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ما هي املساعدة القانونية؟
 املساعدة القانونية هي نوع من أنواع الدعم املقَدم ملامرسة حق من الحقوق أو اتخاذ إجراء قانوين رًدا عىل خرق حق

و تعويض أية خسائر أو أرضار قد تكون ناتجة عن هذا الخرق.

 كيف ميكنني اإلستفادة من املساعدة القانونية ؟ من ميكنه أن يقدم

املساعدة القانونية؟
لنقابة أيضا  القانون  يخَول  تركيا.  املحامني يف  اإلستشارة من طرف  و  القانونية  املساعدة  تقديم  عامة، ميكن   كقاعدة 

 املحامني أن تساعدكم يف الحصول عىل حقوقكم. باإلضافة إىل ذلك، بإمكان منظامت املجتمع املدين أن تقدم املعلومات

و الدعم فيام يخص حصولكم عىل حقوقكم.

من هو املحامي؟
 املحامي هو شخص مرَخص ملامرسة القانون. من أجل أن يستطيع أي شخص مامرسة املحاماة يف تركيا يجب عليه أن

 يكمل دراسته يف كلية الحقوق ، أن ينهي فرتة تدريبية إلزامية، أن يحصل عىل رخصة و أن يقوم بالتسجيل يف نقابة

املحامني.

 األشخاص الذين ال تتوفر فيهم هذه الرشوط ال ميكنهم مامرسة مهنة املحاماة يف تركيا و غري مسموح لهم قانونيا أن

لهم أن ميارسوا مهنة بالنسبة لألجانب، فمن غري املسموح  األمر سيان  املحامي.  بأي عمل هو من اختصاص   يقوموا 

 القانون يف تركيا. و هكذا، ال يحق ملواطن أجنبي أن ميارس املحاماة يف تركيا حتى لو كانت لديه كل املؤهالت الالزمة

التي اكتسبها يف بلده األصيل.

 لدى كل شخص مرَخص ملامرسة املحاماة يف تركيا رقم رخصة خاص. يتم تسجيل هذا الرقم مع اإلسم الشخيص و العائيل

 يف قاعدة البيانات الخاصة لنقابة املحامني. هذه البيانات مفتوحة لعامة الناس و بإمكان الجميع اإلطالع عليها إما عرب

التي تم تسجيل املحامي املعني نقابة املحامني  الرتكية” أو عرب  نقابات املحامني  الرسمي ل ”اتحاد   املوقع اإللكرتوين 

 فيها.  و بالتايل ميكنكم التحقق من الوضع القانوين للمحامي مبجرد إدخال إسمه الشخيص و العائيل أو رقم الرتخيص

الخاص به وتشغيل البحث.

ما هي نقابة املحامني؟
 نقابة املحامني هي الرابطة املهنية للمحامني املتواجدة يف محافظة أو جهة معينة. نقابة املحامني مسؤولة يف املقام األول

عن ضبط املهن القانونية و الحفاظ عىل سيادة القانون.

ما هي دعوى القضائية؟
 دعوى قضائية باملعنى العام هي مامرسة حق املطالبة بالحقوق أمام املحكمة. بعبارة أخرى، الدعوى القضائية هي

إجراء قانوين يتم اتخاذه لتأكيد وجود حق أو لتسوية نزاع بشكل نهايئ أمام املحكمة.
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 وبالتايل، فإن مفهوم “دعوى قضائية” يشمل كالَ من مطالبة املحكمة بإعالن وجود أو عدم وجود حق أو عالقة قانونية،

أو املطالبة بإنشاء أو تعديل أو إنهاء حق ما أو عالقة قانونية.

 وباملثل ، فإن “دعوى قضائية” تشمل أيضا رفع دعوى قضائية ضد مامرسات السلطات أمام محكمة، أواتخاذ إجراءات

قضائية متعلقة بكل ما يُعترب جرائم جنائية.

هل هناك رشوط محددة لرفع دعوى قضائية \شكوى؟
 الرشط األسايس يف تقديم الشكوى هو القدرة عىل اتخاذ إجراء قانوين. يرتبط هذا الرشط ارتباطًا وثيًقا بالقدرة عىل

الترصف. حسب القانون الرتيك، مُيكن اعتبار أي شخص لديه القدرة عىل الترصف أن لديه القدرة عىل اتخاذ إجراء قانوين.

 يفتقر األشخاص إىل “األهلية القانونية” إذا مل يبلغوا بعد سن الرشد أو يفتقرون إىل القدرة عىل التمييز )أي القدرة

 عىل الترصف بعقالنية والتمييز بني الصواب والخطأ( نتيجة ملرض أو ضعف عقيل أو تسمم أو نتيجة ألسباب أخرى

 مامثلة. باإلضافة إىل ذلك، حسب القانون الرتيك، قد تكون القدرة عىل الترصف مقيدة بأمر من املحكمة. وباملثل، فإن

 البالغني الذين ُحكم عليهم بعقوبة تفرض قيودا عىل حريتهم ملدة سنة واحدة أو أكرث، فهم ليست لديهم القدرة عىل

الترصف أيضا.

 يرجى األخذ بالعلم أنه، كقاعدة عامة، يجب أن يتم متثيل األشخاص الذين يفتقرون إىل “األهلية القانونية” وبالتايل

 “القدرة عىل اتخاذ إجراء قانوين” من قبل ممثليهم القانونيني. حسب القانون الرتيك، يعني مصطلح “املمثلني القانونيني”

 أحد الوالدين أو كال الوالدين بالنسبة للقارصين، والويص املعنَي قانونًا بالنسبة لألشخاص اآلخرين الذين يفتقرون إىل

األهلية القانونية.

هل عيل توكبل محام؟
 ليس كل نزاع أو مسألة قانونية تتطلب تدخل املحامي. باستثناء بعض الحاالت املحددة )مثل محامي الدفاع اإللزامي

 يف بعض املسائل الجنائية(، ميكن ألي شخص لديه القدرة عىل رفع دعوى أن يتقدم بشكوى أو دعوى بشكل شخيص

 وأن يقوم مبتابعة قضيته أو شكواه أمام املحاكم أو الهيئات العامة. وبالتايل، برصف النظر عن االستثناءات املحدودة،

 فإن اإلستعانة مبحاٍم ليست واجباً يف تركيا. للحصول عىل رشح مفصل عن محامي الدفاع اإللزامي يف املسائل الجنائية،

يرجى اإلطالع عىل القسم الرابع.

ما هي الخدمات التي ميكن للمحامي أن يقدمها يل؟
 ميكن للمحامي مساعدتكم يف تسوية جميع املسائل القانونية والنزاعات. وبالتايل، ميكن للمحامي أن يقدم استشارات

 قانونية أو نصائح، و إذا حصل عىل توكيلكم، ميكنه رفع دعوى قضائية أو شكوى  أمام محكمة مختصة نيابة عنكم،

 أو متثيلكم خالل اإلجراءات القانونية. باإلضافة إىل ذلك، ميكن للمحامي أيًضا متابعة أي إجراء و كذلك اإلمتثال أمام

 الهيئات الرسمية نيابًة عنكم، باستثناء اإلجراءات التي تستدعي قانونيا حضوركم الشخيص. وأخريًا، ميكن للمحامي أيًضا

أن يعمل كوسيط أو مصلح بني األطراف.
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كيف ميكنني الحصول عىل محام؟
 ميكنكم الحصول عىل محام عن طريق التواصل مع مكتب محاٍم أو مكتب محاماة. أو كام هو موضح أدناه ، ميكنك أيًضا

التوجه إىل نقابة املحامني من أجل الحصول عىل محاٍم و ذلك من خالل برنامج الدعم القانوين.

أريد توكيل محاٍم، ماذا يجب أن أفعل؟
 يجب عىل أي شخص يرغب يف اإلستعانة مبحام إبرام عقد مع ذلك املحامي. ليست هناك رشوط محددة تخص شكل

 هذه العقود. وبالتايل ميكن إبرامه شفويا أو خطياً. ومع ذلك، سيكون من األفضل لكال الطرفني إبرام العقد خطياً حيثام

أمكن ذلك.

هل هناك أية رشوط أخرى لتوكيل محام؟
عنكم. نيابًة  الترصف  سلطة  ملحاميكم  التوكيل  هذا  مينح  ملحاميكم.  رسمي  توكيل  منح  عليكم  يجب  عامة،   كقاعدة 

سيكون من األفضل لكال الطرفني توثيق التوكيل لدى املوثق.

هل يتوجب عيل أن أدفع تكاليف املحامي؟
 يخول القانون للمحامني حق الحصول عىل رسوم مقابل جميع الخدمات القانونية التي يقدمونها مبا يف ذلك االستشارات

 القانونية. يف تركيا، ينرش اتحاد نقابات املحامني الرتكية كل سنة “الحد األدىن ألجور املحاماة”. تُعترب األجور املحددة يف

هذا املقياس ملزمة وال يُسمح للمحامني بقبول أسعار أقل من تلك املحددة يف الجدول.

 وبالتايل، قد تكون رسوم املحامي تساوي السعر املشار إليه يف هذا املقياس أو قد يتفق األطراف أيًضا عىل نسبة تصل

 إىل 52٪ من قيمة الشكوى أو الحكم النهايئ. و بالتايل من املمكن مناقشة أتعاب املحامي والتفاوض بشأنها مبوجب

 حرية التعاقد برشط أال يكون املبلغ النهايئ املتفق عليه أقل من السعر املحدد يف املقياس و الذي يخص تلك الخدمة

التي تم تقدميها.

هل هناك أي تكاليف أو رسوم أخرى غري رسوم املحامي؟
 تقع عىل عاتقكم مسؤولية تحمل رسوم التقايض مبا يف ذلك رسوم تقديم الطلب و رسوم التوثيق، و إذا اقتىض األمر،

 رسوم الخرباء أو الشهود. باإلضافة إىل ذلك، قد يُطلب منكم تغطية تكاليف سفر محاميكم إذا تم االتفاق عىل ذلك يف

 العقد. أخريًا، يُرجى االنتباه إىل أنكم مسؤولون عن دفع رسوم التقايض وأتعاب املحاماة الخاصة بالطرف املعارض إذا

كنتم الطرف الخارس للقضية.

ال أستطيع تحمل أتعاب محام. ماذا ميكنني أن أفعل؟
 وفقا للقانون الرتيك، قد يستفيد األشخاص الذين ال يستطيعون دفع أتعاب املحامي و رسوم املحكمة من برنامج الدعم

 القانوين املجاين الذي متوله الدولة واملسمى “عديل ياردم” باللغة الرتكية دون فرض تكاليف مالية كبرية عليهم أو عىل

عائالتهم. وبالتايل، قد يستفيد األشخاص الذين يستوفون الرشوط املنصوص عليها من هذا الربنامج.
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كيف ميكنني اإلستفادة من برنامج الدعم القانوين؟
يتم تقديم الدعم القانوين يف تركيا من قبل نقابات املحامني. لذلك قد تستفيد من خدمة الدعم القانوين يف نقابة املحامني.

 يؤكد كل من القانون الخاص باألجانب وبالحامية الدولية و كذلك الترشيعات املعمول بها عىل الحق يف االستفادة من

 املساعدة القانونية املجانية يف إطار برنامج الدعم القانوين الذي متوله الدولة لفائدة املطالبني بالحامية الدولية وغريهم

من املهاجرين الذين هم يف وضعية صعبة.

القانوين بشكل الدعم  االتصال بخدمة  الطلب. يجب عليكم  املقام األول عىل تقديم  القانوين يف  الدعم   يعتمد نظام 

 شخيص. ومع ذلك، قد تقوم بعض نقابات املحامني يف تركيا بتعيني محامني مبوجب برنامج الدعم القانوين بناًء عىل بالغ

أو إحاالت من أفراد العائلة أو منظامت املجتمع املدين.

أنا متواجد يف مركز ترحيل. هل ميكنني اإلستفادة من برنامج الدعم القانوين؟
 تواجدكم يف مركز الرتحيل أو أي مكان احتجاز آخر ال يشكل عائقاً أمام حقكم يف اإلستفادة من برنامج الدعم القانوين. يف

 مثل هذه الحاالت، يُطلب منكم التواصل مع نقابة املحامني املتواجدة يف املنطقة التي تم احتجازكم فيها وطلب الدعم

 القانوين. لديكم أيضا الحق يف تقديم طلب التامس إىل السلطات يف مركز الحجز من أجل إحالتكم إىل برنامج الدعم

 القانوين. كام تم ذكره أعاله، قد تقوم بعض نقابات املحامني يف تركيا بتعيني محامني مبوجب برنامج الدعم القانوين بناًء

 عىل إبالغات أو إحاالت من أفراد العائلة أومن منظامت املجتمع املدين. يرجى العلم بأن نقابة املحامني سوف تقوم

 بإجراء تحقيق حول حالتكم واملشكلة التي قمتم بتقدميها، وبناًء عىل ذلك، ستقرر النقابة ما إذا كانت ستتمكن من أن

تقدم لكم خدمة الدعم القانوين املجاين أم ال.

ما هي املجاالت التي يغطيها برنامج الدعم القانوين؟
 يغطي برنامج الدعم القانوين القانون الشخيص وقانون األرسة )مثل الزواج والطالق والعنف املنزيل والوصاية و الحضانة(،

والقانون املدين وقانون الشغل، و الدعاوى اإلدارية والقانون الخاص باإلفالس و الحجز.

باألجانب وبالحامية الخاص  القانون  ينظمها  التي  األمور  أيضا  القانوين يشمل  الدعم  برنامج  بأن  بالعلم   يرجى األخذ 

 الدولية و كذلك الخاص بنظام الحامية املؤقتة. وقد تشمل هذه األمور الطعن ضد القرارات املتعلقة بطلبات الحامية

الدولية، قرارات الرتحيل، االحتجاز اإلداري أو تصاريح اإلقامة.

كام ميكن لبعض نقابات املحامني تقديم اإلستشارات القانونية مبوجب برنامج الدعم القانوين.

كيف يل أن أكون  مؤهاًل لربنامج الدعم القانوين؟
يرجى األخذ بالعلم بأنه إذا كنتم قد وكلتم محاٍم فلن تكونوا قادرين عىل االستفادة من برنامج الدعم القانوين.

مثل أدلة مستندية  تقديم  منكم  يُطلب  قد  وبالتايل،  املايل.  لوضعكم  تقييم  بإجراء  البداية  املحامني يف  نقابة   ستقوم 

 الوثائق الرسمية أو شهادة الفقر التي تصدر من إدارة املختار. كام ستتأكد نقابة املحامني يف ما إذا كانت هناك أسباب

موضوعية تستدعي تقديم الدعم القانوين. بناًء عىل هذه التقييامت، فقد يتم قبول طلب الدعم القانوين.
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ما هي التكاليف التي يغطيها نظام الدعم القانوين؟
 يغطي برنامج الدعم القانوين يف املقام األول أتعاب املحامي. باإلضافة إىل ذلك، قد يتم أيًضا تغطية بعض تكاليف السفر

 الخاصة مبحاميكم مبوجب برنامج الدعم القانوين. بالنسبة لتكاليف التقايض )مثل رسوم تقديم الطلب و الرسوم األخرى

 الخاصة باملحكمة(، قد يطلب محاميكم أيًضا دعام قانونيا منفصال من املحكمة. تتوفر املحكمة عىل سلطة تقديرية

واسعة يف منح الدعم القانوين أو عدمه.

أنا ال أتحدث اللغة الرتكية. هل ميكنني الحصول عىل خدمة الرتجمة الفورية ؟
لذلك جزيئ.  و/أو  كامل  بدوام  يعمل  مرتجم  القانوين  الدعم  مكاتب  غالبية  لدى  يوجد  ال  املوارد،  محدودية   بسبب 

نوصيكم باإلستعانة بشخص يتحدث باللغة الرتكية ملساعدتكم أثناء تقديم طلبكم.

هل هناك أي أمور أخرى يجب عيّل معرفتها حول برنامج الدعم القانوين؟
 إذا كنتم تسعون لالستفادة من برنامج الدعم القانوين من أجل الحصول عىل منفعة مادية )مثل تسديد الديون( أو إذا

 كنتم قد استفدتم ماديا )كتعويض مايل(، فسيتم مطالبتكم بدفع نسبة  5٪ من هذه القيمة املادية وكذلك دفع الرسوم

التي تم دفعها للمحامي لنقابة املحامني.

 إذا كان الشخص قد أدىل عن قصد ببيان كاذب أو قدم معلومات زائفة عن وضعه املايل لالستفادة من برنامج الدعم

 القانوين أو إذا تم إدراُك عدم موضوعية سبب املطالبة بالدعم القانوين، فسوف يُطلب منه دفع ضعف مبلغ الرسوم

املدفوعة للمحامي الذي تم تعيينه وأي تكاليف أخرى يغطيها برنامج الدعم القانوين، و سيتم توقيف الدعم القانوين.

أنا مشتبه به / متهم. هل ميكنني االستفادة من الدعم القانوين؟
 إذا كنتم مشتبهني يف جرمية ما، ميكنكم االستفادة من الدعم القانوين يف أي مرحلة رشيطة أن تكونوا غري قادرين عىل

 اإلستعانة مبحام و تحمل أتعابه. يرجى العلم بأن لديكم الحق يف التواصل مع مركز الرشطة أو الدرك أو مكتب املدعي

العام أو املحكمة وحتى املحاكم العليا يف ما يخص طلب الدعم القانوين الخاص بكم.

 بناًء عىل طلبكم، يتوجب عىل السلطات االتصال بنقابة املحامني املتواجدة يف املحافظة، وسوف تعني لكم نقابة املحامني

 محاميا باملجان. عىل الرغم من أن هذا هو أيضا نوع من أنواع الدعم القانوين، إال أنه سيتم يف إطار قانون اإلجراءات

الجنائية.

 يرجى االنتباه إىل أنه سيتم تعيني محامي دفاع إلزامي مجاين بشكل فوري لفائدة املشتبه به أو املتهم الذي يقل سنه

 عن سنة، أو الذي يعاين من إعاقة إىل درجة أنه ال يستطيع الدفاع عن نفسه، أو يعاين من الصم أو صعوبة السمع،

أو الشخص التي صدرت يف حقه عقوبة تصل إىل خمس سنوات أو أكرث، برشط أال يكون هؤالء قد عينوا محام سابقا.
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 أنا ضحية لجرمية وال أستطيع تحمل أتعاب محام. هل ميكنني أيًضا االستفادة

من الدعم القانوين؟
 إذا كنتم ضحية اعتداء أو تحرش جنيس، أو ضحية لجرمية أخرى تحتمل فرض عقوبة مدتها 5 سنوات أو أكرث، ميكنكم

أيًضا تقديم طلب للحصول عىل الدعم القانوين.

 يرجى االنتباه أن نقابة املحامني ستقوم بتعيني محام بشكل فوري بالنسبة للضحايا الذين تقل أعامرهم عن 81 سنة  أو

 الذين يعانون من إعاقة متنعهم من الدفاع عن أنفسهم أو الذين يعانون من الصم أو ضعيفو السمع، رشيطة أال يكون

لديهم محام اخر.

 أنا مشتبه به / أنا متهم أو أنا ضحية / أنا مقَدم شكوى، هل ميكنني الحصول

عىل خدمة الرتجمة ؟
م خدمة الرتجمة مجانا يف مرحلة التحقيق األوىل و كذلك يف جلسة املحكمة. وباملثل،  مبوجب القانون الجنايئ الرتيك، تُقدَّ

يتم تقديم خدمة الرتجمة للشهود أثناء مرحلة التحقيق األوىل.

ما هي واجبات ومسؤوليات املحامي؟
إن واجبات ومسؤوليات  املحامي الخاص أو محاٍم الدفاع أو محاٍم معنَي مبوجب

  الدعم القانوين هي نفسها دامئاً. وبعبارة أخرى، ال يوجد فرق يف هذا الصدد بني املحامي املأجور و املحامي املعنَي

مبوجب الدعم القانوين.

إن الواجب الرئييس ملحاميكم هو تنفيذ خدماته مع الرعاية الكاملة والدقة والنزاهة. تشمل واجبات ومسؤوليات محا

ميكم أيًضا الحفاظ عىل املعلومات الرسية الخاصة بكم و الحفاظ عىل الوثائق وامللفات ومتابعة العمل الذي تم تكيل

 فه حتى االنتهاء منه وفًقا لألحكام القانونية، وتجنب تضارب املصالح و كذلك الحرص عىل تبليغكم باملعلومات بشكل

مالئم و تقديم رشح واضح و حامية مصالحكم.

قد يشارككم محاميكم أيًضا رأيه القانوين بشأن مجموعة من النتائج املحتملة ومع ذلك ، يحظر عىل املحامني تقديم و

عود أو ضامن أي نتائج محددة.

 أريد االستفادة من الدعم القانوين، لكن لدي إعاقة.  هل ميكنني الحصول

عىل مساعدة يف الرتجمة؟
يوجد مرتجمني لغة اإلشارة يف بعض نقابات املحامني أو املحاكم يف تركيا. يرجى األخذ بالعلم بأنه يحق لكم أيًضا االست

فادة من مساعدة الرتجمة الفورية بلغة اإلشارة يف مرحلة التحقيق األوىل أو يف جلسة االستامع.
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 وباملثل، ميكنكم أيًضا طلب املساعدة من منظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال حقوق األشخاص ذوي اإلحتياجات

الخاصة فيام يخص القدرة عىل الكالم و كذلك اإلعاقات البرصية وغريها من أنواع اإلعاقات.

هل هناك أشخاص أو منظامت أخرى ميكن أن تقدم يل املساعدة؟
كام تم ذكره أعاله، فإن مامرسة القانون ومتثيل األشخاص أمام املحاكم تقترص فقط عىل املحامني املرخصني. ومع ذلك

، يأكد القانون الخاص باألجانب وبالحامية الدولية وكذلك الترشيعات األخرى املعمول بها أن لديكم الحق يف تلقي امل

 أو الدعم من ممثلكم القانوين أو املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو منظامت املجتمع املدن

 ميكن لهؤالء األشخاص أو املنظامت أيضا دعمكم ليك تستفيدوا من برنامج الدعم القانوين.

كيف ميكن ملنظمة حقوق الالجئني يف تركيا مساعديت؟
 توفّر منظمة حقوق الالجئني تركيا الدعم واملعلومات املجانية لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة

 يف تركيا. ميكنكم التواصل مع مكتبنا يف حال كانت لديكم أسئلة عن آليات الحصول عىل الحامية يف تركيا وعن حقوقكم

وحرياتكم األساسية.

 هل ترتبط منظمة حقوق الالجئني يف تركيا بالحكومة الرتكية أو املفوضية

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR؟
 ال. تُعترب منظمة حقوق الالجئني يف تركيا منظمة مجتمع مدين مستقلة. وهي ليست رشيكا تنفيذيا للحكومة الرتكية أو

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ولكنها تتعاون مع السلطات الرتكية ذات الصلة واملفوضية السامية

 لضامن الحامية القانونية لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة يف تركيا.

هل عيّل الدفع مقابل الخدمات املقدمة من منظمة حقوق الالجئني يف تركيا؟
 إن جميع الخدمات التي تقدمها منظمة حقوق الالجئني يف تركيا مجانية. نرجو إبالغ مكتبنا مبارشة يف حال علمتم بوجود

 أشخاص أو كيانات تّدعي العمل تحت اسم منظمتنا وتطلب منكم نقودا أو أي مكاسب مادية. سنحافظ عىل رسيّة

معلوماتكم الشخصية.

هل ستحافظ منظمة حقوق الالجئني يف تركيا عىل رسية معلومايت؟
 تعمل منظمة حقوق الالجئني يف تركيا حسب مبادئ الرسيّة املطلقة وتحرتم خصوصية األفراد الذين يتواصلون مع مكتبنا.

بالتايل فإننا ال نشارك معلوماتكم أو وثائقكم مع أي طرف ثالث من دون موافقتكم.

 للتواصل مع منظمة حقوق الالجئني:
 أينام كنتم يف تركيا، نرحب بكم لزيارة مكتبنا أو التواصل معنا عرب الهاتف، الفاكس أو الربيد اإللكرتوين طوال أيام األسبوع

 )من اإلثنني إىل الجمعة( من الساعة العارشة صباحاً وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر.

7



Mülteci Hakları Merkezi
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Refik Saydam Cad. Dilber Apt. No: 39 Kat: 4
Şişhane, Beyoğlu – İstanbul

T: +90 212 292 48 30
F: +90 212 292 48 33

E: info@mhd.org.tr 

ميكنكم اإلطالع عىل املعلومات املتوفرة يف الكتيبات ومقاطع الفيديو التي قمنا بإعدادها
لفائدة الالجئني وطالبي اللجوء يف تركيا عرب قسم املنشورات يف موقعنا الرسمي: 

https://www.mhd.org.tr

أو عرب بوابة املعلومات الخاصة بالالجئني يف تركيا، التي قمنا بتفعيلها
اعتباًرا من أبريل 2019:

https://multecihaklari.info
https://refugeerights.info


