
آلیات المناھضة ضد التمییز العنصري

ھذا المشروع مدعوم من قبل االتحاد األوروبي.



حقوقنا والتمییز العنصري

 العیش المریح، وحریة التعبیر عن اآلراء، والحصول على التعلیم الجید، والسكن في منزل صالح للعیش، واالنخراط في
 العمل في وظیفة معینة، واداء العبادات وفقا لمعتقداتنا، والتحدث او الكتابة بلغة االم، وعدم الحرمان من المحاكمة العادلة،

 وغیرھا كثیر ، ما ھي اال بعض من حقوقنا التي یجب ان نمتلكھا كإنسان.

 حقوق متأصلة في جمیع البشر، مھما كانت جنسیتھم، أو مكان إقامتھم، أو نوع جنسھم، أو أصلھم الوطني أو العرقي، أو
 لونھم، أو دینھم، أو لغتھم، أو أي وضع آخر. إن لنا جمیع الحق في الحصول على حقوقنا اإلنسانیة على قدم المساواة وبدون

تمییز. وجمیع ھذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغیر قابلة للتجزئة.

 ھناك اتفاقیات لحقوق اإلنسان  تعمل على نطاق دولي تم اإلعالن عنھا داخل حوزة األمم المتحدة (UN) ومجلس أوروبا..
 والدول ملزمة بضمان ھذه الحقوق في دستورھا وقوانینھا ، وعلیھا أن تنشئ المؤسسات الالزمة لحمایة حقوق اإلنسان.

وھناك أیضاً ھیئات مختلفة تعمل على نطاق دولي لحمایة حقوق اإلنسان.

 التمییز إنما ھو ما یمنعك من التمتع بأي من حقوق اإلنسان الخاصة بك، كامال أو على قدم المساواة مع اآلخرین، بسبب أي
خصائص شخصیة لدیك ، مثل جنسك أو لغتك أو معتقدك الدیني.

 تنص اتفاقیات حقوق اإلنسان على أنھ في حالة عدم امتالك االشخاص للشروط المتتساویة، ینبغي دعم أولئك الذین ظروفھم
 أسوأ على وجھ التحدید ، وأن ھذه المھمة تخص الدول. و تشمل ھذه االتفاقیات؛ العرق واللون والدین واللغة والجنس والھویة
 الجنسیة والعمر واإلعاقة والرؤیة السیاسیة واألصل القومي أو العرقي والممتلكات وما إلى ذلك بین الناس. كما یحظر التمییز

 بین الناس ألي سبب من األسباب االخرى.
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  ماھي االتفاقیات والعھود التي تحمینا من التمییز
العنصري؟

حقوق اإلنسان العالمیة ،  التي تم تبنیھا عام 1948
 تنص المادة 2 من اعالنھا، إن جمیع الناس سواسیة في النیل

 على الحقوق، وینبغي المراعاة الحقھ للمبادئ الواردة في اإلعالن
 العالمي لحقوق اإلنسان وللحقوق المقررة صراحة في ھذه المادة.
 وقد حظر التمییز العنصري في جمیع االتفاقیات االخرى لحقوق

 االنسان . كما تم إعداد اتفاقیات خاصة ، كاتفاقیة القضاء على
 جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، من أجل حمایة حقوق اإلنسان

للجماعات.
 ودولة تركیا طرف في ھذه االتفاقیات، ملزمة باتخاذ جمیع

 التدابیر الالزمة لالستفادة على قدم المساواة من كل من یعیش في
 حقوق اإلنسان التركیة وتتعھد بمنع وحظر واستئصال كل

 الممارسات الرامیة الى التمییز العنصري. وفیما یلي بعض
االتفاقیات األخرى التي ُیحظر فیھا التمییز ؛

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :

يات �ا�ادة 2 : لكل� إنسان حق� التمت�ع بجميع الحقوق والحر

 ا�ذكورة � هذا ا�ع�ن، دو�ا �ييز من أي� نوع، و� سي�
ين، � التمييز بسبب العن�، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الد

 أو الرأي سياسي£ا وغ¡ سيا�، أو ا�صل الوطني أو ا�جت�عي،
أو ال¬وة، أو ا�ولد، أو أي� وضع آخر. اضافة إ§ ذلك ، لن يتم

 إجراء أي �ييز في� يتعلق بالوضع السيا� أو القانو® أو
 الدو³ للدولة التي يكون مواطًنا فيها ، سواء كانت مستقلة أو

 منطقة حكم ذا´ أو مواطًنا � بلد غ¡ مستقل أو خاضع لقيود
أخرى.

االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان
االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

االتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة
االتفاقیة الدولیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

اتفاقیة منع جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
االتفاقیة ضد التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة

اتفاقیة حقوق االطفال
اتفاقیة بشأن حقوق العمال المھاجرین وأسرھم

 إتفاقیة حقوق المعاقین
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ماھي العناصر التي تحمینا من التمییز  في تركیا؟

 القانون الداخلي في تركیا، وفي مقدمتھ الدستور االساسي التركي، یقوم
 بحمایة حقوق االنسان بموجب قوانین مختلفة، ویعمل على التحفظ على
حقوق الجمیع بشكل متساو ویمنع التمییز ضد أي شخص ألي سبب..

          الدستور االساسي (المادة 10)
قانون العقوبات التركي (المادة 122)

قانون العمل (المادة 5)
قانون المعوقین (المادة 4 / أ)

تركیا بین مؤسسات حقوق اإلنسان وقانون المساواة
القانون األساسي للتعلیم الوطني (المادتان 4 و 8)

قانون موظفي الدولة  (المادة 7)

 ففي القانون المحلي ، وبصرف النظر عن القوانین ، ھناك أیضا أحكام
 حظر التمییز  في مختلف اللوائح.

هل تعلمون؟

 إن الدول ملزمة بتوف¡ واحºام جميع الحقوق

 دون �ييز ع½ أساس العرق أو اللون أو الجنس أو

 اللغة أو الدين أو ا�صل القومي أو ا�جت�عي أو

 ا�لكية أو ا�ولد أو ا¾راء والحالة السياسية أو

غ¡ها.



أنواع التمییز العنصري

 یتضمن حقوق اإلنسان الدولیة الوثائق والتعاریف ألنواع التمییز . أنواع التمییز المحددة ؛ 
التمییز المباشر.

 فمثال؛ یتجنب صاحب العقار تاجیر منزل الیك بسبب جنسك او عرقك.
 التمییز غیر المباشر 

مثال؛ محاكمتك ألنك رفضت أداء الخدمة العسكریة اإلجباریة بسبب معتقداتك الدینیة
 التمییز المرتبط 

 فمثال؛ تعرضك للتمییز بسبب أصل ومعتقد العرقي لزوجتك ، أو حظر حسابك المصرفي بسبب دعوى قضائیة
 قد فتحت على  طفلك.

  التمییز المتعدد 
 فمثال؛ ال یتم ترقیتك وترفیع منصبك  في مكان العمل لكونك معاقا او امرأة.

 التحرش
على سبیل المثال ، وضع وسم او اشارة على منزلك أو مكان عملك بسبب معتقداتك الدینیة.

 اإلیذاء 
 على سبیل المثال ، إذا قمت بابالغ إدارة المدرسة عن تعرضك للتمییز من قبل مدرس ما في المدرسة ، فسوف

تقوم ادارة المدرسة بتنفیذ  إجراءات تأدیبیة و عقوبیة علیك. .

لقد تعرضُت للتمییز ، فماذا أفعل؟

 إذا كنت تعتقد أنھ تم منعك من ممارسة حقوقك بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو الطائفة
 أو الرأي الفلسفي والسیاسي أو الثروة أو الوالدة أو الحالة االجتماعیة أو الحالة الصحیة أو اإلعاقة أو السن أو

خصائص أخرى ، وتعرضت للتمییز دون معاملة متساویة. فعلیك أوال؛

• تثبیت المعلومات حول المكان أو التاریخ أو الدولة أو المؤسسة التي وقع فیھا الحدث.
• االنتباه إلى وظائف وأسماء األشخاص الذین یمارسون الكراھیة العنصریة او التمییز التعصبي ، إن أمكن.

• احتفظ بالوثائق المكتوبة ذات الصلة (الرسائل الرسمیة وتقاریر األطباء وما إلى ذلك) إن وجدت.
 • ، قم بتدوین أسماء وتفاصیل االتصال بالشھود الذین شاھدوا الحادث إن وجدت.

• إذا كان ھناك شھود ، اطلب من یشھدوا الحدث اذا كانت ھناك شھود.
• احتفظ على الصور ومقاطع الفیدیو وما إلى ذلك المتعلقة بالحدث و احتفظ باألدلة إن وجدت..
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 ال تنسى أن ھناك آلیات یمكنك من خاللھا المطالبة بحقك في
 الساحة الوطنیة والدولیة فیما یتعلق بالتمییز والتعصب العنصري

 الذي تعاني منھ. وإذا كنت ترید البحث عن حقك ، فتذكر أنھ یمكننا
تزویدك بالدعم القانوني إذا اتصلت بنا..

 ال تتخلى عن حقوقك على االطالق. فإذا لجأت إلى اآللیات المؤسسة فیما یتعلق بالتمییز الذي تعاني منھ ، فسوف یمنع
اآلخرین من المعاناة من نفس التمییز.

www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org

+90 (533) 658 76 14

یمكنك مواصلتنا عبر العنوان

https://www.ayrimciligakarsi.org/


اآللیات الوطنیة التي یمكنك مراجعتھا

.(TIHEK) یمكنك مراجعة ھیئة حقوق اإلنسان والمساواة التركیة

- یمكنك التقدم بطلب للشكایة عن التمییز بالید أو بالبرید أو عبر اإلنترنت. ومع ذلك، فالطلب الذي قدمتھ عبر االنترنیت،
ینبغي إرسالھ بالبرید إلى الھیئة في غضون 15 یوًما.

- یمكنك طلب الحفاظ على سریة ھویتك في مراجعتك.
- یمكنك أیًضا تقدیم طلبك من خالل ممثلك القانوني أو محامیك.

- ال ینبغي ألن یكون المراجع مواطًنا تركًیا.
 - یمكنك التقدم بلغة اخرى غیر اللغة التركیة ، لكن المؤسسة تقبل طلبك ، بعد تحدیدھا بأنھ في اطار مبرر ومعقول.

- لیس علیك دفع أي رسوم عند القیام بتقدیم الطلب.
- یمكنك التقدیم للطلب من السجن  او من مراكز اإلزالة.

 - یمكنك أیًضا التقدم بطلب الى TIHEK من خالل المحافظات والمقاطعات والقائمقامیات.

:TIHEK معلومات االتصال بـ

الموقع:
البرید اإللكتروني:

معلومات المراجعة :
    العنوان:

".Ombudsman Institution (KDK) / Ombudsman" یمكنك التقدم بطلب إلى

 - التقدم بطلب شكایة عن التمییز عبر اإلنترنت عن طریق التطبیق اإللكتروني e-başvuru  أو الدولة اإللكترونیة
 e-devlet  أو البرید اإللكتروني أو بالید. ومع ذلك ، یجب علیك أن ترسل شكاویك إلى الھیئة بالبرید العادي في غضون

15 یوًما، الذي بعتثھ عبر اإلنترنت.
- یمكنك طلب الحفاظ على سریة ھویتك.

- یمكنك تقدیم طلبك من خالل ممثلك القانوني أو محامیك.
- لست بحاجة إلى أن تكون مواطًنا تركًیا للحصول على مرجع.

- لیس علیك دفع أي رسوم في طلبك.
 - یمكنك التقدم من خالل المحافظة و الوالیة أو المقاطعة للمنطقة او القائمقامیة.

- إذا كنت تعاني من حظر خاص ، تلتزم المؤسسة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا حددتھا.
- یمكنك التقدم بطلب شكایة عن انتھاك حق طفل ، حیث ال یستند ھذا الطلب على "شرط المصلحة".

.www.kdkcocuk.gov.rt إذا كنت غیر راشدا (أقل من 81 عاًما) ، یمكنك اإلبالغ عن طلبك عبر العنوان -

:KDK معلومات االتصال بـ

 ھاتف :
 فاكس:

 عنوان الویب:
 البرید اإللكتروني:

العنوان: الجمھوریة التركي  مؤسسة أمین المظالم (المركز): كاواكلى دره محلسي،
 شارع نوزاد طاندوغان، رقم: 4 جانكایا  / أنقرة

+90 312 465 22 00
+90 312 465 22 65

https://www.ombudsman.gov.tr
iletisim@ombudsman.gov.tr

http://tihek.gov.tr
baskanlik@tihek.gov.tr

esitlik@tihek.gov.tr
Yüksel Cad. No: 23 06650, Kızılay-ANKARA
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T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Merkez): Kavaklıdere Mah.
Nevzat Tandoğan Cad. No.4 Çankaya/ANKARA
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Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Bulvarı No: 4 PK: 06805 Çankaya / ANKARA

مكتب اسطنبول

 ھاتف :
 فاكس:

    العنوان:

یمكنك تقدیم شكوى جنائیة الى مكتب المدعي العام ورفع دعوى قضائیة من خالل المحاكم.

- یمكنك تقدیم شكوى جنائیة إلى أقرب نیابة عن التمییز الذي تعاني منھ.
- نوصیك بالحصول على دعم حقوقي من محام بسبب فترات التقدیم واإلجراءات اإلجرائیة في مكاتب النیابة والمحاكم.

- إذا لم تتمكن من االستعانة بمحام ، یمكنك طلب المساعدة الحقوقیة من نقابة المحامیین في مدینتك.

.(AYM) یمكنك مراجعة المحكمة الدستوریة و تقدیم طلب فردي إلیھا

 - من أجل أن تتمكن من تقدیم طلب إلى المحكمة الدستوریة بشأن التمییزالعنصري الذي عانیت منھ ، یجب أال یكون ھناك
اختصاص قضائي أعلى.

 - من أجل تقدیم طلب فردي ، یجب علیك المراجعة في موعد ال یتجاوز 03 یوًما من تاریخ القرار الذي اتخذتھ الجھة
الرسمیة األخیرة.

 - یمكنك تقدیم استمارة الطلب الفردي، واالوراق المرفقة لھا مباشرة بالید الى المحاكم المناوبة في الدوائر القضائیة او عن
 طریق الممثلیات الخارجیة.

- یمكنك طلب الحفاظ على سریة ھویتك في المراجعة.
- یمكنك تقدیم الطلب من السجون من خالل إدارة السجن.
- یمكنك تقدیم طلبك بشكل فردي دون الحاجة إلى محام.

 - ینبغي علیك دفع الرسوم المحددة في طلبك إلى المحكمة الدستوریة ، ومع ذلك، یمكنك تقدیم طلب بدون رسوم عن طریق
طلب العون عن المساعدة القضائیة.

:AYM  معلومات االتصال بـ

 عنوان الویب:
 الھاتف:

 البرید اإللكتروني:
 العنوان: محلة اخالطلیبیل، اینجك شھید صاوجیى محمد سلیم كیراز بلفاري، رقم: 4 ، صندوق البرید: 50860 جانكایا انقرة

http://www.anayasa.gov.tr
+90 312 463 73 00,

bilgi@anayasa.gov.tr

+90 212 346 33 84-85
+90 212 346 33 86

Halaskargazi Mahallesi Matbacı Osmanbey Sokak No: 46/B Şişli/İSTANBUL



كیف یمكنني طلب المساعدة القضائیة؟

 من أجل تعزیز بلوغ االشخاص إلى حریة البحث عن الحقوق والحصول  على المساعدة القانونیة، تم وضع ترتیبات دعم
المساعدة القانونیة في التشریع بطریقتین.

طلب المساعدة القانونیة من نقابات المحامین 
 إذا كان وضعك المالي غیر مؤاتي لتوظیف محاٍم ، یمكنك طلب المساعدة القانونیة من نقابة المحامین في المدینة 

 التي تتواجد فیھا. إال إن  الدعم القانوني الذي تقدمھ نقابات المحامین یقتصر بخدمة المحاماة فقط. وال تشمل الدعم في نفقات
المحاكمة (رسوم المحكمة، ورسوم الخبراء ، وما إلى ذلك).

المساعدة القانونیة بقرار من المحكمة 
 المساعدة القانونیة بقرار من المحكمة ؛ تختلف عن الدعم القانوني الذي تقدمھ نقابات المحامین، وھي تستند إلى 
قانون اإلجراءات المدنیة (HMK). یتم تطبیق المسائل المتعلقة بالمساعدة القانونیة بین المادة 334 والمادة 340 من القانون.

:(CMK) الدعم القانوني الذي یمكنك الحصول علیھ بموجب قانون اإلجراءات الجنائیة

- إذا لم تتمكن من تعیین محاٍم (من یدافع عن حقوقك) وُتحاكم فیھ كمشتبھ فیھ أو متھم ، فسیتم تعیین محام لك بناًء على طلبك.
- إذا كنت طفالً ، او أصًما وكتًما ، أو إذا لم تستطع الدفاع عن نفسك ، فسیتم تعیین محام لك بدون طلبك.

 - إذا كان ھناك تحقیق ومالحقة بشأن الجرائم التي تتطلب عقوبة بالسجن ألكثر من خمس سنوات ، فسیتم تعیین محام لك
بدون طلبك.

الحاالت التي تكون طلب المترجم فیھا اجباري

 - إن كنت ال تتحدث اللغة التركیة إلى الحد الذي یمكنك من بیان مفادك، أو إذا كنت أصًما ، یتم ترجمة أقوالك وبیاناتك عن
طریق المترجم  الذي یتم تعیینھ من قبل  مكتب المدعي العام او من قبل المحكمة.

 - إذا كانت لدیك حالة إعاقة ، فسیتم  توضیح االدعاءات والدعوى والمسائل بطریقة یمكنك من خاللھا فھم النقاط األساسیة
للمطالبة والدفاع في جلسة االستماع.
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ما ھي الوثائق المطلوبة للحصول على المساعدة القضائیة من نقابات المحامین؟
- حالة الدخل ووثیقة اإلقامة المراد استالمھا من مختاریة المنطقة .

- صورة من بطاقة الھویة الشخصیة.
- نسخة من الوثائق المطلوبة من اجل فتح دعوى قضائي.

 إذا لم یكن وضعك المالي مناسًبا لتوظیف محام، وكان وضعك
 تشكل عقبة في طریق طلب المساعدة القضائیة ، یمكنك

مراجعتنا وتقدیم طلبك إلینا.
www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org

+90 (533) 658 76 14

یمكنك مواصلتنا عبر العنوان

https://www.ayrimciligakarsi.org/


اآللیات الدولیة التي یمكنك المراجعة الیھا

 من أجل التقدم إلى اآللیات الدولیة المتعلقة بالتمییز الذي تتعامل معھ ، یجب علیك أوالً استنفاد سبل التقاضي  واالنتصاف
 المحلیة. وبعد استنفاد سبل االنتصاف المحلیة ، یعني أنھ ال توجد ھناك آلیة قضائیة اخرى یمكنك مراجعتك وفًقا للقانون. وفي

حالة استنفاد االنتصاف المحلي ؛
- لیس ھناك قرارات متابعة بخصوص ملفك ،

- رفض طلباتك (نتیجة للمحكمة العلیا)
- عدم إرفاق االدلة بالملف

- تجاھل اعتراضاتك (بقرار من المحكمة العلیا)
- قد یكون في شكل اعتراض على اعتقال ورفض االستئناف أثناء محاكمة السجین.

 االعتراض على االعتقال اثناء المحاكمة كسجین، وقیام المحاكم برفض ھذه االعتراضات.

المراجعة الفردیة للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
الشكوى المقدمة الى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

المراجعة الفردیة على لجنة حقوق المعوقین التابعة لألمم المتحدة
مراجعة فردیة  إلى لجنة األمم المتحدة لمناھضة  على التمییز ضد المرأة

مراجعة فردیة للجنة مناھضة التعذیب التابعة لألمم المتحدة

المراجعة الفردیة للمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان 

 - یمكنك نقل ملفك فیما یتعلق بالتمییزالعنصري إلى المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان في غضون 6 أشھر من االنتھاء من
 القرار المتخذ من قبل اآللیات القانونیة المحلیة. فإن لم تقدم طلًبا خالل ھذه الفترة ، فال یقبل طلب بعد انتھاء ھذه المدة.

 - إذا كان عدم وجود سبیل انتصاف محلي فعال فیما یتعلق بانتھاك حقوقك، نابعة عن القصور في التشریعات واللوائح، في
 ھذه الحالة ال تنطبق قاعدة الـ 6 أشھر على ھذا الوضع.

 -  ال ینبغي علیك دفع رسوم للمراجعة في ھذه الحالة.
 - ینبغي علیك أن تمأل نموذج الطلب، الذي یمكنك الوصول إلیھ من صفحة

 "https://www.echr.coe.inht/Pages/home.aspx?p=applicants" الخاصة بـ AHIM. یجب علیك إضافة
نسخة من المستندات التي تدعم طلبك إلى نموذج الطلب الذي قمت بتعبئتھ.
- یمكنك ارسال الطلب الى العنوان المذكور  أدناه عن طریق البرید فقط.

العنوان :

 - و یمكنك اعداد استمارة الطلب باللغة التركیة. ولكن اذا قمت تقدیم طلبك باللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة ، أال وھي  اللغات
ـ MİHA ، سیؤدي ذلك إلى تقلیص  مدة الحصول على النتیجة النھائیة للطلب.  الرسمیة ل

 - ال یتوجب أن تتمثل بمحامي عند قیامك بتقدیم طلب فردي. ومع ذلك ، إذا حصلت على دعم قانوني محترف من محاٍم في
المراجعة فال بأس بھا، فستكون العملیة أسرع وأكثر صحة.

 - ملف التمییز الخاص بك الذي ترید تقدیمھ إلى المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان ؛ یمكنك الحصول على دعم محامي
محترف من خالل العنوان :

 The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 
   Strasbourg cedex France

www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org
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 إذا كنت ترید نقل ملف التمییز العنصري الخاص بك إلى
 الھیئات الدولیة

www.ayrimciligakarsi.orgیمكنك االتصال بنا على العنوان؛
info@ayrimciligakarsi.org

+90 (533) 658 76 14

یمكنك مواصلتنا عبر العنوان

https://www.ayrimciligakarsi.org/
https://www.ayrimciligakarsi.org/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/tur&c=


نبذة عن المشروع

 إن مشروع دعم استخدام آلیات التطبیق لمنع التمییز ، المدعوم من قبل برنامج منحة تعزیز المجتمع المدني لجمعیة ھرانت
 دینك، یتم تنفیذھا من قبل مؤسسة البحوث المجتمعیة والقانونیة (TOHAV) ، وجمعیة مراقبة الحقوق المتساویة

.(ESHID)

 على الرغم من حظر التمییز في تركیا وعلى الرغم من أنھ تم تطبیقھ في ظل األمن المحدد قانوًنا ، بما في ذلك آلیات الوقایة
 الوطنیة والدولیة ، إال أن اآللیات القانونیة  غیر كافیة  لمكافحة التمییز وحظر التمییز.

 وفي ھذا السیاق ، تتعاون المؤسسات المشاركة في تقدیم الطلبات مع المنظمات غیر الحكومیة ، وتوفر التدریب على محو
األمیة القانونیة وتتلقى الطلبات الفردیة من أجل دعم مكافحة التمییز واستخدام آلیات التطبیق ضد التمییز بشكل فعال.

.EHSID و TOHAV  یمكنك تقدیم الطلب   على مؤسسة

 یمكنك التقدم إلینا شخصًیا ، عبر البرید اإللكتروني أو الھاتف أو البرید العادي ، فیما یتعلق بموضوع انتھاك حقوقك أو
KEHİT التمییز العنصري. باإلضافة إلى الدعم القانوني األساسي ، یمكنك الحصول على دعم تطبیقاتك ألمین المظالم و 

 ومكتب المدعي العام والمحكمة ولجان األمم المتحدة. ویمكننا القیام بتقدیم طلب نیابة عنك في حالة تفویضنا في ھذا
 الخصوص.

ھاتف :
فاكس :

 عنوان  الویب :
عنوان البرید  االلكتروني :

العنوان: كولوغلو محلسي، طورناجي باشي زقاق،
   رقم: 75/55 طابق: 3 – 4 – 5 بیوغلو اسطنبول

 ھاتف :
 عنوان الویب :

  عنوان البرید االلكتروني :
 العنوان : كوموش صویو محلسي، اغجیراغي زقاق،

    عمارة بامیر، رقم: 7 بیوغلو اسطنبول

 TOHAV 
0 (212) 293 47 70-71

0 (212) 293 47 72
www.tohav.org

tohavbilgi@gmail.com

Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Sk.
No: 55/57 Kat: 3-4-5 Beyoğlu/İSTANBUL

Gümüşsuyu Mah. Ağçırağı Sk. 
Pamir Apt. No:7/1Beyoğlu /İSTANBUL

ESHİD
+90 212 293 63 77                    
www.esithaklar.org
info@esithaklar.org

www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org

 +90 (533) 658 76 14
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www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org

+90 (533) 658 76 14

ك. وقد تم إعداد ھذا الكتیب بدعم مالي من االتحاد األوروبي في إطار برنامج المنح التابع لمؤسسة ھرانت دین
 والمحتوى تحت مسؤولیة مؤسسة المجتمع والدراسات القانونیة وال یعكس بالضرورة وجھات نظر االتحاد األوروبي و / أو مؤسسة ھرانت دینك.

https://www.ayrimciligakarsi.org/



