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KURULUŞ ADI/ 

İZLEME 

PERİYODU 

 

01.12.2022-01.01.2023                   

 

 

Uluslararası 

Çalışma Örgütü 

(ILO) 

 

- 12.12.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında sosyal 

korumanın herkesin sağlık hizmetlerine erişimini ve gelir 

güvenliğini sağlayan bir insan hakkı olduğu, ancak dünya 

nüfusunun yarısından fazlasının buna erişimi olmadığı 

belirtilmiştir. Ayrıca, ağır engelli 10 kişiden 3'ünün engellilik 

ödeneği aldığını, savunmasız 10 kişiden 3'ünün sosyal yardım 

kapsamında olduğunu ve yaşlı kadın ve erkeklerden 7'sinin 

emekli maaşı aldığını gösteren “Dünya Sosyal Koruma Raporu 

2020-22” istatistikleri hatırlatılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1602355177473937412?cxt=HH

wWiMC81eri2rwsAAAA (E.T. 28.12.2022) 

 

 

- 20.12.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında dijital emek 

platformlarının kadınlar, engelliler ve gençler için dâhil olmak 

üzere yeni iş fırsatları yaratarak artık çağdaş yaşamın hayati bir 

parçası olduğu ve tüm platform işlerinin insana yakışır bir iş 

olduğundan emin olmamız gerektiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1605110833507442690?cxt=HH

wWhIC9hZDzv8YsAAAA (E.T. 28.12.2022) 

 

 

Birleşmiş 

Milletler  

İnsan Hakları 

Yüksek 

 

- 02.12.2022 tarihinde BM Irk Ayrımcılığının Önlenmesi 

Komitesi; Bahreyn, Botsvana, Brezilya, Fransa, Gürcistan ve 

Jamaika'nın raporlarını incelediği 108. oturumunu kapatmıştır. 

Komite ayrıca Hollanda ve Slovakya tarafından sunulan iki 

https://twitter.com/ilo/status/1602355177473937412?cxt=HHwWiMC81eri2rwsAAAA
https://twitter.com/ilo/status/1602355177473937412?cxt=HHwWiMC81eri2rwsAAAA
https://twitter.com/ilo/status/1605110833507442690?cxt=HHwWhIC9hZDzv8YsAAAA
https://twitter.com/ilo/status/1605110833507442690?cxt=HHwWhIC9hZDzv8YsAAAA
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Komiserliği 

(BMİHYK) 

takip raporunu değerlendirmiştir. Komite; erken uyarı ve acil 

eylem prosedürü kapsamında, Çin'in Sincan Uygur Özerk 

Bölgesi'ndeki insan haklarının durumuna ilişkin bir karar alarak 

tüm insan hakları ihlalleri iddialarını derhal soruşturmaya 

çağırmıştır. Komite'nin 11-28 Nisan 2023 tarihlerindeki bir 

sonraki oturumunda Arjantin, Nijer, Filipinler, Portekiz, Rusya 

Federasyonu ve Tacikistan'ın raporlarının gözden geçirilmesi 

planlanmaktadır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/committee-

elimination-racial-discrimination-closes-one-hundred-and-

eighth-session (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 06.12.2022 tarihinde BM ve Eşit Haklar Vakfı tarafından üç 

yıllık bir çalışma sonucunda ortaya konan “Azınlık Haklarının 

Korunması: Kapsamlı Ayrımcılık Karşıtı Mevzuatın 

Geliştirilmesine Yönelik Pratik Bir Kılavuz” başlıklı çalışma 

paylaşılmıştır. Kılavuz, ulusal düzeyde kapsamlı ayrımcılıkla 

mücadele yasalarının kabul edilmesine yönelik insan hakları 

yükümlülüğünün yanı sıra uluslararası insan hakları hukuku 

kapsamında belirlenen bu tür yasaların kapsamı ve içeriği 

hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/new-publication-

provides-comprehensive-anti-discrimination-guidance  

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk’ün, İnsan Hakları Günü kapsamında yaptığı 

açıklama paylaşılmıştır. Volker Türk konuşmasında tüm 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/committee-elimination-racial-discrimination-closes-one-hundred-and-eighth-session
https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/committee-elimination-racial-discrimination-closes-one-hundred-and-eighth-session
https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/committee-elimination-racial-discrimination-closes-one-hundred-and-eighth-session
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/new-publication-provides-comprehensive-anti-discrimination-guidance
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/new-publication-provides-comprehensive-anti-discrimination-guidance
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dünyada devam etmekte olan insan hakları sorunlarına 

kapsamlı bir şekilde değinmiştir.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/human-rights-

day-opening-statement-hc-volker-turk (E.T. 24.12.2022) 

 

 

- 15.12.2022 tarihli haberde Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi’ni onaylayan ülkelerin yasal yükümlülüklerinin 

uygulanmasına ilişkin periyodik incelemeden sorumlu İnsan 

Hakları Komitesi’nin bu yılki tavsiyelerini öncelikli olarak 

uygulamaları nedeniyle Norveç, Litvanya, Angola ve 

Bulgaristan’ın “A” notu aldığı paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/human-rights-

committee-examines-states-progress-recommendations  

(E.T. 24.12.2022) 

 

 

- 19.12.2022 tarihinde Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya 

yönelik silahlı saldırısının başladığı 24.02.2022'den 

18.12.2022'ye kadar, BM İnsan Hakları Yüksek 

Komiserliği’nin ülkede 6.826 ölü ve 10.769 yaralı olmak üzere 

17.595 sivil kayıp olduğunu kaydettiği bilgisi paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/ukraine-civilian-

casualty-update-19-december-2022 (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 20.12.2022 tarihindeki haberde Meksika’da Şubat 2019’da 

sosyal medyada açılan etiket vesilesiyle hayatı kurtulan iki 

insan hakları savunucunun hikâyesi paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/human-rights-day-opening-statement-hc-volker-turk
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/human-rights-day-opening-statement-hc-volker-turk
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/human-rights-committee-examines-states-progress-recommendations
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/human-rights-committee-examines-states-progress-recommendations
https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/ukraine-civilian-casualty-update-19-december-2022
https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/ukraine-civilian-casualty-update-19-december-2022
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https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/hashtag-went-

around-world (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 21.12.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk tarafından Afganistan’da kadınların üniversiteye 

gitmesini yasaklayan kararın son derece üzücü olduğuna, 

kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanından sistematik 

olarak dışlamalarının kabul edilemez olduğuna dair bir 

açıklama paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/comment-un-

high-commissioner-human-rights-volker-turk-reported-ban-

women (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 23.12.2022 tarihinde BM Kadına Yönelik Şiddet Özel 

Raportörü Reem Alsalem'in Libya’ya gerçekleştirdiği 8 günlük 

ziyaretin ardından yaptığı açıklaması paylaşılmıştır. R.Alsalem, 

Libya'daki yetkilileri ülkedeki tüm kadınları ve kız çocuklarını 

yaygın şiddet ve kötü muameleden korumak için acil adımlar 

atmaya, önleme tedbirlerini tam olarak uygulamaya ve 

mağdurlara koruma ve destek sağlamaya çağırmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/libya-

alarming-levels-violence-against-women-and-girls-must-end-

says-un (E.T. 25.12.2022) 

 

 

Birleşmiş 

Milletler 

İşkencenin 

 

- 08.12.2022 tarihinde Alt Komitenin internet sitesinde, 11-17 

Aralık 2022 tarihleri arasında Bosna Hersek’e ziyaret 

düzenleneceği ve bunun ülkeye düzenlenen ilk ziyaret olduğu 

belirtilmiştir. 

https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/hashtag-went-around-world
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/12/hashtag-went-around-world
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-reported-ban-women
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-reported-ban-women
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-reported-ban-women
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/libya-alarming-levels-violence-against-women-and-girls-must-end-says-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/libya-alarming-levels-violence-against-women-and-girls-must-end-says-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/libya-alarming-levels-violence-against-women-and-girls-must-end-says-un
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Önlenmesi Alt 

Komitesi (SPT) 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-torture-

prevention-body-visit-bosnia-and-herzegovina  

(E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 20.12.2022 tarihinde Alt Komitenin internet sitesinde 

paylaşılan yazıda, Alt Komite tarafından Bosna Hersek’e 

düzenlenen ziyaret sonrası tespitlerine yer verilmiştir.  Ülkenin 

en hızlı şekilde OPCAT çerçevesinde ulusal önleme 

mekanizması görevini yerine getirecek bağımsız bir yapı 

kurması gerektiği bildirilmiştir. Ziyaretin ardından SPT 

gözlemlerine ve tavsiyelerine dayanan gizli raporunu Bosna 

Hersek’e sunacaktır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/bosnia-and-

herzegovina-must-establish-torture-prevention-body-

immediately-un (E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 22.12.2022 tarihinde Alt Komitenin internet sitesinde 

OPCAT’in kabul edilmesinin 20. yılı dolayısıyla bir basın 

açıklaması yayımlanmıştır. Basın açıklamasında, dünya 

genelinde özgürlüğünden yoksun bırakılan yaklaşık 10 milyon 

kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kalmaması için 

fonksiyonel ve bağımsız ulusal önleme mekanizmalarının 

önemine değinilmiştir. SPT, 2007 yılında çalışmaya 

başladığından bu yana, önleyici sisteme taraf 91 devletten 

60'tan fazlasını ziyaret etmiştir. SPT heyetleri, Ekvador ve 

Meksika'da mahkûmlar tarafından kontrol edilen ve ciddi şiddet 

olaylarının meydana geldiği, kendi kendini yöneten 

cezaevlerini, Brezilya, Guatemala, Kamboçya ve Birleşik 

Krallık da dâhil olmak üzere birçok ülkedeki yüksek güvenlikli 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-torture-prevention-body-visit-bosnia-and-herzegovina
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-torture-prevention-body-visit-bosnia-and-herzegovina
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/bosnia-and-herzegovina-must-establish-torture-prevention-body-immediately-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/bosnia-and-herzegovina-must-establish-torture-prevention-body-immediately-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/bosnia-and-herzegovina-must-establish-torture-prevention-body-immediately-un
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cezaevlerini incelemiştir. Ayrıca SPT heyetleri, tüm 

ziyaretlerde göçmenlerin Nauru, Türkiye, Kıbrıs ve İtalya'daki 

kapalı kamplarda nasıl alıkonulduklarını ve psikiyatri 

hastanelerini incelemiştir. 2023 yılında SPT, kaynaklarına göre 

Hırvatistan, Gürcistan, Guatemala, Kazakistan, Madagaskar, 

Mauritius, Filistin, Filipinler, Güney Afrika ve olası diğer 

ülkeleri ziyaret etmeyi planlamaktadır.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2022/12/independent-watchdog-paramount-torture-

prevention-un-experts (E.T. 26.12.2022) 

 

 

 

Birleşmiş 

Milletler 

Çocuklara 

Yardım Fonu 

(UNICEF) 

 

- 05.12.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde paylaşılan 

haberde, 2023 yılı boyunca çatışma, afet ve iklim krizinden 

etkilenen yaklaşık 110 milyon çocuğa destek olmak amacıyla 

acil durum fonu çağrısında bulunulduğu belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us103-

billion-emergency-funding-support-children-affected-conflict 

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 08.12.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde 10 Aralık 

İnsan Hakları Günü vesilesiyle UNICEF ve Çocuk Hakları 

Komitesi tarafından yapılan ortak açıklama paylaşılmıştır. 

Açıklamada çocuk haklarının da bir insan hakkı olduğu ve 

günümüzde sıkça ihlal edildiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/joint-statement-unicef-

executive-director-catherine-russell-and-chair-committee 

(E.T. 27.12.2022) 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/independent-watchdog-paramount-torture-prevention-un-experts
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/independent-watchdog-paramount-torture-prevention-un-experts
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/independent-watchdog-paramount-torture-prevention-un-experts
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us103-billion-emergency-funding-support-children-affected-conflict
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us103-billion-emergency-funding-support-children-affected-conflict
https://www.unicef.org/press-releases/joint-statement-unicef-executive-director-catherine-russell-and-chair-committee
https://www.unicef.org/press-releases/joint-statement-unicef-executive-director-catherine-russell-and-chair-committee
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- 10.12.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde paylaşılan 

yazıda, Save the Children ve UNICEF gibi kuruluşlar, 15 yıl 

önce Paris'te çocukların çatışmalarda kullanılmasıyla mücadele 

etmek için imzalanan anlaşmaya rağmen dünya çapında 

çocukların silahlı kuvvetler veya silahlı çeteler tarafından yasa 

dışı askere alınması nedeniyle hala risk altında olduğu 

konusunda uyarmıştır. 

Yazıda ayrıca, çocuk hakları kurumlarının Fransa hükümeti ve 

Paris İlkeleri Yönlendirme Grubu'nun diğer üyeleriyle birlikte 

soruna bir çözüm olmak üzere Paris İlkeleri Operasyonel El 

Kitabını hazırladığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/save-children-unicef-

and-france-launch-new-handbook-strengthen-bid-end-

recruitment (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 13.12.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde “Dijital 

Öğrenme Nabız Kontrolü” adlı raporda bulunan tespitlere yer 

verilmiştir. Raporda, pandemi sürecinde ulusal olarak 

geliştirilen dijital öğrenme platformlarının üçte birinin 

kapanmış, tarihi geçmiş veya işlevsiz olduğu ve bu durumun 

okul çocuklarının pandemi sürecinde kaybettikleri eğitimi 

yakalamasını engellediği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/1-3-digital-learning-

platforms-developed-during-covid-19-no-longer-functional 

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

https://www.unicef.org/press-releases/save-children-unicef-and-france-launch-new-handbook-strengthen-bid-end-recruitment
https://www.unicef.org/press-releases/save-children-unicef-and-france-launch-new-handbook-strengthen-bid-end-recruitment
https://www.unicef.org/press-releases/save-children-unicef-and-france-launch-new-handbook-strengthen-bid-end-recruitment
https://www.unicef.org/press-releases/1-3-digital-learning-platforms-developed-during-covid-19-no-longer-functional
https://www.unicef.org/press-releases/1-3-digital-learning-platforms-developed-during-covid-19-no-longer-functional
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- 25.12.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde Genel 

Direktör Catherine Russel’ın ifadelerine yer verilmiştir. 

Cateherine Russel, kadın insani yardım görevlilerinin 

Afganistan’da çalışmasının engellenmesinin ve kız 

çocuklarının eğitime erişiminin engellenmesinin temel insan 

haklarının açık bir ihlali olduğunu belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/restricting-female-

humanitarians-working-and-female-students-access-education 

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

Birleşmiş 

Milletler 

Kalkınma 

Programı  

(UNDP) 

 

- 02.12.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde UNDP, BM 

Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve BM Barış İnşası Komisyonu 

ortak toplantısında UNDP temsilcisi Asako Okai’nin yaptığı 

konuşmaya yer verilmiştir. Okai konuşmasında, dünyanın 

geçmekte olduğu bu zorlu dönemde bu üç kurumun iş birliğinin 

önemine değinmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/speeches/joint-meeting-economic-and-

social-council-and-peacebuilding-commission  

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 07.12.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde UNDP 

Başkanı Achim Steiner tarafından 9 Aralık Uluslararası 

Yolsuzlukla Mücadele Gününe ilişkin olarak yapılan açıklama 

paylaşılmıştır. Steiner açıklamasında, yolsuzluk sebebiyle 

Küresel Hedeflerin yerine getirilemediğini ve çatışmaların 

başlıca nedenlerinden birinin de yolsuzluk olduğunu 

vurgulamıştır. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/restricting-female-humanitarians-working-and-female-students-access-education
https://www.unicef.org/press-releases/restricting-female-humanitarians-working-and-female-students-access-education
https://www.undp.org/speeches/joint-meeting-economic-and-social-council-and-peacebuilding-commission
https://www.undp.org/speeches/joint-meeting-economic-and-social-council-and-peacebuilding-commission
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https://www.undp.org/speeches/statement-undp-

administrator-international-anti-corruption-day-2022-9-

december (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 08.12.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde UNDP 

Başkanı Achim Steiner tarafından 10 Aralık İnsan Hakları 

Gününe ilişkin olarak yapılan açıklama paylaşılmıştır. Steiner 

açıklamasında, insan haklarının önemine değinmiş ve İkinci 

Dünya Savaşı’ndan bu yana insan haklarına yönelik en büyük 

tehditlerin günümüzde ortaya çıktığını belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/speeches/draft-statement-undp-

administrator-human-rights-day-2022-10-december  

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde paylaşılan 

yazıda, şiddetli çatışmalardaki artış, iklim acil durumunun 

etkisi ve rekor düzeylerde zorunlu yerinden edilme sebebiyle 

2023'te 230 milyon insanın uçurumun eşiğine geleceği ve 

krizlerden çıkmak için hayat kurtaran insani müdahalelerin 

ötesine geçerek kalkınma desteğini artırmanın gerektiği 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/news/development-makes-real-

difference-resolving-protracted-crises (E.T. 27.12.2022) 

 

 

Irk Ayrımcılığının 

Ortadan 

Kaldırılması 

Komitesi 

 

- 02.12.2022 tarihinde Komite web sitesinde Bahreyn, Botsvana, 

Brezilya, Fransa, Gürcistan ve Jamaika ile ilgili bulguları 

yayınladığını duyurmuştur. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/speeches/statement-undp-administrator-international-anti-corruption-day-2022-9-december
https://www.undp.org/speeches/statement-undp-administrator-international-anti-corruption-day-2022-9-december
https://www.undp.org/speeches/statement-undp-administrator-international-anti-corruption-day-2022-9-december
https://www.undp.org/speeches/draft-statement-undp-administrator-human-rights-day-2022-10-december
https://www.undp.org/speeches/draft-statement-undp-administrator-human-rights-day-2022-10-december
https://www.undp.org/news/development-makes-real-difference-resolving-protracted-crises
https://www.undp.org/news/development-makes-real-difference-resolving-protracted-crises
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(CERD)  

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-

committee-elimination-racial-discrimination-publishes-

findings-bahrain (E.T. 28.12.2022) 

 

 

Ulusal İnsan 

Hakları 

Kurumları 

Küresel İttifakı 

(GANHRI) 

 

- 07.12.2022 tarihinde GANHRI web sitesinde 2023 GANHRI 

Yıllık Toplantısının 14-15-16 Mart tarihlerinde İsviçre’nin 

Cenevre kentinde gerçekleşeceğini paylaşmıştır. 

Kaynak: 

https://ganhri.org/save-the-date-am-2023/ (E.T. 28.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde GANHRI web sitesinde 50’yi aşkın 

UİHK personelinin katıldığı UİHK’ler ve BM Mülteciler 

Yüksek Komiserliği (BMMYK) ortaklığında gerçekleştirilen 

“Vatansızlığın Önlenmesi ve Buna Yanıt Verilmesinde UİHK-

BMMYK Kilit Ortaklığı” toplantısını paylaşmıştır. Toplantı 

kapsamında Gürcistan, Mali ve Kolombiya UİHK’lerinden 

konuşmacılar söz almıştır.   

Kaynak: 

https://ganhri.org/nhris-unhcr-key-partnership-in-preventing-

and-responding-to-statelessness/ (E.T. 28.12.2022) 

 

 

Avrupa İşkenceyi 

ve İnsanlık Dışı 

veya Aşağılayıcı 

Muameleyi veya 

Cezayı Önleme 

Komitesi (CPT) 

 

 

- 14.12.2022 tarihinde CPT’nin internet sitesinde, 5-13 Aralık 

2022 tarihleri arasında Moldova Cumhuriyeti’ne ad hoc bir 

ziyaret düzenlendiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-

torture-committee-cpt-carries-out-a-visit-to-moldova  

(E.T. 26.12.2022) 

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-committee-elimination-racial-discrimination-publishes-findings-bahrain
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-committee-elimination-racial-discrimination-publishes-findings-bahrain
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-committee-elimination-racial-discrimination-publishes-findings-bahrain
https://ganhri.org/save-the-date-am-2023/
https://ganhri.org/nhris-unhcr-key-partnership-in-preventing-and-responding-to-statelessness/
https://ganhri.org/nhris-unhcr-key-partnership-in-preventing-and-responding-to-statelessness/
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-carries-out-a-visit-to-moldova
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-carries-out-a-visit-to-moldova
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Avrupa Birliği 

Temel Haklar 

Ajansı (FRA) 

 

- 01.12.2022 tarihinde FRA'nın CLEAR-RIGHTS projesinin 1-

2 Aralık tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan final 

konferansına katılacağı açıklanmıştır. Etkinlik, Avrupa'daki 

çocuklar için adli yardımın artırılmasını araştıracaktır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-legal-assistance-

children-europe-conference (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 01.12.2022 tarihinde FRA Direktörü Michael O'Flaherty'nin 

yapay zekâ ve algoritmalardan bahsettiği bir video 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-

oflaherty-ai-and-algorithms (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 02.12.2022 tarihinde FRA'nın 2021 Roman anketinin 

sonuçlarını Çek hükümeti Roman azınlık işleri konseyi 

üyelerine sunduğu açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/roma-survey-findings-

presented-czechia (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 02.12.2022 tarihinde FRA'nın AB'de uzun süreli ikamet 

edenlerin temel haklarına ilişkin araştırmasının temel 

bulgularını 30 Kasım'da sunduğu açıklanmıştır.  

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-discussions-

rights-long-term-eu-residents (E.T. 27.12.2022) 

 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-legal-assistance-children-europe-conference
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-legal-assistance-children-europe-conference
https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-oflaherty-ai-and-algorithms
https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-oflaherty-ai-and-algorithms
https://fra.europa.eu/en/news/2022/roma-survey-findings-presented-czechia
https://fra.europa.eu/en/news/2022/roma-survey-findings-presented-czechia
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-discussions-rights-long-term-eu-residents
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-discussions-rights-long-term-eu-residents
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- 06.12.2022 tarihinde FRA'nın Avrupa Parlamentosu'nda çocuk 

dostu adalet ve suç mağduru çocuklar konulu bir yuvarlak masa 

etkinliğinde konuşacağı açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/ensuring-child-friendly-

justice-children-across-europe (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 07.12.2022 tarihinde FRA'nın yeni Ortak Hükümler Tüzüğü 

kapsamında AB fonlarının izlenmesine yönelik bir çalıştay 

düzenleyeceği duyurulmuştur. Bu çalıştayın bulguları, 2023'te 

yayınlanacak olan AB fonlarının izlenmesine ilişkin bir FRA 

raporunda kullanılacaktır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/role-civil-society-

monitoring-eu-funds (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 07.12.2022 tarihinde FRA'nın Temel Haklar Araştırmasından 

elde ettiği engellilik istatistiklerini Avrupa Parlamentosu 

Dilekçe Komitesinin Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin 

Sözleşme hakkındaki yıllık seminerine sunduğu açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-presents-fundamental-

rights-survey-data-annual-peti-committee-event  

(E.T. 27.12.2022)  

 

 

- 07.12.2022 tarihinde FRA'nın anketler ve eşitlik verileri 

konulu teknik bir toplantıya katkı sağladığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/ensuring-child-friendly-justice-children-across-europe
https://fra.europa.eu/en/event/2022/ensuring-child-friendly-justice-children-across-europe
https://fra.europa.eu/en/news/2022/role-civil-society-monitoring-eu-funds
https://fra.europa.eu/en/news/2022/role-civil-society-monitoring-eu-funds
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-presents-fundamental-rights-survey-data-annual-peti-committee-event
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-presents-fundamental-rights-survey-data-annual-peti-committee-event
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-equality-data-work-

presented-cities (E.T. 27.12.2022)  

 

 

- 07.12.2022 tarihinde FRA, antisemitizmle mücadele ve Yahudi 

yaşamını teşvik etme konusunda AB koordinatörü tarafından 

başlatılan antisemitizm çalışma grubu toplantısına katılım 

sağlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/working-group-eu-

strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-

meets (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 08.12.2022 tarihinde FRA, tahmine dayalı polislikte ve 

saldırgan konuşma tespitinde yapay zekâ kullanımına ilişkin 

bir rapor yayımlamıştır. Rapor, algoritmalardaki önyargının 

nasıl ortaya çıktığını ve insanların yaşamlarını nasıl 

etkileyebileceğini göstermektedir.  

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/test-algorithms-bias-avoid-

discrimination (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 08.12.2022 tarihinde FRA'nın Prag'da düzenlenecek Avrupa 

suç önleme ödülü konferansına katılacağı ve mağdur hakları ve 

özellikle nefret suçu mağdurları ile ilgili çalışmaları hakkında 

konuşacağı açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/european-crime-

prevention-award-conference (E.T. 27.12.2022) 

 

 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-equality-data-work-presented-cities
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-equality-data-work-presented-cities
https://fra.europa.eu/en/news/2022/working-group-eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-meets
https://fra.europa.eu/en/news/2022/working-group-eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-meets
https://fra.europa.eu/en/news/2022/working-group-eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-meets
https://fra.europa.eu/en/news/2022/test-algorithms-bias-avoid-discrimination
https://fra.europa.eu/en/news/2022/test-algorithms-bias-avoid-discrimination
https://fra.europa.eu/en/event/2022/european-crime-prevention-award-conference
https://fra.europa.eu/en/event/2022/european-crime-prevention-award-conference
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- 08.12.2022 tarihinde web sitesinde “Ukrayna: insan hakları 

sesleri” başlıklı bir video yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/ukraine-human-rights-

voices (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 08.12.2022 tarihinde FRA'nın ayrımcılık yapmama, eşitlik ve 

çeşitlilik konulu üst düzey gruba katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-non-discrimination-

and-equality-guidance-tools  

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022'de FRA, sivil alan üzerine iki günlük çok paydaşlı 

bir diyalog konferansına katkıda bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/strategic-approach-open-

civic-space-eu (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde FRA'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki bir 

yuvarlak masa toplantısında refakatsiz çocukların vesayetine 

ilişkin raporunun temel bulgularını sunduğu açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-parliament-

discussion-protecting-migrant-children(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde AB İltica Dairesi'nin (EUAA) kabul 

koşulları ve hassasiyetlere ilişkin standartlar ve göstergeler 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/ukraine-human-rights-voices
https://fra.europa.eu/en/video/2022/ukraine-human-rights-voices
https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-non-discrimination-and-equality-guidance-tools
https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-non-discrimination-and-equality-guidance-tools
https://fra.europa.eu/en/news/2022/strategic-approach-open-civic-space-eu
https://fra.europa.eu/en/news/2022/strategic-approach-open-civic-space-eu
https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-parliament-discussion-protecting-migrant-children
https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-parliament-discussion-protecting-migrant-children
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hazırlamak için çalışma gruplarının ilk toplantısını yapacağı 

duyurulmuştur.  

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/euaa-defines-asylum-

standards-and-indicators (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde FRA'nın Varşova'daki Uluslararası İnsan 

Hakları Günü “Onur, Eşitlik, Dayanışma” kutlamasının resmi 

açılışında konuşacağı açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-human-rights-

day-celebrations-poland (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde FRA'nın Finlandiya'daki kanun 

hazırlayıcılara kanun taslağı hazırlanırken temel haklar ve 

insan hakları konulu bir eğitim kursu kapsamında AB Temel 

Haklar Şartı hakkında eğitim verdiği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/national-parliaments-and-

role-eu-charter-national-law-making 

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde FRA'nın terörle mücadele mevzuatının 

temel haklar üzerindeki etkisine ilişkin araştırmasının 

bulgularını Avrupa Hukuku Akademisi (the Academy of 

European Law) tarafından düzenlenen etkinlikte sunduğu 

açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/annual-conference-

countering-terrorism (E.T. 27.12.2022) 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/euaa-defines-asylum-standards-and-indicators
https://fra.europa.eu/en/news/2022/euaa-defines-asylum-standards-and-indicators
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-human-rights-day-celebrations-poland
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-human-rights-day-celebrations-poland
https://fra.europa.eu/en/news/2022/national-parliaments-and-role-eu-charter-national-law-making
https://fra.europa.eu/en/news/2022/national-parliaments-and-role-eu-charter-national-law-making
https://fra.europa.eu/en/news/2022/annual-conference-countering-terrorism
https://fra.europa.eu/en/news/2022/annual-conference-countering-terrorism
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- 09.12.2022 tarihinde FRA Direktörü Michael O’Flaherty’nin 

dünya genelindeki şok edici düzeylerdeki insan hakları 

ihlallerini geri püskürtme gereğinden bahsettiği bir video 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-

oflaherty-human-rights-day (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 12.12.2022 tarihinde FRA, Turku'daki çevrimiçi seminerde 

İnsan Hakları Şehirleri ve insan haklarını yerelleştirme 

çerçevesi hakkında konuşmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/benefits-becoming-

human-rights-city (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 12.12.2022 tarihinde FRA, "tahmine dayalı polislikte yapay 

zekâ önyargısından kaçınma" başlıklı bir video yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/avoiding-ai-bias-

predictive-policing (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 13.12.2022 tarihinde FRA, Çekya'nın ev sahipliği yaptığı ilk 

Küresel Yapay Zekâ Etiği Küresel Forumunda bir panel 

tartışmasına katılım sağlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-global-forum-

artificial-intelligence-ethics (E.T. 27.12.2022) 

 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-oflaherty-human-rights-day
https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-oflaherty-human-rights-day
https://fra.europa.eu/en/event/2022/benefits-becoming-human-rights-city
https://fra.europa.eu/en/event/2022/benefits-becoming-human-rights-city
https://fra.europa.eu/en/video/2022/avoiding-ai-bias-predictive-policing
https://fra.europa.eu/en/video/2022/avoiding-ai-bias-predictive-policing
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-global-forum-artificial-intelligence-ethics
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-join-global-forum-artificial-intelligence-ethics
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- 13.12.2022 tarihinde FRA'nın “Çocuk dostu adalet: Sözlerin 

önemi var mı” konulu bir webinarda konuşmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/child-rights-experts-

debate-child-friendly-justice-terms  

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 14.12.2022 tarihinde FRA'nın AB'nin Çocuk Katılımı 

Platformu'nun 12 Aralık'taki ilk danışma kurulu toplantısına 

katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-eu-childrens-

participation-platform-advisory-board-meets-first-time 

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 15.12.2022 tarihinde AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği 

Ofisi tarafından düzenlenen konferansta FRA'nın 

algoritmalarda önyargıya ilişkin son raporunu sunduğu 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/conference-look-freedom-

expression-and-artificial-intelligence 

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 15.12.2022 tarihinde FRA, ırksal veya etnik eşitlik verisi 

toplama konusunda umut vadeden 26 yeni uygulama 

yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/child-rights-experts-debate-child-friendly-justice-terms
https://fra.europa.eu/en/event/2022/child-rights-experts-debate-child-friendly-justice-terms
https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-eu-childrens-participation-platform-advisory-board-meets-first-time
https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-eu-childrens-participation-platform-advisory-board-meets-first-time
https://fra.europa.eu/en/event/2022/conference-look-freedom-expression-and-artificial-intelligence
https://fra.europa.eu/en/event/2022/conference-look-freedom-expression-and-artificial-intelligence
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/updated-compendium-

equality-data-practices (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 16.12.2022'de FRA, +INPUT dezenformasyon kılavuzunu 

AGİT’in göç iletişim görevlileri ağına sunmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/disinformation-guide-

presented-oecd-communication-officers  (E.T. 27.12.2022) 

 

 

Avrupa Konseyi 

Irkçılık Ve 

Hoşgörüsüzlük 

Komisyonu 

(ECRI) 

 

 

- 14.12.2022 tarihinde ECRI'nin 6-9 Aralık 2022 tarihlerinde 

Strazburg'da gerçekleşen 90. Genel Kurul toplantısını 

düzenlediği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-

racism-and-intolerance/newsroom  (E.T. 27.12.2022) 

 

 

Ulusal İnsan 

Hakları 

Kurumları 

Avrupa Ağı 

(ENNHRI) 

 

 

 

- 14.12.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde Yaşlıların İnsan 

Haklarına İlişkin Yeni BM Sözleşmesi’ne Avrupalı 

UİHK’lerin nasıl katkıda bulunabileceğine ilişkin hazırladığı 

yeni kılavuz belgesini paylaşmıştır.   

Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/how-european-nhris-can-

contribute-to-anew-un-convention-on-the-human-rights-of-

older-persons/ (E.T. 28.12.2022) 

 

 

- 14.12.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde Avrupa 

Komisyonu’nun, AB Temel Haklar Şartı'nın uygulanmasına 

ilişkin son yıllık raporunda Avrupa Ulusal İnsan Hakları 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/updated-compendium-equality-data-practices
https://fra.europa.eu/en/news/2022/updated-compendium-equality-data-practices
https://fra.europa.eu/en/news/2022/disinformation-guide-presented-oecd-communication-officers
https://fra.europa.eu/en/news/2022/disinformation-guide-presented-oecd-communication-officers
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/newsroom
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/newsroom
https://ennhri.org/news-and-blog/how-european-nhris-can-contribute-to-anew-un-convention-on-the-human-rights-of-older-persons/
https://ennhri.org/news-and-blog/how-european-nhris-can-contribute-to-anew-un-convention-on-the-human-rights-of-older-persons/
https://ennhri.org/news-and-blog/how-european-nhris-can-contribute-to-anew-un-convention-on-the-human-rights-of-older-persons/
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Kurumları’nın bölgedeki insan hakları savunucularına 

verdikleri desteğin öneminin vurgulandığına değinmiştir.   

Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-and-other-human-

rights-defenders-continue-to-achieve-positive-change-despite-

narrowing-civic-space/ (E.T. 28.12.2022) 

 

 

- 16.12.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde 22-23 Kasım 

2022 tarihleri arasında COVID-19'un başlangıcından bu yana 

ilk yüz yüze Genel Kurul toplantısının gerçekleştiğini 

paylaşmıştır. 43 Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumundan 

(UİHK) 80'den fazla temsilci, önemli yönetişim konularında ve 

tematik konularda (yeniden) bağlantı kurmak ve fikir 

alışverişinde bulunmak için Brüksel'de bir araya gelmiştir. 

Tematik tartışmalar UİHK’lerin direnci ve Ukrayna’ya karşı 

savaşın insan hakları üzerindeki etkileri konularına 

odaklanırken toplantıda ayrıca UİHK liderliği unsuru üzerinde 

de durulmuştur.   

Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-gather-for-ennhris-

first-general-assembly-in-person-since-2019/  

(E.T. 28.12.2022) 

 

 

Avrupa Eşitlik 

Kurumları Ağı 

(EQUINET) 

 

- 05.12.2022 tarihinde EQUINET'in Twitter hesabında Eşitlik 

Kurumlarının ayrımcılığa maruz kalan herkesi destekleyerek, 

eşitlik ve haklar konusunda farkındalık yaratarak ve 

ayrımcılıkla mücadele için önerilerde bulunarak Avrupa 

genelinde eşitliğin korunmasında ve ayrımcılıkla mücadelede 

temel bir rol oynadığı belirtilmiştir.  

Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-and-other-human-rights-defenders-continue-to-achieve-positive-change-despite-narrowing-civic-space/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-and-other-human-rights-defenders-continue-to-achieve-positive-change-despite-narrowing-civic-space/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-and-other-human-rights-defenders-continue-to-achieve-positive-change-despite-narrowing-civic-space/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-gather-for-ennhris-first-general-assembly-in-person-since-2019/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-gather-for-ennhris-first-general-assembly-in-person-since-2019/
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https://twitter.com/equineteurope/status/15996777639755489

29?cxt=HHwWgsDUze2cmbMsAAAA (E.T. 28.12.2022) 

 

 

AGİT 

Demokratik 

Kurumlar ve 

İnsan Hakları 

Ofisi (ODIHR) 

 

 

- 13.12.2022 tarihinde, Ofis’in Twitter hesabında Romanlar ve 

Sintiler başta olmak üzere pek çok topluluk hakkında nefret 

söyleminin toplumumuzda yeri olmadığı ve bu tür söylemlere 

kararlı bir şekilde karşılık verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Kaynak:  

https://twitter.com/osce_odihr/status/1602648248786817025?

cxt=HHwWgsC4jeqF4L0sAAAA (E.T. 28.12.2022) 

 

 

Avustralya İnsan 

Hakları 

Komisyonu 

 

- 01.12.2022 tarihinde Komisyonun internet sitesinde yeni 

cinsiyet ayrımcılığı komiserinin seçimi için niyet beyanı 

sunulması beklendiği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/seeking-expressions-

interest-next-sex-discrimination-commissioner  

(E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 06.12.2022 tarihinde Komisyonun internet sitesinde ırkçılıkla 

mücadele için önemli bir temel ve çerçeve sağlayan yeni bir 

rapor yayımlandığı belirtilmiştir. Rapor birçok paydaşla 

yapılan görüşmeler sonrasında hazırlanmıştır. Raporda bilgi 

toplama, eğitim ve kültürel güvenliğin ırkçılıkla mücadele 

konusunda ana konular olarak; medya düzenlemeleri, 

standartlar ve yasal korumaların ise öncelikli eylem alanları 

olarak tanımlandığı açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/equineteurope/status/1599677763975548929?cxt=HHwWgsDUze2cmbMsAAAA
https://twitter.com/equineteurope/status/1599677763975548929?cxt=HHwWgsDUze2cmbMsAAAA
https://twitter.com/osce_odihr/status/1602648248786817025?cxt=HHwWgsC4jeqF4L0sAAAA
https://twitter.com/osce_odihr/status/1602648248786817025?cxt=HHwWgsC4jeqF4L0sAAAA
https://humanrights.gov.au/about/news/seeking-expressions-interest-next-sex-discrimination-commissioner
https://humanrights.gov.au/about/news/seeking-expressions-interest-next-sex-discrimination-commissioner
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https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-

report-lays-foundations-australias-first-national-anti-racism 

(E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 20.12.2022 tarihinde Komisyonun internet sitesinde, işyerinde 

cinsel taciz vakalarının çözüme kavuşturulmasında 

sözleşmelerde bulunan gizlilik hükümlerinin kullanımına 

ilişkin yönergelerin ve işyerinde cinsel tacizin önlenmesine ve 

bununla mücadele edilmesine yönelik iyi uygulama 

göstergelerinin bulunduğu yeni bir rehberin yayımlandığı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-

workplace-sexual-harassment-resources-good-practice-

indicators (E.T. 26.12.2022) 

 

 

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

İnsan Hakları 

Merkezi 

 

- 01.12.2022 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva, Fransız 

Parlamentosu alt meclisinde Azerbaycan aleyhine kabul edilen 

Kararla ilgili bir açıklama yapmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3592/the-opinion-of-the-

commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-

of-azerbaijan-regarding-the-resolution-adopted-against-

azerbaijan-in-the-lower-house-of-the-french-parliament (E.T. 

27.12.2022) 

 

 

- 01.12.2022 tarihinde Ombudsman'ın, uyuşturucu kullanımı ve 

aile içi şiddetle mücadeleye yönelik etkinliğe katıldığı 

açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-report-lays-foundations-australias-first-national-anti-racism
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-report-lays-foundations-australias-first-national-anti-racism
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-workplace-sexual-harassment-resources-good-practice-indicators
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-workplace-sexual-harassment-resources-good-practice-indicators
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-workplace-sexual-harassment-resources-good-practice-indicators
https://ombudsman.az/en/view/news/3592/the-opinion-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-regarding-the-resolution-adopted-against-azerbaijan-in-the-lower-house-of-the-french-parliament
https://ombudsman.az/en/view/news/3592/the-opinion-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-regarding-the-resolution-adopted-against-azerbaijan-in-the-lower-house-of-the-french-parliament
https://ombudsman.az/en/view/news/3592/the-opinion-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-regarding-the-resolution-adopted-against-azerbaijan-in-the-lower-house-of-the-french-parliament
https://ombudsman.az/en/view/news/3592/the-opinion-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-regarding-the-resolution-adopted-against-azerbaijan-in-the-lower-house-of-the-french-parliament
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https://ombudsman.az/en/view/news/3595/ombudsperson-

participated-in-the-event-dedicated-to-combating-drug-abuse-

and-domestic-violence (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 03.12.2022 tarihinde Azerbaycan Ombudsmanlığı Bölgesel 

Merkezlerinin 1 Aralık Dünya AIDS Günü adına 

bilinçlendirme etkinlikleri düzenlediği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3621/regional-centers-

of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-related-

to-the-world-aids-day (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 05.12.2022 tarihinde Ombudsmanlık temsilcilerinin İspanya'ya 

çalışma ziyareti düzenlediği duyurulmuştur. Ziyaretin amacı, 

kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bunlarla 

mücadele etme konusunda İspanya'nın deneyimini tanımak 

olarak belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3622/representatives-of-

the-ombudsman-office-were-on-a-study-trip-to-spain 

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 06.12.2022 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva'nın Türkiye 

Cumhuriyeti ziyaretinde olduğu açıklanmıştır. BM İşkenceye 

Karşı Alt Komite tavsiyeleri dikkate alınarak düzenlenen 

ziyaret kapsamında Ombudsman ve beraberindeki heyet, 

TİHEK temsilcileriyle birlikte Mardin ve Diyarbakır illerine 

ziyarette bulunmuşlardır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3595/ombudsperson-participated-in-the-event-dedicated-to-combating-drug-abuse-and-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3595/ombudsperson-participated-in-the-event-dedicated-to-combating-drug-abuse-and-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3595/ombudsperson-participated-in-the-event-dedicated-to-combating-drug-abuse-and-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3621/regional-centers-of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-related-to-the-world-aids-day
https://ombudsman.az/en/view/news/3621/regional-centers-of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-related-to-the-world-aids-day
https://ombudsman.az/en/view/news/3621/regional-centers-of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-related-to-the-world-aids-day
https://ombudsman.az/en/view/news/3622/representatives-of-the-ombudsman-office-were-on-a-study-trip-to-spain
https://ombudsman.az/en/view/news/3622/representatives-of-the-ombudsman-office-were-on-a-study-trip-to-spain
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https://ombudsman.az/en/view/news/3624/ombudsman-

sabina-aliyeva-is-on-a-trip-to-the-republic-of-turkiye  

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 07.12.2022 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva, TİHEK 

tarafından Ankara'da düzenlenen uluslararası sempozyuma 

katılmış. “İklim Değişikliği ve İnsan Hakları Bağlamında Gıda 

Hakkı” konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3625/ombudsperson-

sabina-aliyeva-delivered-a-speech-in-international-

symposium (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 08.12.2022 tarihinde Azerbaycan Ombudsmanlığı Bölgesel 

Merkezlerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yönelik 

bilinçlendirme etkinlikleri düzenlediği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3626/regional-centers-

of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-

dedicated-to-december-3-international-day-of-persons-with-

disabilities (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde Uluslararası İnsan Hakları Günü 

münasebetiyle BM Azerbaycan Ofisi, Ombudsman Ofisi ve 

BSU Hukuk Fakültesi ile ortak etkinlik düzenlenmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3627/on-the-occasion-

of-the-international-human-rights-day-a-joint-event-was-

organized-with-the-un-office-in-azerbaijan-the-office-of-the-

ombudsperson-and-the-faculty-of-law-of-bsu  

https://ombudsman.az/en/view/news/3624/ombudsman-sabina-aliyeva-is-on-a-trip-to-the-republic-of-turkiye
https://ombudsman.az/en/view/news/3624/ombudsman-sabina-aliyeva-is-on-a-trip-to-the-republic-of-turkiye
https://ombudsman.az/en/view/news/3625/ombudsperson-sabina-aliyeva-delivered-a-speech-in-international-symposium
https://ombudsman.az/en/view/news/3625/ombudsperson-sabina-aliyeva-delivered-a-speech-in-international-symposium
https://ombudsman.az/en/view/news/3625/ombudsperson-sabina-aliyeva-delivered-a-speech-in-international-symposium
https://ombudsman.az/en/view/news/3626/regional-centers-of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-dedicated-to-december-3-international-day-of-persons-with-disabilities
https://ombudsman.az/en/view/news/3626/regional-centers-of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-dedicated-to-december-3-international-day-of-persons-with-disabilities
https://ombudsman.az/en/view/news/3626/regional-centers-of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-dedicated-to-december-3-international-day-of-persons-with-disabilities
https://ombudsman.az/en/view/news/3626/regional-centers-of-the-ombudsperson-held-awareness-raising-events-dedicated-to-december-3-international-day-of-persons-with-disabilities
https://ombudsman.az/en/view/news/3627/on-the-occasion-of-the-international-human-rights-day-a-joint-event-was-organized-with-the-un-office-in-azerbaijan-the-office-of-the-ombudsperson-and-the-faculty-of-law-of-bsu
https://ombudsman.az/en/view/news/3627/on-the-occasion-of-the-international-human-rights-day-a-joint-event-was-organized-with-the-un-office-in-azerbaijan-the-office-of-the-ombudsperson-and-the-faculty-of-law-of-bsu
https://ombudsman.az/en/view/news/3627/on-the-occasion-of-the-international-human-rights-day-a-joint-event-was-organized-with-the-un-office-in-azerbaijan-the-office-of-the-ombudsperson-and-the-faculty-of-law-of-bsu
https://ombudsman.az/en/view/news/3627/on-the-occasion-of-the-international-human-rights-day-a-joint-event-was-organized-with-the-un-office-in-azerbaijan-the-office-of-the-ombudsperson-and-the-faculty-of-law-of-bsu
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(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 13.12.2022 tarihinde Ombudsman, Laçin-Şuşa Yolu üzerinde 

sivil toplum mensupları ve sosyal aktivistlerin düzenlediği 

protestolara ilişkin açıklama yapmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3634/ombudsmans-

statement-on-the-protests-held-by-civil-society-members-and-

social-activists-on-the-lachin-shusha-road (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 13.12.2022 tarihinde bir grup Ombudsmanlık temsilcisi, 

Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü'nde İş ve İnsan hakları 

alanında deneyim alışverişinde bulunmak üzere Danimarka 

Krallığı'nın başkenti Kopenhag'a ziyarette bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3635/study-visit-of-the-

representatives-of-the-ombudsman-office-to-denmark 

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 14.12.2022 tarihinde Ombudsman, Kelbecer'deki mayın 

patlamasıyla ilgili olarak uluslararası topluma yönelik bir 

mesaj paylaşmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3637/ombudsmans-

message-to-the-international-community-concerning-the-

mine-explosion-in-kalbajar (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 16.12.2022 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva, 

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin (ICMPD) 

https://ombudsman.az/en/view/news/3634/ombudsmans-statement-on-the-protests-held-by-civil-society-members-and-social-activists-on-the-lachin-shusha-road
https://ombudsman.az/en/view/news/3634/ombudsmans-statement-on-the-protests-held-by-civil-society-members-and-social-activists-on-the-lachin-shusha-road
https://ombudsman.az/en/view/news/3634/ombudsmans-statement-on-the-protests-held-by-civil-society-members-and-social-activists-on-the-lachin-shusha-road
https://ombudsman.az/en/view/news/3635/study-visit-of-the-representatives-of-the-ombudsman-office-to-denmark
https://ombudsman.az/en/view/news/3635/study-visit-of-the-representatives-of-the-ombudsman-office-to-denmark
https://ombudsman.az/en/view/news/3637/ombudsmans-message-to-the-international-community-concerning-the-mine-explosion-in-kalbajar
https://ombudsman.az/en/view/news/3637/ombudsmans-message-to-the-international-community-concerning-the-mine-explosion-in-kalbajar
https://ombudsman.az/en/view/news/3637/ombudsmans-message-to-the-international-community-concerning-the-mine-explosion-in-kalbajar


25 
 

Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Koordinatörü ve ICMPD 

başkanı Radim Zak ile Azerbaycan'da bir araya gelmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3641/ombudsperson-

sabina-aliyeva-met-radim-zak-regional-coordinator-for-

eastern-europe-and-central-asia-of-the-international-center-

for-migration-policy-development-icmpd-and-head-of-icmpd-

in-azerbaijan (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 17.12.2022'de Ombudsman Uluslararası Göçmenler Günü 

münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılım sağlamıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3646/the-ombudsperson-

participated-in-the-event-dedicated-to-the-international-day-

of-migrants (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 20.12.2022 tarihinde Ombudsman, Hankendi-Laçin Yolu 

üzerinde düzenlenen barışçıl protestolara ilişkin bir görüş 

yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3650/ombudsmans-

opinion-on-peaceful-protests-held-on-the-khankendi-lachin-

road- (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 22.12.2022 tarihinde Ombudsmanın Kuzey-Batı Bölge 

Merkezi, aile içi şiddeti önlemede hukuk eğitimi üzerine bir 

etkinlik düzenlemiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3641/ombudsperson-sabina-aliyeva-met-radim-zak-regional-coordinator-for-eastern-europe-and-central-asia-of-the-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-and-head-of-icmpd-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3641/ombudsperson-sabina-aliyeva-met-radim-zak-regional-coordinator-for-eastern-europe-and-central-asia-of-the-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-and-head-of-icmpd-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3641/ombudsperson-sabina-aliyeva-met-radim-zak-regional-coordinator-for-eastern-europe-and-central-asia-of-the-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-and-head-of-icmpd-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3641/ombudsperson-sabina-aliyeva-met-radim-zak-regional-coordinator-for-eastern-europe-and-central-asia-of-the-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-and-head-of-icmpd-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3641/ombudsperson-sabina-aliyeva-met-radim-zak-regional-coordinator-for-eastern-europe-and-central-asia-of-the-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-and-head-of-icmpd-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3646/the-ombudsperson-participated-in-the-event-dedicated-to-the-international-day-of-migrants
https://ombudsman.az/en/view/news/3646/the-ombudsperson-participated-in-the-event-dedicated-to-the-international-day-of-migrants
https://ombudsman.az/en/view/news/3646/the-ombudsperson-participated-in-the-event-dedicated-to-the-international-day-of-migrants
https://ombudsman.az/en/view/news/3650/ombudsmans-opinion-on-peaceful-protests-held-on-the-khankendi-lachin-road-
https://ombudsman.az/en/view/news/3650/ombudsmans-opinion-on-peaceful-protests-held-on-the-khankendi-lachin-road-
https://ombudsman.az/en/view/news/3650/ombudsmans-opinion-on-peaceful-protests-held-on-the-khankendi-lachin-road-
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https://ombudsman.az/en/view/news/3654/ombudsmans-

north-west-regional-center-held-an-event-on-the-role-of-

legal-education-in-preventing-domestic-violence  

(E.T. 27.12.2022)  

 

 

- 26.12.2022 tarihinde Ombudsmanlık Batı Bölge Merkezi 

“İnsan kaçakçılığıyla mücadelede propaganda ve eğitimin 

güçlendirilmesi” konusunda bölgesel merkezi Masallı ili 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile “Masallı Gençlik Merkezi”nin 

ortak organizasyonu ile bir hukuki aydınlatma etkinliği 

düzenlemiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3664/ombudsmans-

southern-regional-center-held-an-event-on-preventing-human-

trafficking- (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 26.12.2022 tarihinde Ombudsman'ın Kuzey Bölge Merkezi 

erken evlilik ve aile içi şiddetle mücadele konulu bir etkinlik 

düzenlemiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3667/ombudsmans-

northern-regional-center-held-an-event-on-the-fight-against-

early-marriage-and-domestic-violence  

(E.T. 27.12.2022) 

 

 

Bulgaristan 

Ombudsmanlığı 

 

- 03.12.2022 tarihinde Ombudsmanlığın sitesinde, Ombudsman 

Diana Kovacheva’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 

münasebetiyle yaptığı açıklamaya yer verilmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3654/ombudsmans-north-west-regional-center-held-an-event-on-the-role-of-legal-education-in-preventing-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3654/ombudsmans-north-west-regional-center-held-an-event-on-the-role-of-legal-education-in-preventing-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3654/ombudsmans-north-west-regional-center-held-an-event-on-the-role-of-legal-education-in-preventing-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3664/ombudsmans-southern-regional-center-held-an-event-on-preventing-human-trafficking-
https://ombudsman.az/en/view/news/3664/ombudsmans-southern-regional-center-held-an-event-on-preventing-human-trafficking-
https://ombudsman.az/en/view/news/3664/ombudsmans-southern-regional-center-held-an-event-on-preventing-human-trafficking-
https://ombudsman.az/en/view/news/3667/ombudsmans-northern-regional-center-held-an-event-on-the-fight-against-early-marriage-and-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3667/ombudsmans-northern-regional-center-held-an-event-on-the-fight-against-early-marriage-and-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3667/ombudsmans-northern-regional-center-held-an-event-on-the-fight-against-early-marriage-and-domestic-violence
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https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-on-the-

occasion-of-the-international-day-of-persons-with-disabilit-

1943 (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 12.12.2022 tarihinde Ombudsmanlığın internet sitesinde, ailesi 

çalışmak için yurt dışına giden çocukların savunmasızlığı 

hakkında kamuda farkındalık ve duyarlılığı artırmayı 

amaçlayan bir forum düzenlendiği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-every-

fourth-child-is-a-viber-child-with-parents-working-abroad-

1950 (E.T. 27.12.2022) 

 

 

Bulgaristan 

Ayrımcılığa Karşı 

Koruma 

Komisyonu 

 

 

 

- 20.12.2022 tarihinde Komisyonun resmi internet sitesinde 

Engelliler Kanunu kapsamında Denetim Kurulu toplantısı 

yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.kzd-

nondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/a

rticle/2/2013-2022-12-20-14-30-10  

 (E.T.: 28.12.2022) 

 

 

Büyük Britanya 

Eşitlik ve İnsan 

Hakları 

Komisyonu 

(EHRC) 

 

 

- 01.12.2022 tarihinde cinsel tacizin toplumda yeri olmadığı, 

Eşitlik Yasası 2010 uyarınca yasa dışı olduğu, işverenlerin 

cinsel tacizin belirtilerini fark etmelerine ve bununla etkili bir 

şekilde mücadele etmelerine yardımcı olacak kılavuzlar 

hazırlandığı paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-on-the-occasion-of-the-international-day-of-persons-with-disabilit-1943
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-on-the-occasion-of-the-international-day-of-persons-with-disabilit-1943
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-on-the-occasion-of-the-international-day-of-persons-with-disabilit-1943
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-every-fourth-child-is-a-viber-child-with-parents-working-abroad-1950
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-every-fourth-child-is-a-viber-child-with-parents-working-abroad-1950
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-every-fourth-child-is-a-viber-child-with-parents-working-abroad-1950
https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/article/2/2013-2022-12-20-14-30-10
https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/article/2/2013-2022-12-20-14-30-10
https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/article/2/2013-2022-12-20-14-30-10
https://twitter.com/ehrc
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- 02.12.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Komitesi’nin Evrensel 

Periyodik İzleme’nin  (EPİM) bir parçası olarak geçen ay 

İngiltere'nin insan hakları sicilini incelediği belirtilmiştir. 

Komisyon’un, Büyük Britanya ve Galler hükümetlerine insan 

haklarını iyileştirmeye yönelik tavsiyeler içeren EPİM 

raporunun sürece katkı sunduğu, ilgili tavsiyelere hesaplarından 

paylaştıkları linkten ulaşılabileceği bilgilendirmesi yapılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 03.12.2022 tarihinde Dünya Engelli Hakları Gününde 

engellilere yönelik ayrımcılığın açıklandığı bilgi içerikli bir 

video paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 04.12.2022 tarihinde İngiliz Hükümetinin toplumsal eşitlikten 

sorumlu Hükümet Eşitlikler Ofisi tarafından Büyük Britanya 

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonuna (EHRC) 2 yeni 

Komisyon Üyesi atanmıştır.  

Kaynak: 

https://www.equalityhumanrights.com/en/our-

work/news/new-commissioners-appointed-ehrc  

(E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 05.12.2022 tarihinde EHRC’nin çalışanların işe başladıkları ilk 

günden itibaren esnek çalışma talebinde bulunmalarına izin 

verme tavsiyesini Hükümetin ileriye taşımasından duyulan 

memnuniyete dair gönderi paylaşılmıştır. 

https://twitter.com/ehrc
https://twitter.com/ehrc
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/new-commissioners-appointed-ehrc
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/new-commissioners-appointed-ehrc
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Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 08.12.2022 tarihinde, EHRC’nin Ekim ayında Cenevre İnsan 

Hakları Platformu'nun 2022 Yıllık Konferansı'nda 

gerçekleştirdikleri sunum hakkında Rowen Siemens tarafından 

hazırlanan blog paylaşılmıştır. Cenevre Akademisi'nin ev 

sahipliğinde düzenlenen Cenevre İnsan Hakları Platformu, 

dünya çapında insan hakları alanında çalışan kuruluşlara 

uluslararası insan hakları sistemiyle ilgili konuları tartışmak 

için bir forum sağlamaktadır. Bu yılın gündemi dijital dünyada 

insan haklarının izlenmesidir. 

Kaynak: 

https://www.equalityhumanrights.com/en/our-

work/blogs/monitoring-human-rights-digital-world-sharing-

our-work-internationally (E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 08.12.2022 tarihinde sağlık ve sosyal bakımda hakların ve 

eşitliğin korunmasının önemli bir öncelik olduğu, Haziran 

ayında, etnik azınlık sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına 

yapılan muamelede eşitsizlik olduğuna dair kanıt sunan 

araştırmanın yayınlandığı paylaşılmıştır. Gelecek yıl ise, 

araştırmanın yetişkinlerin sosyal bakımıyla ilgili zorlu kararlara 

ilişkin bulguları yayınlanacaktır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 10.12.2022 tarihinde, Dünya İnsan Hakları Gününde eğitim 

hakkından eşit ücrete kadar insan haklarının, günlük hayatlarını 

sürdüren herkesi koruduğu ifade edilerek bu hayati korumalar 

https://twitter.com/ehrc
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/blogs/monitoring-human-rights-digital-world-sharing-our-work-internationally
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/blogs/monitoring-human-rights-digital-world-sharing-our-work-internationally
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/blogs/monitoring-human-rights-digital-world-sharing-our-work-internationally
https://twitter.com/ehrc
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hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler için bir 

gönderi paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 14.12.2022 tarihinde yapay zekâ kullanırken eşitlik yasasını 

ihlal etmekten kaçınmalarına yardımcı olmak için kamu 

kurumları ve hizmet sağlayıcılar için yeni bir kılavuz 

yayınladığına dair gönderi paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 16.12.2022 tarihinde gençlerin, saçlarından dolayı ayrımcılığa 

uğramaktan korkmadan okulda başarılı olabilmesi gerektiği, 

okulların saç ayrımcılığına son vermesine ve herkes için 

kapsayıcı yerler olmasına yardımcı olacak yeni kaynaklar 

yayınlandığı paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

 

- 20.12.2022 tarihinde sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde 

düşük ücretli etnik azınlık çalışanlarına ilişkin raporda, dış 

kaynak kullanımının düşük ücrete ve güvensizliğe yol açtığının 

tespit edildiği belirtilmiş; bu işçilere daha adil bir anlaşma 

sağlamak için öneriler paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.12.2022) 

 

 

https://twitter.com/ehrc
https://twitter.com/ehrc
https://twitter.com/ehrc
https://twitter.com/ehrc
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- 21.12.2022 tarihinde kamu yetkililerinin günlük faaliyetlerinde 

eşitliği ve iyi ilişkileri göz önünde bulundurmasını sağlamanın 

bir yolu olan “Kamu Sektöründe Eşitlik Yükümlülükleri” 

başlıklı kılavuz paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 23.12.2022 tarihinde Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 

(ÇHS), kamu kurumlarının bir çocuğun yüksek yararını 

gözetmesi gerektiği anlamına geldiği, bir çocuğun şiddetten 

arınmış yaşam hakkına sahip olmasının, Birleşik Krallık'ın 

1991'de uymayı kabul ettiği ÇHS'nin bir başka temel amacı 

olduğu paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 23.12.2022 tarihli gönderide EHRC tarafından İngiltere'yi daha 

adil hale getirmek için birçok ortak hedef üzerinde Birleşik 

Krallık ve İskoç Hükümetleri ile birlikte çalışmaya hazır 

oldukları belirtilmiş; yeni yılda daha fazla gelişme beklerken, 

Cinsiyet Tanıma Reformu (İskoçya) Yasa Tasarısı ile ilgili 

görüşlerinin yer aldığı bağlantı linkine yer verilmiştir.  

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 26.12.2022) 

 

 

Danimarka İnsan 

Hakları Enstitüsü 

 

- 09.12.2022 tarihinde Dünya İnsan Hakları Günü arifesinde, 

Avrupa Birliği ve Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, Etiyopya 

İnsan Hakları Komisyonu’nun (EİHK) desteklenmesi projesini 

imzalamıştır. Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, dünya 

çapında emsal ulusal insan hakları kurumlarını destekleme 

https://twitter.com/ehrc
https://twitter.com/ehrc
https://twitter.com/ehrc
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konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Proje, 

EHİK'in kaynaklarını daha da güçlendirmeyi ve Etiyopya'nın 

bölgesel devletlerinde insan haklarını koruma ve geliştirme 

yetkisini desteklemeyi amaçlamaktadır. EHİK ile ortaklaşa 

yürütülen proje, geçiş dönemi adaleti ve insan hakları 

ihlallerine ilişkin erken uyarı sistemlerine ilişkin faaliyetleri 

destekleyecektir. Proje, Avrupa Birliği tarafından finanse 

edilmektedir ve on sekiz aylık bir süre boyunca uygulanmak 

üzere tasarlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/news/european-union-danish-

institute-human-rights-sign-project-support-ethiopian-human-

rights (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 14.12.2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, 

Kırgızistan’ın Evrensel Periyodik İnceleme (EPİM), Özel 

Prosedürler ve BM Antlaşma Organı bireysel iletişim ve taraf 

devlet inceleme süreçlerine dâhil olmaya odaklanan BM insan 

hakları mekanizmaları üzerine 3 günlük bir eğitim vermiştir. 

Enstitünün Kırgız devlet aktörleriyle 20 yıllık işbirliğine 

dayanan bu eğitim, önemli bakanlıklardan, mahkemelerden ve 

kolluk kuvvetlerinden yetkilileri bir araya getirmiştir.  

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/news/3-day-training-human-

rights-engagement-kyrgyz-state-officials-0 (E.T. 27.12.2022) 

 

 

Almanya İnsan 

Hakları Enstitüsü 

 

 

 

- 19.12.2022 tarihinde Enstitü'nün internet sitesinde Enstitü'deki 

araştırma görevlilerinin iki model proje çerçevesinde yargı ve 

poliste kurumsal ırkçılığı nasıl ele aldığı ve ırkçı saikleri tespit 

edecek uzmanlık eksikliği olduğu bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/news/european-union-danish-institute-human-rights-sign-project-support-ethiopian-human-rights
https://www.humanrights.dk/news/european-union-danish-institute-human-rights-sign-project-support-ethiopian-human-rights
https://www.humanrights.dk/news/european-union-danish-institute-human-rights-sign-project-support-ethiopian-human-rights
https://www.humanrights.dk/news/3-day-training-human-rights-engagement-kyrgyz-state-officials-0
https://www.humanrights.dk/news/3-day-training-human-rights-engagement-kyrgyz-state-officials-0
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https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/es-mangelt-an-exerpertise-

rassistische-motive-feststellen-zu-koennen   (E.T. 28.12.2022) 

 

 

Gürcistan 

Ombudsmanlığı 

 

 

 

- 09.12.2022 tarihinde Tamar Gvaramadze'nin yeni bir Kamu 

Savunucusu seçilene kadar Kamu Savunucusu olarak görev 

yapacağı açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-

damtsvelis-pirveli-moadgile-sakhalkho-damtsvelis-

archevamde-mis-movaleobas-asrulebs (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 13.12.2022 tarihinde Kamu Savunucusu Vekili Tamar 

Gvaramadze ve Kamu Savunucusu Yardımcısı Ekaterine 

Skhiladze Uluslararası İnsan Hakları Günü münasebetiyle 

düzenlenen Herkes İçin Onur, Özgürlük ve Adalet 

Konferansına katılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/konferentsia-

temaze-ghirseba-tavisufleba-da-samartlianoba-qvelastvis 

(E.T. 27.12.2022) 

  

 

İrlanda İnsan 

Hakları ve Eşitlik 

Komisyonu 

(IHREC) 

 

- 03.12.2022 tarihinde ayrımcılığı vurgulayan anket 

yayımlanmıştır.  

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/more-than-8-in-10-say-disabled-people-

face-barriers-to-participation-in-society/  (E.T. 26.12.2022) 

 

- 06.12.2022'de Komisyon, insan ticareti mağduru çocukların 

tespitinde "Boşluklar"a dikkat çekmiştir. 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/es-mangelt-an-exerpertise-rassistische-motive-feststellen-zu-koennen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/es-mangelt-an-exerpertise-rassistische-motive-feststellen-zu-koennen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/es-mangelt-an-exerpertise-rassistische-motive-feststellen-zu-koennen
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-pirveli-moadgile-sakhalkho-damtsvelis-archevamde-mis-movaleobas-asrulebs
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-pirveli-moadgile-sakhalkho-damtsvelis-archevamde-mis-movaleobas-asrulebs
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-pirveli-moadgile-sakhalkho-damtsvelis-archevamde-mis-movaleobas-asrulebs
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/konferentsia-temaze-ghirseba-tavisufleba-da-samartlianoba-qvelastvis
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/konferentsia-temaze-ghirseba-tavisufleba-da-samartlianoba-qvelastvis
https://www.ihrec.ie/more-than-8-in-10-say-disabled-people-face-barriers-to-participation-in-society/
https://www.ihrec.ie/more-than-8-in-10-say-disabled-people-face-barriers-to-participation-in-society/
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Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/commission-highlights-gaps-in-

identifying-child-victims-of-trafficking/ (E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 07.12.2022 tarihinde Komisyon, yasal yetkilerini kullanarak 

yerel makamlardan gezginlerin konaklamasına ilişkin eşitlik 

eylem planı hazırlamasını ve uygulamasını talep etmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/ihrec-uses-legal-powers-to-ask-local-

authorities-to-prepare-and-implement-equality-action-plan-

on-traveller-accommodation/ (E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 10.12.2022 tarihinde yüksek ırkçılık deneyimlerini ve 

doğrudan tedarik sistemi, yaşam maliyeti ve barınma 

krizleriyle ilgili endişeleri vurgulayan bir anket 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/robust-support-continues-for-refugees-

says-new-national-survey-on-international-human-rights-day/ 

(E.T. 26.12.2022) 

 

 

- 16.12.2022 tarihinde Komisyon, polisin arama kararları 

kapsamında şeffaf olma görevi olduğunu açıklamıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/police-have-a-duty-to-be-clear-in-scope-

of-search-warrants-argues-human-rights-and-equality-

commission/ (E.T. 26.12.2022) 

 

  

https://www.ihrec.ie/commission-highlights-gaps-in-identifying-child-victims-of-trafficking/
https://www.ihrec.ie/commission-highlights-gaps-in-identifying-child-victims-of-trafficking/
https://www.ihrec.ie/ihrec-uses-legal-powers-to-ask-local-authorities-to-prepare-and-implement-equality-action-plan-on-traveller-accommodation/
https://www.ihrec.ie/ihrec-uses-legal-powers-to-ask-local-authorities-to-prepare-and-implement-equality-action-plan-on-traveller-accommodation/
https://www.ihrec.ie/ihrec-uses-legal-powers-to-ask-local-authorities-to-prepare-and-implement-equality-action-plan-on-traveller-accommodation/
https://www.ihrec.ie/robust-support-continues-for-refugees-says-new-national-survey-on-international-human-rights-day/
https://www.ihrec.ie/robust-support-continues-for-refugees-says-new-national-survey-on-international-human-rights-day/
https://www.ihrec.ie/police-have-a-duty-to-be-clear-in-scope-of-search-warrants-argues-human-rights-and-equality-commission/
https://www.ihrec.ie/police-have-a-duty-to-be-clear-in-scope-of-search-warrants-argues-human-rights-and-equality-commission/
https://www.ihrec.ie/police-have-a-duty-to-be-clear-in-scope-of-search-warrants-argues-human-rights-and-equality-commission/
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Norveç Ulusal 

İnsan Hakları 

Kurumu  

 

- 01.12.2022 tarihinde NIM tarafından Norveç hukukunda 

çocuklar için ulusal şikâyet mekanizmalarının soruşturulmasına 

ilişkin konu hakkında yazılı bir katkı yayınlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/skriftlig-innspill-til-dokument-822-

2022-2023-representantforslag-om-a-sikre-forsvarlige-

barnevernstjenester/  (E.T. 23.12.2022) 

 

 

- 03.12.2022 tarihinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli 

haklarına ilişkin bir farkındalık oluşturulması amacıyla 

Kurumun internet sitesinde bir makale paylaşılmıştır. İlgili 

makalede engellilerin uygulamada insan haklarına dair birçok 

engel ile karşı karşıya kaldığı, bunlardan birinin de ifade 

özgürlüğü olduğu belirtilmiştir. Bu yıl, Kurum özellikle 

engellilerin ifade özgürlüğünü desteklemeye odaklanmıştır. Bu 

yılın Mayıs ayında, "Engelliler için ifade özgürlüğü - sekiz 

zorluk" raporu yayınlanmıştır. Raporda, engellilerin pratikte 

diğerleriyle eşit koşullarda ifade özgürlüklerini kullanmalarının 

önündeki engellere dikkat çekilmektedir.  

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/fns-internasjonale-dag-for-personar-

med-nedsett-funksjonsevne/ (E.T. 23.12.2022) 

 

 

- 05.12.2022 tarihinde Norveç Teknoloji Konseyi ve Norveç 

Ulusal İnsan Hakları Kurumu işbirliğinde “Metaverse ve İnsan 

Hakları” konulu rapor paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/metaverset-og-menneskerettigheter/ 

(E.T. 23.12.2022) 

 

 

https://www.nhri.no/2022/skriftlig-innspill-til-dokument-822-2022-2023-representantforslag-om-a-sikre-forsvarlige-barnevernstjenester/
https://www.nhri.no/2022/skriftlig-innspill-til-dokument-822-2022-2023-representantforslag-om-a-sikre-forsvarlige-barnevernstjenester/
https://www.nhri.no/2022/skriftlig-innspill-til-dokument-822-2022-2023-representantforslag-om-a-sikre-forsvarlige-barnevernstjenester/
https://www.nhri.no/2022/fns-internasjonale-dag-for-personar-med-nedsett-funksjonsevne/
https://www.nhri.no/2022/fns-internasjonale-dag-for-personar-med-nedsett-funksjonsevne/
https://www.nhri.no/2022/metaverset-og-menneskerettigheter/
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- 09.12.2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu, 

Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) ile 

birlikte üç tarihi iklim davasında AİHM Büyük Dairesine 

“amicus curiae” kapsamında üçüncü taraf müdahalesini içeren 

katkı göndermiştir. Davalar Duarte et al . v. Portekiz, 

KlimaSeniorinnen v. İsviçre ve Carême v. France’dır. Bu 

davalar, AİHM tarafından 675 milyon insanın iklim 

değişikliğine karşı insan haklarının korunması açısından önemli 

olduğundan, ENNHRI üçüncü taraf müdahalesi göndermek için 

güçlerini birleştirmiş ve “mahkemenin dostu” olarak hareket 

edilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/ennhri-sender-

tredjepartsintervensjoner-til-storkammeret-i-emd-i-tre-

historiske-klimasaker/ (E.T. 23.12.2022) 

 

 

- 20.12.2022 tarihinde yayınlanan habere göre, Norveç İnsan 

Hakları Kurumu tarafından 2022 yılı içerisinde rekor sayıda 

rapor hazırlanmıştır. 2023 gelmeden önce sekiz yeni ve bir 

revize rapor tamamlanmıştır. Kurumun raporları geniş bir konu 

yelpazesine sahiptir ve her bir rapor kamuoyundaki 

tartışmaların şekillenmesine ve insan hakları konularının 

gündeme alınmasına yardımcı olmuştur. Kurumun internet 

sayfasından yayınlanan tüm raporlara ulaşılabilmektedir. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/rapportaret-2022/ (E.T. 23.12.2022) 

 

 

Özbekistan Ulusal 

İnsan Hakları 

Merkezi 

 

- 03.12.2022 tarihinde Semerkand Uluslararası Havalimanı'nda 

Avrupa Gençlik İşleri Danışma Konseyi (CCJ) üyesi Nika 

Bakhsolian, Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi personeli 

tarafından karşılanmıştır. Semerkant Küresel Forumu'nun ilk 

https://www.nhri.no/2022/ennhri-sender-tredjepartsintervensjoner-til-storkammeret-i-emd-i-tre-historiske-klimasaker/
https://www.nhri.no/2022/ennhri-sender-tredjepartsintervensjoner-til-storkammeret-i-emd-i-tre-historiske-klimasaker/
https://www.nhri.no/2022/ennhri-sender-tredjepartsintervensjoner-til-storkammeret-i-emd-i-tre-historiske-klimasaker/
https://www.nhri.no/2022/rapportaret-2022/
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gününde, birinci oturumda N.Bakhsolian, "Gençler için insan 

hakları eğitiminin etkinliği: iyi uygulama örnekleri" konulu bir 

eğitim verecektir. 

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9442 (E.T. 24.12.2022) 

 

 

- 5-6 Aralık 2022 tarihlerinde Semerkant'ta "İnsan Hakları 

Alanında Eğitim Küresel Forumu” düzenlenmiştir. Bu 

uluslararası konferansı düzenleme girişimi Özbekistan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu'nun 76. oturumunda ve BM İnsan Hakları 

Konseyi'nin 46. oturumunda ortaya atılmıştır. 

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9461 (E.T. 24.12.2022) 

 

 

- 14.12.2022 tarihindeki kurumsal internet sitesinde paylaşılan 

haberde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 

düzenlenen “İnsan Hakları Bağlamında İklim Değişikliği ve 

Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu”na Özbekistan Ulusal 

İnsan Hakları Merkezi 1. Müdür Yardımcısı Prof. Nevenko 

Vranjes’in katılarak bir tebliğ sunduğu paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9509 (E.T. 25.12.2022) 

 

 

- 18.12.2022 tarihinde Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle 

bir paylaşım yapılmış; paylaşılan gönderide göçmen işçi 

haklarının korunmasının bir öncelik olduğuna değinilmiştir.  

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9572 (E.T. 27.12.2022) 

 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9442
http://www.nhrc.uz/oz/news/m9461
http://www.nhrc.uz/oz/news/m9509
http://www.nhrc.uz/oz/news/m9572
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- 22.12.2022 tarihinde Özbekistan Ulusal İnsan Hakları 

Merkezi'nden bir temsilci Kazakistan'ın Almati kentinde 

düzenlenen işçi/emek göçü alanındaki bölgesel koordinasyon 

mekanizması toplantısına katılmıştır.  

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9564 (E.T. 27.12.2022) 

 

 

- 23.12.2022 tarihinde Özbekistan Bilimler Akademisi Devlet ve 

Hukuk Enstitüsü ile Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi 

işbirliğinde "İslam'da İnsan Hakları: Geçmiş ve Günümüz" 

konulu bilimsel-uygulamalı bir konferans düzenlenmiştir.  

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9574  (E.T. 27.12.2022) 

 

 

Kanada Ulusal 

İnsan Hakları 

Komisyonu 

 

 

- 03.12.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu web 

sitesinde, Kanada İnsan Hakları Komisyonu Geçici Baş 

Komiseri Charlotte-Anne Malischewski ve Erişilebilirlik 

Komiseri Michael Gottheil imzalı Uluslararası Engelliler 

Günü'ne özel bildiri yayınlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/accessibility-about-

choice-and-opportunity (E.T. 28.12.2022) 

 

 

- 07.12.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu web 

sitesinde, yeni tam zamanlı Komiserlerinin Sasha Kiran Cragg-

Gore olduğu yayınlamıştır. 

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9564
http://www.nhrc.uz/oz/news/m9574
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/accessibility-about-choice-and-opportunity
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/accessibility-about-choice-and-opportunity
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https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/canadian-human-

rights-commission-welcomes-new-full-time-commissioner-0 

(E.T. 28.12.2022) 

 

 

- 10.12.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu web 

sitesinde, Kanada İnsan Hakları Yasası'nın 45. yıldönümü 

münasebetiyle Kanada'daki 45 insan hakları sorunuyla ilgili 45 

farklı acil eylem çağrısını derledikleri “İçerme İçin 45 Çağrı” 

başlıklı çalışmayı yayınlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/a-canada-everyone-

45-calls-inclusion (E.T. 28.12.2022) 

 

 

 

 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/canadian-human-rights-commission-welcomes-new-full-time-commissioner-0
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/canadian-human-rights-commission-welcomes-new-full-time-commissioner-0
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/a-canada-everyone-45-calls-inclusion
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/a-canada-everyone-45-calls-inclusion

