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-

4 Ekim 2021 tarihinde Kuruluşun internet sitesinden yapılan
paylaşımda,
Birleşmiş
Milletler
Mülteciler
Yüksek
Komiserliğinin 31 Ağustos tarihinde “ Saha Koruma Gruplarının
Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarıyla ilişkileri Rehberi” başlıklı
bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını, etkinliğe GANHRI’nin,
ulusal insan hakları kurumlarının ve dünyanın dört bir yanındaki
koruma gruplarından üyelerin katıldığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/nhris-as-unique-partners-for-field-protectionclusters/ (E.T. 26.10.2021)

-

8 Ekim 2021 tarihinde kuruluşun internet sitesinde yapılan
paylaşımda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin temiz,
sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreyi evrensel bir insan hakkı
olarak tanıyan bir kararı kabul ettiğini ve buna ilişkin olarak
GANHRI’nin İnsan Hakları Konseyinin 48’inci Oturumunda
yayımladığı bir açıklamada tüm devletleri söz konusu kararı
kabul etmeye çağırdığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/resolution-right-healthy-environment/
(E.T. 26.10.2021)

-

8 Ekim 2021 tarihinde Kuruluşun internet sitesinde yapılan
paylaşımda UNDP, OHCHR ve GANHRI tarafından, ulusal
insan hakları kurumlarını desteklemek için oluşturulan “Üç
Taraflı İş birliği Platformunun” onuncu yılının kutlandığı, bu
vesileyle 5-6 Ekim tarihleri arasında “2021 Yıllık Gözden
Geçirme Toplantısı ve Ortaklık Platformu” başlıklı bir toplantı
düzenlendiği ifade edilmiştir.
Kaynak :
https://ganhri.org/un-and-ganhri-mark-ten-year-partnership-tosupport-national-human-rights-institutions/(E.T. 25.10.2021)
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Birleşmiş
Milletler İnsan
Hakları Yüksek
Komiserliği /
Office of the
United Nations
High
Commissioner for
Human Rights
(OHCHR)

-

12 Ekim tarihinde kuruluşun internet sitesinde yapılan
paylaşımda 13 Eylül -8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İnsan
Hakları Konseyi 48’inci Oturumuna GANHRI’nin aşağıda yer
alan başlıklarda katkılar sunduğu ifade edilmiştir.
 Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu üyeleri
ve çalışanlarının korunması ve Afganistan da küresel
düzeyde, bağımsız bir izleme mekanizmasının
kurulması
 İklim değişikliği ve kalkınma hakkı
 Sağlıklı bir çevre hakkının evrensel bir insan hakkı
olarak tanınması
Kaynak:
(https://ganhri.org/overview-of-ganhris-engagement-at-hrc48/)
(E.T. 26.10.2021)

-

1.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan
paylaşımlarda, BM İnsan Hakları Konseyi’nin, Danimarka,
Somali, Palau, Solomon Adaları, Seyşeller, Letonya, Singapur
ve Sierra Leone’ye ilişkin Evrensel Periyodik Gözden Geçirme
sonuçlarını kabul ettiği duyurulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27586&LangID=E (E.T. 05.10.2021)
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27589&LangID=E (E.T. 05.10.2021)

-

1.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Konseyi, Evrensel Periyodik
Gözden Geçirme’ye ilişkin genel bir tartışma gerçekleştirmiş,
sonrasında ise Filistin ve işgal altındaki diğer Arap
topraklarındaki insan hakları durumunu görüşmüştür. Konsey
ayrıca, Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere işgal altındaki Filistin
topraklarındaki su kaynaklarının tahsisine ilişkin İnsan Hakları
Yüksek Komiseri tarafından hazırlanan bir raporun sunumunu
ve Yüksek Komiser tarafından S-30/1 sayılı kararın
uygulanmasına ilişkin sözlü güncellemeyi dinlemiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27592&LangID=E (E.T. 05.10.2021)
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-

4.10.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Konseyi, ırkçılık ve ırk
ayrımcılığı konusunda genel bir tartışma gerçekleştirmiş; bu
kapsamda Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı ile Durban
Deklarasyonu ve Eylem Programı ele alınmış, sonrasında Afrika
Kökenli İnsanlar Çalışma Grubu Başkanı Domnique Day’i
dinlemiştir. Çalışma Grubu Başkanı konuşmasında, dünyanın
her yerinde Afrika kökenli insanların çevresel ırkçılıkla karşı
karşıya kaldığını vurgulamıştır. Çağdaş Irkçılık Biçimleri Özel
Raportörü Tendayi Achiume ise göç idaresi bağlamında gözetim
teknolojisinin kullanımına ilişkin moratoryum çağrısında
bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27597&LangID=E (E.T. 05.10.2021)
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27599&LangID=E (E.T. 05.10.2021)

-

4.10.2021 tarihinde, BM Afrika Kökenli İnsanlar Çalışma
Grubu, çevresel adaletsizlik, ırksal farklılıklar, eşit olmayan
koruma ve iklim krizinin ve çevresel ırkçılığın Afrika kökenli
insanlar üzerindeki benzersiz etkisinin nasıl etkili bir şekilde ele
alınacağı konusunda rehberlik sağlayan raporunu BM İnsan
Hakları Konseyine sunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27603&LangID=E (E.T. 05.10.2021)

-

6.10.2021 tarihinde Göçmen İşçiler Komitesi, Devletlerin
katılımıyla küresel göç üzerine bir panel düzenlemiştir. Panel’in
açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Can Ünver,
COVID-19 salgınının göçmen işçiler ve ailelerinin insan hakları
üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu kaydetmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27619&LangID=E (E.T. 16.10.2021)
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-

7.10.2021 tarihinde BM Göçmen İşçiler Komitesi, göçmenlerin
özgürlük ve keyfi gözaltından kurtulma haklarına ilişkin beşinci
Genel Yorumu’nu, halka açık bir çevrimiçi etkileşimli diyalogla
başlatmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27628&LangID=E (E.T. 16.10.2021)

-

8.10.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Konseyi, COVID-19
salgını da dahil olmak üzere kriz zamanlarında erken yaşta ve
zorla evlendirme, sömürgecilik mirasının insan haklarından
yararlanma üzerindeki olumsuz etkisi, demokratik ve adil bir
uluslararası düzenin teşviki, ölüm cezası sorunu, gelişme hakkı,
insan hakları ve yerli halklar, COVID-19 salgınının gençler
üzerindeki insan hakları etkileri ve güvenli, temiz, sağlıklı ve
sürdürülebilir bir çevre hakkı konularında sekiz kararı kabul
etmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27632&LangID=E (E.T. 16.10.2021)
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27634&LangID=E (E.T. 16.10.2021)

-

8.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda,
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet’in, BM İnsan
Hakları Konseyinin sağlıklı bir çevre hakkını insan hakkı olarak
tanımasına yönelik kararı hakkında açıklamalarına yer
verilmiştir. İnsan Hakları Konseyi’nin ilk kez 48/13 sayılı kararı
ile temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmanın
gerçekten bir insan hakkı olduğunu kabul ettiğini belirten
Yüksek Komiser, Devletleri sağlıklı bir çevre hakkına sahip
olmak için cesur adımlar atmaya çağırmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27635&LangID=E (E.T. 16.10.2021)

-

11.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda,
iklim değişikliğinin çocuk hakları üzerindeki zararlı etkilerine
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ilişkin Arjantin, Brezilya, Fransa, Almanya ve Türkiye'ye
yönelik Çocuk Hakları Komitesi kararına atıfta bulunularak
Komite’nin, bir Taraf Devletin karbon emisyonlarının kendi
toprakları içinde ve dışında çocukların hakları üzerindeki
olumsuz etkilerinden sorumlu tutulabileceğini tespit ettiği
kaydedilmiştir. Ancak Komite’nin, şikayet prosedürlerine
uyulmadığından (ilgili ülkelerde mevcut ve geçerli olabilecek
yasal yollar tüketilmediğinden) davada taraf Devletlerin Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme'ye karşı yükümlülüklerini ihlal edip
etmedikleri konusunda karar veremediği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27644&LangID=E (E.T. 16.10.2021)

-

12-13 Ekim 2021 tarihlerinde azınlık meseleleri üzerine BM
Özel Raportörü Fernand de Varennes tarafından koordine edilen,
çatışmaların önlenmesi ve azınlıkların insan haklarının
korunmasına
ilişkin
Avrupa
Bölgesel
Forumu
gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27640&LangID=E (E.T. 16.10.2021)

-

12.10.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Sözcüsü Marta Hurtado tarafından Libya’daki insan hakları
durumuna ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
Açıklamada, Devlet ve devlet dışı aktörlerin elinde sayısız
günlük ihlal ve suiistimal yaşayan Libya'daki göçmen ve
sığınmacıların devam eden acılarından son derece endişeli
olunduğu dile getirilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27646&LangID=E (E.T. 16.10.2021)

-

12.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, işkence ve insanlık
dışı muamele BM Özel Raportörü Nils Melzer’in hesap
verebilirlik hakkında hazırlamış olduğu rapor yayımlanmıştır.
Raporun temel bulgularından biri, işkence ve kötü muamelenin
5

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
neredeyse her zaman sistemik bir sorun olduğu, ancak bireyleri
günah keçisi haline getirmenin Devletlerin yapısal veya sistemik
kalıpların varlığını inkar etmesine ve etkili önleyici ve düzeltici
tedbirler alma görevlerinden kaçınmalarına imkan sağladığı
yönündedir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27650&LangID=E (E.T. 16.10.2021)
https://undocs.org/A/76/168 (E.T. 16.10.2021)

-

13.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, terörle mücadele
ederken insan hakları ve temel özgürlüklerin teşviki ve
korunmasına ilişkin BM Özel Raportörü Fionnuala Ní Aoláin’in,
ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde terörle mücadeleyi
amaçlayan eğitim ve teknik yardımın merkezine insan haklarının
nasıl yerleştirileceğini ele alan raporu yayımlanmıştır. Raporda,
11 Eylül'den yirmi yıl sonra, terörle mücadele için fon sağlamada
eşi benzeri görülmemiş bir büyüme olduğu, durumun giderek
daha da kötüleştiği; dünya çapında terörle mücadele önlemlerini
iyileştirme çabalarının insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne
zarar verdiği belirtilmektedir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27653&LangID=E (E.T.16.10.2021)
https://undocs.org/a/76/261 (E.T. 16.10.2021)

-

14.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, insan hakları
savunucularının durumuna ilişkin BM Özel Raportörü Mary
Lawlor’un “İnkarcı Devletler: İnsan Hakları Savunucularının
Uzun Süreli Gözaltında Tutulması” başlıklı raporu
yayımlanmıştır.
Raporda
Devletlerin,
insan
hakları
savunucularını hedef aldıklarını inkâr ettikleri, bunun yerine
savunucuların suçlu ve bazen de terörist olduğunu iddia ettikleri
belirtilmekte; insan hakları savunucularının hapsedilmesine son
verilmesine yönelik tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27658&LangID=E (E.T.16.10.2021)
https://undocs.org/A/76/143 (E.T.16.10.2021)
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-

14.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, barışçıl toplanma
ve örgütlenme özgürlüğü BM Özel Raportörü Clément
Voule’nin, iklim protestocularına yönelik kısıtlama ve
saldırılardaki artış ve sivil toplumun korunamaması hakkındaki
raporu yayımlanmıştır. Raporda Devletlerin, iklim değişikliğiyle
mücadele ve daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek
için sivil alanı korumaları ve sivil toplumu güçlendirmeleri
gerektiği kaydedilmektedir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27656&LangID=E (E.T. 16.10.2021)
https://undocs.org/A/76/222 (E.T. 16.10.2021)

-

14.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, İş ve İnsan Hakları
Çalışma Grubu’nun, Devletlere ticaret ve yatırım anlaşmalarını
müzakere ederken, insan haklarını korumak için yeterli politika
alanı ve düzenleyici gücü korumalarını hatırlatan BM İş ve İnsan
Hakları Rehber İlkeleri'nin 9’uncu İlkesine odaklanan raporu
yayımlanmıştır. Çalışma Grubu raporunu BM Genel Kurulu'na
sunarken, uluslararası yatırım rejiminde acil temel ve
dönüştürücü reform çağrısında bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27655&LangID=E (E.T. 16.10.2021)
https://undocs.org/A/76/238 (E.T. 16.10.2021)

-

14.10.2021 tarihinde 6 Bağımsız BM Uzmanı tarafından, G7 ve
G20 Devletlerine, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü'ne,
halihazırda COVID-19 aşıları üreten veya üretmeye hazırlanan
ilaç şirketlerine ve bulundukları Devletlere COVID-19 aşılarına
eşit ve evrensel erişim sağlamak için acil toplu eylem çağrısında
bulunan toplam 44 mektup gönderilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27670&LangID=E (E.T. 30.10.2021)
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-

15.10.2021 tarihinde BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi, Kuveyt, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bolivya ve
Nikaragua raporlarına ilişkin sonuç gözlemlerini kabul ettikten
sonra yetmişinci oturumunu tamamlamıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27664&LangID=E (E.T. 16.10.2021)

-

18.10.2021 tarihinde, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi
Komitesi, Ekvador, Mısır, Endonezya, Kırgızistan, Maldivler,
Rusya Federasyonu, Güney Afrika, Güney Sudan, İsveç ve
Yemen'in raporlarını gözden geçireceği 80’inci Oturumunu
açmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27666&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

18.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, düşünce ve ifade
özgürlüğünün teşviki ve korunması BM Özel Raportörü Irene
Khan’ın, toplumsal cinsiyet adaleti ve ifade özgürlüğü
hakkındaki raporu yayımlanmıştır. Devletlerin kadınların
düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına eşit düzeyde saygı
göstermediği, bunları koruyamadığı ve yükümlülüklerini yerine
getirmediği; cinsiyete dayalı sansürün oldukça yaygın olduğu,
ifade özgürlüğünde cinsiyet eşitliğinin uzak bir hedef olmaya
devam ettiği raporun bulguları arasında yer almaktadır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27668&LangID=E (E.T. 30.10.2021)
https://undocs.org/A/76/258 (E.T. 30.10.2021)

-

19.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, Din veya İnanç
Özgürlüğü BM Özel Raportörü Ahmed Shaheed’in Devlet ve
Devlet dışı aktörlere, düşünce özgürlüğüne nasıl saygı
duyulacağı, düşünce özgürlüğünün nasıl korunacağı ve nasıl
teşvik edileceği konusunda tavsiyelerde bulunan çok taraflı
raporu yayımlanmıştır. Dijital teknoloji, sinirbilim ve bilişsel
psikolojideki büyük gelişmelerin, düşüncelerimizin mahremiyeti
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ve bütünlüğü üzerinde benzeri görülmemiş sonuçlara yol
açabileceği raporun temel bulguları arasında yer almaktadır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27674&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

20.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, aşırı yoksulluk ve
insan hakları konusunda BM Özel Raportörü Olivier De
Schutter'in raporu yayımlanmıştır. Raporda yoksulluk ve
ayrıcalığın, kısır döngü içerisinde kendini yeniden üretmeye
devam ettiği, ancak siyasi iradeyle bu döngülerin kırılabileceği
belirtilmiş; bu döngülerin nasıl sonlandırılabileceği hususu ele
alınmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27679&LangID=E (E.T. 30.10.2021)
https://undocs.org/A/76/177 (E.T. 30.10.2021)

-

20.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, güvenli içme suyu
ve sanitasyona yönelik insan hakları Özel Raportörü Pedro
Arrojo
Agudo'nun
“suyun
metalaştırılmasının
ve
finansallaştırılmasının güvenli içme suyu ve sanitasyona yönelik
insan hakları üzerindeki riskleri ve etkileri” başlıklı raporu
yayımlanmıştır. Raporda, suyun giderek daha fazla meta olarak
ve hatta finansal bir varlık olarak ele alındığı; bu durumun
güvenli içme suyu ve sanitasyon haklarını ve çevrenin
sürdürülebilirliğini baltaladığı belirtilmektedir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27680&LangID=E (E.T. 30.10.2021)
https://undocs.org/A/76/159 (E.T. 30.10.2021)

-

20.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, toksik maddeler ve
insan hakları BM Özel Raportörü Marcos Orellana’nın,
“Tehlikeli maddelerin ve atıkların çevreye duyarlı yönetimi ve
bertarafının insan hakları üzerindeki etkileri” başlıklı raporu
yayımlanmıştır. Plastikleri insan haklarına yönelik küresel bir
tehdit olarak nitelendiren BM uzmanı, gezegenimizi yaşanabilir
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kılmak ve halihazırda plastik üretimi ve plastik kirliliğinden en
çok zarar görenlerin haklarını korumak için tek kullanımlık
plastiğin yasaklanması da dahil olmak üzere sert önlemler
alınması çağrısında bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27683&LangID=E (E.T. 30.10.2021)
https://undocs.org/A/76/207 (E.T. 30.10.2021)

-

21.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, Engelli Hakları
BM Özel Raportörü Gerard Quinn’in uluslararası insancıl hukuk
bağlamında engelli hakları konulu raporu yayımlanmıştır.
Raporda silahlı çatışmalarının engelli insanları orantısız bir
şekilde etkilediği belirtilmiş, Devletlere, 'barış sürekliliği'
bağlamında daha kapsayıcı yaklaşım çağrısında bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27684&LangID=E (E.T. 30.10.2021)
https://undocs.org/en/A/76/146 (E.T. 30.10.2021)

-

21.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, Azınlık Sorunları
BM Özel Raportörü Fernand de Varennes’in, Birleşmiş Milletler
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin azınlıklar üzerindeki
etkisine yönelik raporu yayımlanmıştır. Raporda, BM'nin
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik önlemlerinin ve
göstergelerinin daha insan odaklı olması ve mevcut ayrımcılık
biçimlerini tespit etmek ve ayrımcılıkları önlemek için daha çok
marjinalleştirilmiş, dezavantajlı ve dışlanmış gruplara
odaklanması gerektiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27690&LangID=E (E.T. 30.10.2021)
https://undocs.org/A/76/162 (E.T. 30.10.2021)

-

22.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, demokratik ve adil
bir uluslararası düzenin teşviki konusunda Bağımsız Uzman
Livingstone Sewanyana’nın “Covid-19 pandemisine ve diğer
küresel zorluklara yönelik yenilenmiş çok taraflılığı
10
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savunurken” başlıklı raporu yayımlanmıştır. Raporda, aşılara
erişimi olan yüksek gelirli ülkelerin güvenlik önlemlerini
gevşetmeye başladığı, ancak aşılara erişimi olmayan veya sınırlı
erişimi olan diğerlerinin çok istikrarsız bir gelecek ile karşı
karşıya kaldığı belirtilmiş; Covid-19 pandemisinden kurtulmak
için çok taraflılığa güçlü bir şekilde yenilenmiş bağlılığa ihtiyaç
olduğuna işaret edilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27691&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

25.10.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet Sudan’daki darbeye ilişkin basın
açıklamasında bulunmuştur. Gerçekleşen askeri darbeyi ve ülke
çapında olağanüstü hal ilan edilmesini, Anayasa’nın kilit
maddelerinin ve yönetim organlarının askıya alınmasını şiddetle
kınadığını belirten Bachelet, bu eylemlerin Juba Barış
Anlaşması'nı tehdit ettiğine ve demokrasi ve insan haklarına
saygı yolunda kaydedilen önemli ilerlemeyi tehlikeye attığına
işaret etmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27695&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

25.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinden yapılan
paylaşımda, BM insan hakları uzmanlarının İsrail Savunma
Bakanı Benny Gantz'ın altı Filistinli insan hakları ve sivil toplum
grubunu terör örgütü olarak belirleme kararını güçlü ve açık bir
şekilde kınadıkları belirtilmiş, uluslararası topluma yönelik
savunuculara destek olma çağrılarına yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27702&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

25.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesi üzerinden yapılan
paylaşımda, BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk’in,
İsrail'in Filistin işgalini sona erdirmeye yönelik yeni yaklaşım
çağrısına yer verilmiştir. Lynk, Genel Kurul'a verdiği demeçte,
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54 yıllık İsrail işgalini sona erdirmek ve Filistin'in kendi kaderini
tayin hakkını güvence altına almak için dünya çapında kabul
edilen hedefe ulaşmak için yeni yaratıcı ve cesur bir oyun
kitabına ihtiyaç olduğunu söylemiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27706&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

25.10.2021 tarihinde BM Suriye Soruşturma Komisyonu
Başkanı Paulo Pinheiro, Genel Kurulun Üçüncü Komitesine
hitaben yaptığı konuşmada, Suriye’deki mevcut duruma yönelik
açıklamalarda bulunmuştur. Pinheiro konuşmasında, kimsenin
Suriye'nin güvenli olduğunu düşünmemesi gerektiğini,
mültecilerinin eve dönmesi için uygun bir zaman olmadığını;
aksine savaşta ve şiddette bir artış gördüklerini belirtmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27703&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

26.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesi üzerinden yapılan
paylaşımda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle
Bachelet’in, İsrail'in altı Filistinli sivil toplum örgütünü "terör
örgütü" olarak belirleme kararının, insan hakları savunucularına,
örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüklerine ve halkın katılım
hakkına yönelik bir saldırı olduğu ve derhal iptal edilmesi
gerektiği yönündeki açıklamalarına yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27708&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

26.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa karşı koruma
konusunda Bağımsız Uzman Victor Madrigal-Borloz’un raporu
yayımlanmıştır. Raporda, ayrımcılık ve sert söylemlerdeki
keskin artışın, toplumsal cinsiyet normlarına uymayan kişiler
açısından artan zulüm ve şiddet riski oluşturduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27709&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

Birleşmiş
Milletler
İşkencenin
Önlenmesi Alt
Komitesi / United
Nations
Subcommittee on
Prevention of
Torture (SPT)

-

26.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, yeterli barınma
konusunda BM Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal’ın
“Konut ayrımcılığı ve mekansal ayrımcılık” başlıklı raporu
yayımlanmıştır. Raporda Hükümetlere konutta ayrımcılığın
üstesinden gelebilmeleri için öneriler sunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27715&LangID=E (E.T. 30.10.2021)

-

27.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, İnsan Ticareti BM
Özel Raportörü Siobhán Mullally’nin “İnsan ticareti, özellikle
kadın ve çocuk ticareti” başlıklı raporu yayımlanmıştır. Raporda,
Devletlerin insan ticareti mağdurlarını tespit etme ve destek
olma ve insan haklarını koruma konusundaki devam eden
başarısızlıkları analiz edilmektedir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27718&LangID=E (E.T. 30.10.2021)
https://undocs.org/A/76/263 (E.T. 30.10.2021)

-

SPT, 76’ıncı Genel Kurul Toplantısı bağlamında, Alt Komitenin
yeni Başkanı Suzanne Jabbour tarafından 12 Ekim 2021
tarihinde kamuoyuna yönelik bir demeç sunulmuş ve bu demeçte
genel hatlarıyla: “Görevi devralırken SPT'nin 2020 yılı
faaliyetlerini sunmanın kendisinin görevi olduğu, geçen yılın
karşılaşılan ilk ve temel zorluğunun SPT'nin 2020'de herhangi
bir ziyaret gerçekleştirememesi olduğu, Mart 2020’de Arjantin'e
planlanan ziyareti pandemi nedeniyle askıya alındığından son
ziyaretin Ekim 2019'da gerçekleşmiş olduğu, tüm SPT
üyelerinin artık aşılanmış olduğu ve pandemi koşullarında
ziyaretler yapmak için katı bir protokol hazırladıkları, bunun
ziyaret edilen kişilere hastalığı bulaştırma riskinin alınmamasını
dolayısıyla çalışmalarında benimsedikleri “zarar vermeme”
ilkesine tam olarak uymalarını sağlayacağı, Bulgaristan ile bu ay
13
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tekrar ziyaretleri sürdürmeyi planladıkları, gelecek yıl tam bir
ziyaret programı gerçekleştirmeyi planladıkları, bugün itibariyle
yılda 6-7'den fazla ziyaret yapamadıkları, geçen bir buçuk yılda
dünyadaki durumdan özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin
özellikle çok etkilendiği, pek çok ülkede sağlık hizmetlerine
erişimlerin kısıtlı, sıkışık, aşırı kalabalık, sağlığa zararlı ve
hijyenik olmayan koşullarda gözaltında tutuldukları, personelin
genellikle gereğinden fazla çalıştığı, gözaltı merkezlerindeki
aşırı kalabalıklığın azaltılması hususunun uluslararası toplum ve
özellikle SPT tarafından uzun süredir ısrar edilen bir konu
olduğu ancak bu tavsiyelerin nadiren Devletler ve ilgili
makamları tarafından yeterli takip önlemleriyle karşılandığı,
aşırı kalabalığın yönetilebilir ve azaltılabilir olduğu, sağlık
hizmetlerine erişimin garanti edilebilir olduğu, hassas gruplar
için özel bakımın uygulanabilir olduğu, SPT’nin bazı
Devletlerde ve gözaltı sistemlerinde pandeminin yönetimine
ilişkin endişelerinin arttığı, SPT’nin ayrıca kapalı tesislerde ruh
sağlığı sorunları olması durumunda destek eksikliğini tespit
ettiği, ayrıca Alt Komitenin, orantısız hareket kısıtlamaları ve
aşırı tecrit önlemleri gibi alıkonulma yerlerinde uygulanan bazı
COVID-19 önlemleri hakkında endişelerini sürdürmekte olduğu,
SPT’nin ayrıca ulusal önleme mekanizmalarına ve diğer izleme
organlarına yönelik görevlerini yerine getirirken getirilen
sınırlamalardan da özellikle endişe duymakta olduğu, salgına
ilişkin belirsizlik sebebiyle kısıtlayıcı tedbirlerin ne kadar
süreyle yürürlükte kalacağı konusunda da endişe duyduğu,
UÖM'lere ve Taraf Devletlere yönelik salgının getirdiği
zorlukların nasıl üstesinden gelineceği konusunda tavsiyeler
yayımladıkları, bu dönemde izleme faaliyetini SPT’nin yeni
yollar bularak ve paydaşlar ile iş birliği yaparak
gerçekleştirmeye devam edebildiği, OPCAT Özel Fonunun
UÖM'lere yardımcı olmak için Alt Komite'nin araçlarını
tamamlamak ve güçlendirmek için önemli bir araç olduğu, bu
nedenle Devletleri ona ek mali destek sağlamaya devam etmeye
çağırdıkları, Başkan olarak Sekreterliğin SPT'nin görevini
desteklemek şeklindeki önemli rolünü yerine getirecek insan
kaynaklarının ve mali kaynaklarının eksikliğine dikkat çekmek
istediği, Devletlerin sunduğu düzenli raporlara değil, saha
ziyaretlerinden elde edilen gözlemlere dayanarak çalışan tek
insan hakları sözleşmesi kurumu oldukları, bu kriz döneminde
sorunları çözmek için genel bir finansman ve kaynak eksikliği
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olduğu, bu bağlamlarda ve özellikle gözaltı merkezlerinin
kapılarının arkasında neler olduğunu bilmenin hiç bu kadar zor
olmadığı mevcut küresel ortamda işkencenin meydana
gelmesinin daha olası olduğu, UÖM'lerin ve diğer kuruluşların
bu sorunların bilinmesini ve aktif olarak ele alınmasını garanti
etmek ve kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakıldıkları yerlerde
işkencenin önlenmesine yönelik çalışmaları kolaylaştırmak
bakımından hiç bu kadar önemli olmadığı, OPCAT'i 90 ülkenin
onaylamış ve 13'ünün imzalamış olmasının başlı başına bir
başarı olduğu, buna karşın 90 Taraf Devletten 21'inin, onay
tarihinden itibaren bir yıl içinde yapma yükümlülüklerine
rağmen UÖM'lerini henüz belirlemediği, geçen yılın yetkili,
bağımsız, yeterli kaynakları olan resmi önleyici mekanizmalara
sahip olmanın önemini gösterdiği, SPT’nin bunu yapmayan
Taraf Devletleri UÖM'lerini oluşturmaya ve diğer ülkeleri
OPCAT anlaşmasına katılmaya çağırdığı ve bunu desteklediği,
COVID-19 pandemisinin insan haklarını geri plana atmak için
bir bahane olamayacağı, işkence yasağının mutlak olduğu”
hususlarına yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/Stateme
nt_OPCAT_GA76.pdf (E.T. 27.10.2021)

-

22 Ekim 2021 tarihinde SPT tarafından paylaşılan haber
metninde; Bulgaristan’a 24 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında
ziyarette bulunulacağı, SPT Heyetinin ziyaret edeceği yerler
arasında cezaevleri, polis karakolları ve diğer gözaltı
merkezlerinin bulunduğu, hükümet yetkilileri, Bulgaristan'ın
Ulusal Önleme Mekanizması ve sivil toplum temsilcileriyle bir
araya gelecekleri ifade edilmiştir. SPT Heyet Başkanı Nora
Sveaass’ın “Bu, SPT'nin Bulgaristan'a ilk ziyareti ve aynı
zamanda COVID-19 salgınının patlak vermesinden sonraki ilk
görevimiz. Bulgaristan'da özgürlüğünden yoksun bırakılan
kişilerin son durumunu, özellikle COVID-19 önlemleri ve
bunların farklı gözaltı türlerindeki insanlar üzerindeki etkilerine
odaklanarak inceleyeceğiz. SPT gibi bağımsız izleme
kurumlarının işkence ve kötü muameleyi önlemek için gözaltı
yerlerine düzenli ziyaretler yapması önemlidir. Misyonumuzu
yerine getirmek için UÖM'ün iş birliği esastır. Bu nedenle
ziyaret sırasında Bulgaristan UÖM'ün organizasyonunu ve
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işleyişini inceleyeceğiz ve onlarla ortak ziyaretler
gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandığı, SPT’nin ziyaretin
sonunda ön gözlemlerini Bulgaristan Hükümetine ve ulusal
önleme mekanizmasına sunacağı, SPT Heyetinin Heyet Başkanı
Nora Sveaass (Norveç), Vasiliki Artinopoulou (Yunanistan),
Marie Brasholt (Danimarka), Jakub Czepek (Polonya), Maria
Luisa Romero (Panama) ve Zdenka Perović'ten (Karadağ)
oluşacağı hususlarına yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27688&LangID=E (E.T. 26.10.2021)

AGİT
Demokratik
Kurumlar ve
İnsan Hakları
Ofisi / OSCE
Office for
Democratic
Institutions and
Human Rights
(ODIHR)

-

03.10.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde yapılan
paylaşımda, Gürcistan yerel seçimlerine yönelik uluslararası
seçim gözlem heyetinin çalışmaları hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/499471
(E.T.22.10.2021)

-

04.10.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde yapılan
paylaşımda, Arnavutluk'un Tiran'daki 2021 parlamento
seçimlerine ilişkin nihai raporun sunulduğunun bilgisi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/albania/499408
(E.T.22.10.2021)

-

08.10.2021 tarihinde Ofisin web sitesinden yapılan
paylaşımda ODIHR, 10 Ekim Ölüm Cezasına Karşı Dünya
Günü kapsamında AGİT Bölgesinde Ölüm Cezasına İlişkin
Arka Plan Belgesinin içeriği hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/500416
(E.T.22.10.2021)
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-

18.10.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde yapılan
paylaşımda ODIHR uluslararası gözlemcilerinden oluşan
heyetin Kuzey Makedonya'daki yerel seçimlerin temel
özgürlükler bakımından yaptığı incelemelere yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/501307
(E.T.22.10.2021)

-

19.10.2021 tarihinde, Ofisin web sitesinde yapılan
paylaşımda ODIHR’in, Kırgızistan 28 Kasım parlamento
seçimleri için seçim gözlem heyeti oluşturduğu bilgisi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/501361
(E.T.22.10.2021)

-

22.10.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde “Moğolistan
Cumhurbaşkanlığı
Seçimi:
ODIHR
Özel
Seçim
Değerlendirme Heyeti Nihai Raporu” yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/mongolia/502113
(E.T.25.10.2021)

-

25.10.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde Özbekistan
Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda oluşturulan heyetin
gözlemlerine yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/502206
(E.T.25.10.2021)

-

25.10.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde Bulgaristan’da bu
yıl yapılan seçimlere yönelik oluşturulan gözlem heyetinin
nihai raporu hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/bulgaria/502227
(E.T.31.10.2021)
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-

27.10.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde “Ermenistan
Erken Parlamento Seçimleri: ODIHR Seçim Gözlem Heyeti
Nihai Raporu” hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/502416
(E.T.31.10.2021)

-

01.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, “ODIHR,
ABD-Meksika sınırında #göçmenlere ve sığınmacılara
yönelik kötü muameleye ilişkin son raporlardan endişe
duymaktadır.
ODIHR,
sınırda
#İnsanHaklarının
korunmasını daha da geliştirmek için #ABD makamlarıyla
birlikte çalışmaya hazırdır.” paylaşımı yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/144390886535195033
9 (E.T.22.10.2021)

-

04.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, bölgedeki
çeşitli toplumlarda #ayrımcılık, dışlama ve #NefretSuçlarına
karşı etkili yollar bulmak için #AGİT bölgesinde yer alan
hükümetleri, eğitimcileri, gençleri, gazetecileri ve sivil
toplumu bir araya getirmeye yönelik kılavuz için
bit.ly/3EZAOlP linki paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/144493381071027404
9 (E.T.22.10.2021)

-

05.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında ODIHR’in,
Belarus Helsinki Komitesi de dahil olmak üzere
#Belarus'taki #İnsanHakları derneklerinin kapatılmasından
endişe duyduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/144542867040394854
8 (E.T.22.10.2021)

-

07.10.2021
tarihinde
Ofisin
Twitter
hesabında,
#DoğuAvrupa ve #BatıBalkanlar'daki nefret suçu
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mağdurlarının ihtiyaçları alanında atölye açıldığı
duyurulmuştur. Atölyeye son kayıt tarihi 12 Eylül 2021’dir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/144608460825737216
2 (E.T.22.10.2021)

-

14.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, insan hakları
ve temel özgürlükler alanında hazırlanan video
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/144868049768146944
7 (E.T.22.10.2021)

-

15.10.2021 tarihinde Twitter hesabında, Ofisin 30’uncu Yılı
münasebetiyle düzenlenen programda dijital çağda insan
haklarını korumanın zorlukları ve fırsatları hakkında canlı
yayın linki paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/144893431270801824
4 (E.T.22.10.2021)

-

19.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, 27 Ekim’de
düzenlenecek
AGİT
bölgesinde
ölüm
cezasının
kaldırılmasına yönelik webinar hakkında bilgi verilmiştir.
Daha fazla bilgiye https://www.osce.org/odihr/500668
linkinden ulaşılabilir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/145044578491535769
8 (E.T.22.10.2021)

-

20.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, 20 Ekim de
AGİT bölgesinde işkencenin önlenmesi ve ortadan
kaldırılması: 7/20 MC Kararının 21’inci paragrafının
uygulanması hakkında kurulan atölye hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
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https://twitter.com/osce_odihr/status/145075541883012300
8 (E.T.22.10.2021)

-

21.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında ODIHR
tarafından düzenlenen, 8 Kasım tarihli “AGİT bölgesinde
düzensiz durumdaki göçmenler: Son gelişmeler, tartışma
noktaları ve öneriler” konulu webinar hakkında bilgi
verilmiştir. Webinara 7 Kasım 2021 tarihine kadar kayıt
yaptırmak mümkündür.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/145119293648223027
2 (E.T.25.10.2021)

-

22.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında terörizmle
mücadele de dâhil olmak üzere sınır güvenliği için yeni
teknolojilerin kullanımı ve kişisel verilerin toplanması ve
paylaşılmasının ciddi insan hakları sonuçlarını içeren
politika özeti hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/145153622971194163
3 (E.T.25.10.2021)

-

27.10.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında 16-17
Kasım’da yapılması planlanan “Human Dimension”
seminerine kayıt için link paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/145326520035903078
9 (E.T.31.10.2021)

-

29.10.2021
tarihinde
Ofisin
Twitter
hesabında
Hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın Roma ve Sinti toplulukları
bakımından incelendiği rapora erişim linki verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/145409721338738279
2 (E.T.31.10.2021)
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Ulusal İnsan
Hakları
Kurumları
Avrupa Ağı /
European
Network of
National Human
Rights Institutions
(ENNHRI)

-

29.10.2021
tarihinde
ENNHRI
Twitter
hesabında,
#bizhumanrights etiketiyle iş dünyası ve insan hakları alanında
bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler sözleşmesi oluşturulması
amacıyla düzenlenen 6’ıncı müzakere oturumu (#OEIGWG)
sebebiyle “ENNHRI statement to the Open-ended
intergovernmental working group on transnational corporations
and other business enterprises with respect to human rights”
başlıklı çalışmasını hatırlatmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/ennhri/status/1454118824542879750
(E.T.31.10.2021)

-

26.10.2021 tarihli haberde, Estonya, Danimarka ve Romanya
örneklerinde iletişim girişimlerinin eşitlik veya insan hakları
sorunlarıyla nasıl başa çıkabileceğine ilişkin katkıların
sunulduğu 2021 Temel Haklar Forumu oturumlarına ilişkin bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/the-power-of-narrativetogether-for-equality-and-human-rights/ (E.T. 31.10.2021)

-

13.10.2021 tarihli haberde, sınırlardaki göçmenlerin insan
haklarını izleme, raporlama ve koruma konusundaki ENNHRI
projesi duyurulmuştur. Söz konusu proje kapsamında, Avrupa
UİHK’leri tarafından sınırlarda genel bir cezasızlık iklimi
olduğu, hak ihlallerine ilişkin soruşturma eksikliği bulunduğu,
polis ve sınır yetkilileri arasındaki iş birliğinin yetersiz olduğu,
mağdurlar için adalete erişimde yetersizlik ve eksiklikleri tanıma
ve giderme konusunda siyasi irade eksikliği bulunduğu
belirtilerek söz konusu sıkıntıların giderilmesi adına çeşitli
öneriler geliştirilmiştir. Avrupa Komisyonunun, her Üye Devlet
için sınır izleme mekanizmaları kurma önerisi de aynı haber
kapsamında yinelenmiştir.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-and-strengtheninghuman-rights-accountability-at-borders/ (E.T. 31.10.2021)
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Avrupa
İşkencenin ve
İnsanlık Dışı veya
Aşağılayıcı
Muamele veya
Cezanın
Önlenmesi
Komitesi /

-

06.10.2021 tarihli haberinde ENNHRI, AİHM’de görülmekte
olan “Verein KlimaSeniorinnen Schweiz. v. İsviçre ve diğerleri”
davasına üçüncü taraf müdahalesi şeklinde katılım sağlamış, bu
kapsamda AİHM’e sunduğu görüşü web sitesinde paylaşmıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-submits-third-partyintervention-to-the-european-court-of-human-rights-onclimate-change-and-human-rights/ (E.T. 31.10.2021)

-

06.10.2021 tarihinde Twitter hesabında ENNHRI, AB-Batı
Balkanlar Zirvesi nedeniyle aday ve potansiyel aday ülkeler
UİHK faaliyet raporlarında hukukun üstünlüğü durumuna ilişkin
gelişmeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ,
Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) göstermek için Mayıs
ayında Avrupa Komisyonuna yapmış olduğu sunumu
paylaşmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/ennhri/status/1445715435597414404
(E.T. 31.10.2021)

-

01.10.2021 tarihinde, ENNHRI, web sitesinde AB iltica ve göç
politikasına UİHK’ler tarafından ne şekilde katılım
sağlanabileceğine ilişkin Kapsam Belirleme Belgesi
hazırladığını duyurmuştur.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-scoping-paperexplores-how-nhris-can-engage-in-eu-asylum-and-migrationpolicy/ (E.T. 31.10.2021)

-

Avrupa İşkence ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya
Cezanın Önlenmesi Komitesi (CPT) heyeti, 20 Eylül-4 Ekim
2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na periyodik bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu gerçekleştirilen 8’inci periyodik
ziyaret olup; bugüne kadar CPT tarafından ülkeye
gerçekleştirilen toplam 30 ziyaret olmuştur. Ziyaret sırasında,
tutuklu ve hükümlü kadın ve erkek mahpuslar da dâhil olmak
üzere, polis nezaretinde ve ceza infaz kurumlarında bulunan
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kişilerin yönelik muamele ve bu kişilerin tutukluluk koşullarına
dikkat edilmiştir. Heyet ayrıca, Rusya'nın Uzak Doğu
bölgelerindeki iki bölge psikiyatri hastanesinde yatan hastaların
durumunu da incelemiştir. Ziyaretin sonunda heyet, ön
gözlemlerini Rus Federal makamlarına sunmuştur.
Kaynak:
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torturecommittee-carries-out-a-15-day-visit-to-the-russian-federation
(E.T. 25.10.2021)

European
Committee for the
Prevention of
Torture (CPT)

-

Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı
Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi (CPT) heyeti, 113 Ekim 2021 tarihleri arasında Bulgaristan'a periyodik bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaret, Komitenin
Bulgaristan’a yaptığı 8’inci periyodik ziyaret olmuştur.
Ziyaretin temel amacı, Komitenin önceki ziyaretler neticedinde
yaptığı tavsiyelere yanıt olarak Bulgar makamları tarafından
alınan önlemleri gözden geçirmektir. Bu bağlamda, polis
nezaretinde ve ceza infaz kurumlarında bulunan kişilere
uygulanan muamele ve gözaltı koşullarına özel önem verilmiştir.
Heyet ayrıca, psikiyatri hastalarına ve sosyal bakım kurumu
sakinlerine sunulan tedavi, koşullar ve yasal güvenceleri de
incelemiştir. Ziyaretin sonunda heyet ön gözlemlerini
Bulgaristan makamlarına sunmuştur.
Kaynak:
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torturecommittee-visits-bulgaria (E.T. 28.10.2021)

-

CPT Başkanı Alan Mitchell, özgürlüklerinden yoksun bırakılan
göçmenlere yönelik muameleyi görüşmek üzere 18 Ekim 2021
Pazartesi günü Zagreb'de Başbakan Yardımcısı ve İçişleri
Bakanı Davor Božinović ile bir araya gelmiştir. Açık ve yapıcı
bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde, Hırvatistan'ın geniş
kara sınırlarını ve ülkeye göç akışını yönetmede karşılaştığı
zorluklar ele alınmıştır. Çok sayıda göçmenin Avrupa'ya girişini
yönetmek için koordineli bir Avrupa yaklaşımı olması gerektiği
konusunda karşılıklı bir anlayışa varılmıştır. Aynı zamanda CPT
Başkanı, ülkede polis birimleri tarafından yakalanan
göçmenlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3’üncü
23

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
maddesine aykırı muameleye maruz kalmamalarını sağlamak
için Hırvatistan yetkililerin ortak hareket etmesi gerekliliğini
yinelemiştir. Başbakan Yardımcısı, Bakanlığın, polis memurları
tarafından kötü muamele veya aşırı güç kullanımına ilişkin her
açık iddianın soruşturulacağı yönündeki tutumunu hatırlatmış ve
müdahale polisi üyeleri tarafından şiddete maruz bırakılan
göçmenlerin
video
görüntülerinin
yakın
zamanda
yayımlanmasının ardından atılan hızlı adımlara değinmiştir.
Ayrıca, polis memurları arasında profesyonelliği teşvik etmek ve
polis eylemlerinin iç ve dış denetimini desteklemek için
Bakanlığı tarafından alınan çeşitli önlemlere de atıfta
bulunmuştur. Ayrıca, CPT'nin 2022'de Hırvatistan'a
gerçekleştireceğini ilan ettiği periyodik ziyaretine ve Hırvatistan
Hükümetinin, özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilerin her
türlü kötü muameleden korunmasını güçlendirmek için Komite
ile birlikte çalışmaya devam eden taahhüdüne değinilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torturecommittee-cpt-president-holds-high-level-talks-with-deputyprime-minister-and-minister-of-the-interior-of-croatia-on-mi
(E.T. 28.10.2021)

İşkencenin
Önlenmesi
Derneği
/Association for
the Prevention of
Torture (APT)

-

BM Genel Kurulunun 76’ncı Oturumunda bağımsız izleme ve
hesap verilebilirlik mekanizmalarının yıllık rapor sunumları
gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1448925154558480385?s
=20 (E.T. 28.10.2021)

-

8.10.2021 tarihinde, gözaltında iken tutuklu ile yapılan
görüşmelerin tutuklunun işkence ve kötü muameleye karşı
korunması bakımından önem arz ettiğine ilişkin içerik
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1450111452950433796?s
=20 (E.T. 28.10.2021)
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-

27.10.2021 tarihinde Kurumun web sayfasından yayımlanan
haberde; 11 Latin Amerika ülkesinden 90'dan fazla Ulusal ve
Yerel Önleyici Mekanizma temsilcilerinin kısa süre önce
APT'nin Etkili Mülakat ve Bilgi Toplama İlkelerine ilişkin ilk
Bölgesel Diyalog'a katılım sağladıkları ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/americas-regionaldialogue-explores-steps-promote-effective-interviewing
(E.T. 28.10.2021)

-

19.10.2021 tarihinde Mendez İlkelerinin, destek beyanlarının ve
savunma materyallerinin çevirilerinin bulunduğu bir sitenin
tanıtımı yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1450447108599861249?s
=20 (E.T. 28.10.2021)

-

21.10.2021 tarihinde, tutukluların bilgiye erişim hakkının
öneminden bahseden bir içerik yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1451126403253080064?s
=20 (E.T. 28.10.2021)

-

Guatemala İnsan
Hakları
Ombudsmanı/
Procuraduria de
Derechos
Humanos
of Guatemala

-

01.10.2021 tarihinde Uluslararası Çocuk Bayramı'nda, İnsan
Hakları Ombudsmanı Jordán Rodas Andrade, yaptığı
açıklamada Guatemala Eyaletinin, anayasal ve uluslararası
görevlerini ihlal ederek, COVID-19 acil durumunda eğitim ve
sağlıkla ilgili temel hizmetleri terk etmesini esefle kınadığını
ifade etmiş ve kamu yetkililerine konuya ilişkin birtakım
tavsiyelerde bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/177-21-en-eldia-internacional-del-nino-el-procurador-de-los-derechoshumanos-jordan-rodas-andrade-deplora-que-el-estado-deguatemala-incumpliendo-sus-deberes-constitucionales-einternacionales-haya-abandonado-en-la-emergencia-del-covid-
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19-los-servicios-basicos-de-educacion-y-salud-de-ninas-ninosy-adolescentes-en-toda-la-republica.html (E.T 03.10.2021)

-

04.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisinden
(PDH) Procumóvil de Huehuetenango memuru, Guatemala
topraklarından transit geçiş yapan göçmenlere sağlanan bakımın
denetlenmesi amacıyla Huehuetenango eyaleti Santa Ana
Huista'daki sağlık ocağında bir izleme gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda göçmenlerin insan haklarına ilişkin bilgilendirici
materyal de sunmuş ve konuya ilişkin bilgilendirme
gerçekleşmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitoreaatencion-a-personas-migrantes-en-puesto-de-salud-1.html
(E.T 10.10.2021)

06.10.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisinden
(PDH) Baja Verapaz Auxiliary personeli, Ulusal Hastanede
Covid-19 teşhisi konan hastaların bakımı için kullanılacak
malzemelerin yetersiz olduğu konusunda isimsiz olarak alınan
bir şikâyeti incelemek için hastaneye ziyarette bulunmuştur.
Ziyarette, PDH personeli, hastanenin pandemi bakımında
başlangıcından bu yana bir bölüm hastanesi olarak işlev
gördüğünü ve ağır hastalar için yoğun bakım hizmetine sahip
olmadığını tespit etmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verificadenuncia-por-falta-de-insumos-en-atencion-a-pacientes-concovid-19.html (E.T 10.10.2021)

07.10.2021’de, İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisinin (PDH)
Alta Verapaz Yardımcı personeli, çeşitli kurumlardan
yetkililerle, Sağlık Bakanlığının gezici aşı ekiplerinin üyelerine
yönelik son saldırılarla ilgili bir takip toplantısına katılmıştır.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participaen-reunion-de-seguimiento-por-agresiones-a-personal-debrigadas-de-vacunacion.html (E.T 10.10.2021)
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11.10.2021 tarihinde, Uluslararası Kız Çocukları Günü'nde,
İnsan Hakları Ombudsmanı Jordán Rodas Andrade, yaptığı
açıklamada her iki insan ticareti mağdurundan birinin kız
çocukları ve ergenler olmasını kınamış; yılın ilk yedi ayında 65
bin 373 kız çocuğu ve ergen hamileliği olduğunu ve yaklaşık 4
milyon çocuğun çevrimiçi ders almak için temel teknolojiye
erişimi olmaması nedeniyle okul sisteminin dışında bırakıldığını
belirtmiştir. Andrade yaptığı açıklamada kamu makamlarına
yönelik birtakım tavsiyelerde bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/180-21-en-eldia-internacional-de-la-nina-el-procurador-de-los-derechoshumanos-jordan-rodas-andrade-denuncia-que-una-de-cada-dosvictimas-de-trata-son-ninas-y-adolescentes-que-en-losprimeros-siete-meses-del-ano-se-registraron-65-mil-373embarazos-de-ninas-y-adolescentes-y-que-alrededor-de-4millones-han-quedado-fuera-del-sistema-escolar-por-no-teneracceso-a-tecnologia-basica-para-recibir-clases-en-linea.html
(E.T 17.10.2021)

12. 10. 2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsman Ofisinden
(PDH) Procumóvil de Izabal yetkilileri, Guatemala ve Honduras
arasındaki Corinto sınırındaki El Cinchado'ya giden göç yolunu
incelemişlerdir. İnceleme sırasında, geçiş halindeki göçmenler,
Guatemala topraklarındaki haklarından haberdar olmalarını
sağlamak için yönlendirilmiş, konuya ilişkin kendilerine
bilgilendirici materyal ve kurumsal iletişim bilgilerinin
bulunduğu bir rehber sunulmuştur.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitorearuta-migratoria-hacia-frontera-entre-guatemala-honduras.html
(E.T 17.10.2021)

13.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi (PDH)
Jalapa Yardımcı Temsilcisi, içeride özgürlüğünden yoksun
bırakılmış kadınların çocuklarının bulunup bulunmadığını
doğrulamak için Jalapa Kadınlar Cezaevi Merkezinde bir
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denetim gerçekleştirmiştir. Denetimde iki yaşında bir erkek
çocuğun varlığı gözlenmiş ve cezaevinde sağlanan tıbbi yardım,
aşı ve vitamin kontrolü denetlenmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verificapresencia-de-ninez-en-carcel-de-mujeres-de-jalapa.html
(E.T 17.10.2021)

21.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsman Ofisinden
(PDH) Baja Verapaz Yardımcı Temsilcisi, Guatemala Sosyal
Güvenlik Enstitüsü'nden (IGSS) emekli bir kişinin Salamá
Kliniğinde tıbbi yardım alması için kendisine eşlik etmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompanaa-persona-jubilada-del-seguro-social-por-falta-de-atencionmedica.html (E.T 24.10.2021)

22.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Kurumu'nun
(PDH) Sağlık Ombudsmanı, Sağlık Bakanlığına bağlı oldukları
gerekçesiyle bakım dışında bırakılan kanser hastalarından gelen
bir dizi şikayeti takip etmek amacıyla INCAN (Kansere Karşı
Ulusal Lig) da bir denetim gerçekleştirmiştir. Halk Sağlığı ve
Sosyal Yardım Bakanı, INCAN' da yaklaşık 143 olan bekleme
listesindeki tüm hastalara bakım sağlama sözü verdiği bir
anlaşmaya vardıklarını bildirmiş; ancak Ombudsmanlık
tarafından yapılan denetimde, bekleme listesinde bulunan ve
bütçe yetersizliği nedeniyle o kurumda tedavi edilemeyen 308
hasta olduğunu, durumun Bakan’ın ifade ettiğinden tamamen
farklı olduğu belirlemiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-daseguimiento-a-denuncias-de-pacientes-oncologicos.html
(E.T 24.10.2021)
25.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisinin
(PDH) Baja Verapaz Yardımcı personeli, San Jerónimo
belediyesinin ana yolunda bir gösteriyi incelemiştir. Göstericiler,
Belediye Başkanının idaresine ve kendisinin şirketine karşı
hoşnutsuzluklarını dile getirmişlerdir. Bu bağlamda, PDH
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Yardımcı personeli, yolu trafiğe kapatan protestocularla
anlaşmaya varmış; aynı şekilde yerel halkın taleplerinin
karşılanması için belediye yetkilileri ile diyalog masası
oluşturulmuştur.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-lograacuerdos-con-personas-que-bloqueaban-carretera-1.html
(E.T 31.10.2021)

28.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisinden
(PDH) San Juan Sacatepéquez Belediyesi Çocuk Ofisi personeli,
Ulusal Başsavcılık Ofisi ve Gıda ve Beslenme Güvenliği
Sekreterliği bahsi geçen belediyenin 65’inci kilometresindeki
Los Guates köyünde kronik beslenme bozukluğu olan bir kız
çocuğunun kurtarılması eylemini incelemiştir. Bu bağlamda kız
çocuğu, gerekli işlemlerin yapılması için söz konusu köyün
Sağlık Ocağına nakledilmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participaen-el-rescate-de-una-nina-con-desnutricion-cronica.html
(E.T 31.10.2021)

29.10.2021 tarihinde Merkezi Guatemala Yardımcı Birliğinden
bir eğitimci, Rafael Landívar Üniversitesi Beşeri Bilimler
Fakültesi öğrencileriyle "İnsan Haklarının Temelleri, Devlet
Yükümlülükleri, PDH'nin İşlevleri ve Nitelikleri" konferansını
düzenlemiştir. Yine aynı gün, Mixco Auxiliary'den bir eğitimci,
San Cristóbal Karma Kentsel Resmi Okulunun ebeveynlerine
yönelik olarak çocukluk ve ergenliğin temelleri ve eğitim hakkı
üzerine bir çalıştay düzenlemiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-continuacon-las-actividades-educativas-en-materia-de-derechoshumanos-en-el-ambito-nacional-1-6.html (E.T 31.10.2021)
29.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanının (PDH)
Özgürlüğünden Yoksun Kişilerin Savunucusu Gerardo
Villamar, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde düzenlenen
"Özgürlüğünden Yoksun Olan Nüfusun İnsan Hakları Üzerine
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Amerikalılar Arası Kolokyumu’na katılmıştır. Ombudsman
konuşmasında "Guatemala'da özgürlüğünden yoksun bırakılan
kişilerin cezaevi koşullarına ilişkin rapor" konusunu sunmuş;
ayrıca, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişileri etkileyen sorunla
yüzleşmek için PDH'nin yaptığı tavsiyeleri de bildirmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participaen-coloquio-acerca-de-las-personas-privadas-de-libertad.html
(E.T. 31.10.2021)

Mısır Ulusal
İnsan Hakları
Konseyi / National
Council for
Human Rights of
Egypt

-

26.10.2021 tarihinde yapılan paylaşımda Mısır İnsan Hakları
Ulusal Komisyonu, ülkede uzun bir süredir devam eden
olağanüstü halin kaldırılmasını değerlendirmiş ve bu kararın
ülkede insan haklarını koruma ve geliştirme konusunda önemli
bir adım olduğunu ifade etmiştir.
Kaynak:
https://www.nchr.eg/en/news-details/874 (E.T 20.10.2021)

Ruanda Ulusal
İnsan Hakları
Komisyonu /
National
Commission for
Human Rights
Rwanda

-

Kurum, Facebook hesabında, Maputo Protokolüne yönelik
çalıştaya ilişkin bilgi paylaşmıştır.
Kaynak:
https://www.facebook.com/HumanRightsRW/
(E.T.31.10.2021)

-

13 Ekim-15 Ekim 2021 tarihleri arasında, Ulusal İnsan Hakları
ve Sivil Komisyonu için Afrika Ulusal İnsan Hakları Kurumları
Ağı
tarafından Maputo
Protokolünün Onaylanması,
Uygulanması ve Raporlanmasının Teşvik Edilmesine Yönelik
Kapasitelerin Güçlendirilmesini amaçlayan 3 günlük bir eğitim
çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay, Maputo Protokolü'nün
uygulanması ve raporlanmasıyla ilgili stratejik ilgi temelinde
İnsan Hakları Ulusal Komisyonu ve seçilmiş Sivil Toplum
Kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmiştir.
Kaynak:
www.cndp.org.rw (E.T. 31.10.2021)
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-

Kurum, Twitter hesabında, 21 Ekim 2021 tarihinde
parlamentoya sundukları 2020-2021 yıllık raporu ve 2021-2022
eylem planını açıklayacaklarını belirtmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/HumanRightsRW (E.T. 31.10.2021)

-

Kurum, 21 Ekim 2021 tarihinde paylaşılan içerikte şunlar ifade
edilmiştir; 2020-2021'de yapılan 339 şikâyet (%56,8) ve 20192020 sonunda halen derdest olan 258 şikâyet (%43,2) dahil
olmak üzere 597 insan hakları ihlali iddiası incelenmiştir.
Toplam 528 şikâyet (%88,4) sonuçlandırılmış ve 69 vakanın
(%11,6) halen soruşturma aşamasında olduğu belirtilmiştir.
Bunlardan 480'ninin (%90,9) soruşturması tamamlanmıştır ve
şiddet içerdiği tespit edilmiştir ve bu nedenle Komisyon, konuyu
ilgili makamlara havale etmiştir. 415’i (86,45) sonuç almış ve
65’i (13,54) sonuç alamamıştır. En önemli öncelikler mülkiyet
hakları (%28,5), adalet hakları (%22,7) ve fiziksel ve zihinsel
dokunulmazlık haklarıdır (%21,7).
Kaynak:
https://twitter.com/HumanRightsRW (E.T. 31.10.21)

-

21 Ekim 2021 tarihinde paylaşılan içerikte şu hususlar ifade
edilmiştir: Kurum, 21'i erkek, 39'u kadın, 30'u erkek çocuk ve
40'ı kız çocuğu olmak üzere 130 Kongolu'nun kaldığı
Busasamana bölgesinde incelemelerde bulunmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/HumanRightsRW (E.T. 31.10.2021)

-

Kurum, 21 Ekim 2021 tarihinde paylaşılan içerikte şunları ifade
etmiştir; Kurum, 14 cezaevini denetlemiştir ve söz konusu
cezaevlerinde yoğunluğun %124,1 olduğunu tespit etmiştir. En
yoğun nüfuslu olanların Muhanga Hapishaneleri (%238,8),
Gicumbi (%161,8), Rwamagana (%151,1), Rusizi (%144,8),
Huye (%138,6), Musanze (%138,2), Bugesera (%132,1),
Rubavu (%127,7) ve Ngoma (%103,6) olduğu görülmüştür.
Aşırı kalabalık olmayan cezaevlerinin Mulindi Cezaevi (%70,1),
Nyamagabe (%83,3), Nyarugenge (%83,3), Nyagatare (%84,6)
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ve Nyanza (%93,5) cezaevleri olduğu belirtilmiştir. 2017, 2018,
2019 ve 2021 yıllarında (hepsi izlenmemiş olduğu için 2020 yılı
hariç) izlenen 14 cezaevinde tutuklu sayısı 2017'de 58.230'dan
2021'de 76.099'a yükselerek her yıl artmış olduğu tespit
edilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/HumanRightsRW (E.T. 31.10.2021)

Namibya
Ombudsmanlığı /
Ombudsperson’s
Office of Namibia

Demokratik
Kongo
Cumhuriyeti
Ulusal İnsan
Hakları
Komisyonu /

-

19 Ekim 2021 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan
paylaşımda, Ombudsmanlığın görevlerine ilişkin birtakım
bilgilendirmeler yapılmıştır. Buna göre, Ombudsmanlığın kamu
sektöründeki kötü yönetime ilişkin şikayetleri araştırdığı;
başvuruların değerlendirilmesindeki gecikmeler, talep edilen
bilginin ilgili kişiye ulaştırılmaması, usule aykırı işlemlerin
yapılması, fazla mesai ücretleri, izin ücretleri ve vekalet ücretleri
vb. ödemelerin yapılmasında gecikmeler yaşanması gibi
hususların kötü yönetim örnekleri arasında olduğu ifade
edilmiştir.
Kaynak:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362
(E.T. 31.10.2021)

-

28 Ekim 2021 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan
paylaşımda, ana muhalefet partisi liderinin Kuruma yaptığı
ziyarette ülkedeki insan hakları sorunlarına ilişkin fikir
alışverişinin gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362
(E.T. 31.10.2021)

-

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), 21 Ekim 2021
Çarşamba günü, Kinşasa / Gombe'deki genel merkezinin toplantı
odasında, yöneticileri ve temsilcileri için yolsuzluk ve insan
haklarıyla mücadele konusunda bir kapasite geliştirme çalıştayı
düzenlemiştir. Bu çalıştay, CNDH yöneticilerinin ve
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temsilcilerinin yolsuzlukla mücadele konusunda donanımlı
olmalarını sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.
Kaynak:
https://www.cndhrdc.cd/g?post=348 (E.T. 28.10.2021)

National Human
Rights
Commission of
the Democratic
Republic of
Congo

Kanada Ulusal
İnsan Hakları
Kurumu/
Canadian Human
Rights
Commission
(CHRC)

-

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, 19 Ekim 2021 Çarşamba günü
2020 faaliyet raporunu açıklamıştır. Raporda ulusal topraklarda
devam eden insan hakları ihlallerine yer verilmiştir. Raporda
ayrıca COVID-19 pandemisi döneminde cezaevlerinin
durumuna, küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemlere yer
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.cndhrdc.cd/g?post=347 (E.T. 28.10.2021)

-

21.10.2021 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu web
sitesinde, Aşılama Politikaları ve İnsan Hakları: İşverenler ve
Çalışanlar İçin Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu’nu paylaşmıştır.
Kaynak:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/vaccination-policiesand-human-rights-frequently-asked-questions-employers-andemployees (E.T. 31.10.2021)

-

10.10.2021 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu Twitter
hesabında #WorldMentalHealthDay etiketiyle ruh sağlığı
eşitsizliğinin, sosyal ve ekonomik eşitsizlikle güçlü bir şekilde
bağlantılı olduğunu, Kanada'daki herkesin ruh sağlığı
hizmetlerine aynı derecede erişime sahip olması gerektiğini
belirtmiş; hizmetlerin sunumuna ilişkin birtakım öneriler
paylaşmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/CdnHumanRights/status/144724910222023
4752 (E.T. 31.10.2021)

-

05.10.2021 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonunun web
sitesinde, Başkan Marie-Claude Landry’nin “Making Global
Goals Local Business - UN Global Compact” Konferansında
gerçekleştirmiş olduğu “Üç Büyük İlke: Kanadalı İşletmeler İçin
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Temel Kapsayıcılık İlkeleri” başlıklı konuşma metni
yayımlanmıştır. Metin kapsamında, ırkçılık karşıtı değerler ve
uygulamalar, erişilebilir hizmet ve erişilebilir iş, eşit ücret
kültürü ve cinsiyet eşitliğine ilişkin açıklamalarda
bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/the-big-three-keyinclusion-principles-canadian-businesses (E.T. 31.10.2021)

-

01.10.2021 tarihinde İslami Sosyal Hizmetler Derneğinin
düzenlemiş olduğu insan hakları konferansına, sistemik ırkçılık
ve ayrımcılık konularını tartışmak üzere Başkan Marie-Claude
Landry’nin panelist olarak katıldığı bilgisi paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/MClaude_Landry/status/1443917054042587
137 (E.T. 31.10.2021)

Ekvador
Ombudsmanlığı /
Defensor del
Pueblo of
Ecuador

-

12.10.2021 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı ve Yüksek
Teknolojik İnsani Gelişme Enstitüsü (CRE-SER), işitme engelli
bireylere fayda sağlamayı amaçlayan kurumlararası bir anlaşma
imzalamıştır. Söz konusu anlaşmayla, Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşmeye dayalı olarak ve Ekvador Anayasası
çerçevesinde işitme engelli kişilerin hizmetlere erişiminin
kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/144801796834930
2788 (E.T. 30.10.2021)

-

28.10.2021 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından
Uluslararası Yaşlılar Günü çerçevesinde “Dijital Entegrasyon
için Kuşaklararası Buluşma” konulu etkinlik düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/145376424150107
7504 (E.T. 30.10.2021)
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El Salvador İnsan
Hakları
Avukatlığı /
Procurador
Derechos
Humonos El
Salvador

-

01.10.2021 tarihinde Uluslararası Dünya Yaşlılar Günü
sebebiyle dijital eşitlik ihtiyacı hakkında farkındalık çalışması
yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144393875581188
5061 (E.T.26.10.2021)

-

02.10.2021 tarihinde İnsan Hakları Okulu tarafından belediye
çalışanlarına insan hakları eğitimi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144435031236251
6484 (E.T.26.10.2021)

-

06.10.2021 tarihinde emniyet personeline İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi ve uluslararası koruma sistemleri
hakkında eğitim verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144549560016683
0081 (E.T.26.10.2021)

-

06.10.2021 tarihinde Engellilere Dair Özel Kanunun
uygulanmasına ilişkin faaliyetler geliştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144582448727080
1414 (E.T.26.10.2021)

-

13.10.2021 tarihinde Yerli Kadınlar Gözlemevi tarafından
gerçekleştirilen yerli kadınların durumu hakkında veri
toplanmasına ilişkin farkındalık çalışmaları paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144803684587137
4336 (E.T.26.0.2021)

-

14.10.2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla
öğrencilere yönelik insan hakları çevrimiçi kursu başlatılmıştır.
Kaynak:
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https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144874701542536
3971 (E.T.26.10.2021)
-

15.10.2021 tarihinde San Miguel askeri personeline insan
hakları ve kadın hakları eğitimi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144874701542536
3971 (E.T.26.10.2021)

-

18.10.2021 tarihinde Çevre Yönetimi Programı tarafından
düzenlenen "Escazú Anlaşması, İnsan Hakları ve Sağlıklı
Ekosistemler" Diyaloğuna katılım sağlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145016473371417
3957 (E.T.26.20.2021)

-

19.10.2021 tarihinde San Isidro Labrador Belediyesinde insan
hakları ve cinsiyet eşitliği üzerine gençlere yönelik bir eğitim
gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145021496441794
1507 (E.T.26.10.2021)

-

19.10.2021 tarihinde Dünya Meme Kanseri ile Mücadele günü
sebebiyle farkındalık artırıcı çalışmalar yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145050703768787
7636 (E.T.26.10.2021)

-

20.10.2021 tarihinde Bernardino Villamariona Eğitim
Kompleksinde anaokulu öğrencileriyle Çocuk Kitapları Festivali
kutlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145057698280729
8049 (E.T.26.0.2021)

-

22.10.2021 tarihinde Yaşlılar Dairesi Başkanlığı tarafından
Yaşlılar Birimi ile koordineli olarak Nejapa Belediyesinde yaşlı
yetişkin liderlere hitaben “Duygusal İyi Oluş ve Ruh Sağlığı”
hakkında sunum yapılmıştır.
Kaynak:
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https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145131269698973
6966 (E.T.26.1.2021)

İrlanda İnsan
Hakları ve Eşitlik
Komisyonu /
Ireland Human
Rights and
Equality
Commission

-

24.10.2021 tarihinde Dr. Andres Bello Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğrencilerine “İnsan Hakları ve İnsan Ticareti”
hakkında seminer düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145131269698973
6966 (E.T.26.1.2021)

-

05.10.2021 tarihinde İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik
Komisyonu, Yüksek Mahkeme huzurunda görülmekte olan bir
davada, amicus curiae (‘mahkemenin dostu’) işlevini
kullanacağına ilişkin resmî web sitesinde bir basın açıklaması
yayımlanmıştır. Amicus curiae fonksiyonu kapsamında
Komisyon, sanık hakları açısından adil yargılanma haklarıyla
ilgili olarak uluslararası ve ulusal hukuk kuralları ve
uygulamalar doğrultusunda uzman görüşünü sunarak Yüksek
Mahkemeye yardımcı olacaktır.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/human-rights-and-equality-commissiongranted-liberty-to-appear-before-supreme-court-in-rights-ofaccused-persons-case/, (E.T. 30.10.2021)

-

08.10.2021 tarihinde resmî web sitesinde Komisyona, “Anne ve
Bebek Evleri Davalarında” Yüksek Mahkeme tarafından amicus
curiae olarak katılma hakkı verildiğine ilişkin “İstismar
Mağdurlarının Adalete Erişim Hakları ve Yüksek Mahkeme
Davasında Söz Konusu Etkin Çözüm Yolları” başlıklı bir basın
açıklaması yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/rights-of-victims-of-historic-abuse-toaccess-justice-and-effective-remedy-at-question-in-high-courtcase/, (E.T. 30.10.2021)
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-

14.10.2021 tarihinde Komisyona, ağır engelli çocuğu bulunan
bir babanın mevzuatta belirtilen süreden daha fazla hastanede
kalan çocuğu için bakım ödeneğine uygun görülmemesi konulu
bir davada amicus curiae olarak katılma hakkı verildiğine ilişkin
resmî web sitesinde bir basın açıklaması yayımlanmıştır. Yer
alan açıklamaya göre; Yüksek Mahkeme davanın sosyal refah
konularında eşitlik ilkesinin teminatının genel kamu için önemli
olması ve davanın emsal konumdaki diğer kişiler için de önem
arz etmesi nedeniyle davacı baba ve çocuğun temyiz talebini
kabul etmiştir. Açıklamada ayrıca, Komisyonun amicus curiae
işlevi kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa
Birliği Hukuku, BM Engelli Hakları Sözleşmesi dahil olmak
üzere Devletin uluslararası yükümlülükleri hakkında bilgi
vererek Yüksek Mahkemeye yardımcı olacağı hususu yer
almaktadır.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/human-rights-and-equality-commissiongranted-liberty-to-appear-before-supreme-court-in-significantequality-case/ (E.T. 30.10.2021)

-

15.10.2021 tarihinde, birisi ruhsatlı kamyon şoförü olan iki
sığınmacının, Yol Güvenliği Otoritesinin (RSA), menşe
ülkelerinden gelen sürücü ehliyetlerinin tamamını İrlandalı
olanlarla değiştirme iznini reddetme kararına karşı Komisyon
tarafından itirazda bulunulduğu ve Yüksek Mahkeme huzurunda
görülen bir davaya Komisyonun amicus curiae olarak katıldığına
ilişkin basın açıklaması yayımlanmıştır. Basın açıklamasında,
ehliyetlere erişimde devam eden hariçte tutmanın, sığınma
talebinde bulunanların iş arama kabiliyetlerinde önemli bir
sınırlama oluşturduğu ve kişilerin işgücü piyasasına erişmek,
çocuklarını okula getirip götürmek gibi temek hizmetlere
erişimde sürücü ehliyetlerine ihtiyaç duydukları ancak
mevzuatın sığınmacılara normal şartların ötesine geçerek ek,
ayrımcı gereklilikler getirdiği; düzenlemenin anayasa ve AİHS’e
aykırılık teşkil ettiği hususlarına yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/commission-argues-rsas-interpretationand-application-of-driver-license-regulations-incorrect/
(E.T. 30.10.2021)
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Yunanistan Ulusal
İnsan Hakları
Komisyonu /
National
Commission for
Human Rights
Greece

-

18.10.2021 tarihinde İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu
tarafından insan ticareti ile mücadelede ulusal raportörlük
görevinin icrası kapsamında Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine
Karşı Eylem Uzmanlar Grubuna (GRETA) sunulan rapor resmî
web sitesinde yayımlanmıştır. Raporda, insan ticareti
mağdurlarının tespiti için ulusal bir yönlendirme mekanizmasına
ihtiyaç duyulduğu, mağdurların desteklenmesi konusunda
yetersizliklerin bulunduğu, cinsel sömürü amaçlı insan ticareti
talebini caydırmak için alınan önlemlere ek olarak emek
sömürüsü için insan ticaretini teşvik eden nedenlere yönelik de
önlemler alınması gerektiği, insan ticareti mağdurlarının kendi
cinsiyetlerine özgü konaklamanın sağlanması gibi çeşitli
hususlara değinilmiştir.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/10/Irelands-actionsagainst-trafficking-in-human-beings-IHREC-Report-toGRETA-18102021.pdf, (E.T. 30.10.2021)

-

12.10.2021 tarihinde paylaşılan basın bülteninde Altın Şafak’ın
bir suç örgütü olarak mahkûm edilmesinin birinci yıl dönümünde
son dönemde meydana gelen şiddet olaylarına dikkat çekilmiş,
belirli grupları hedef alan ırkçı organize şiddetin ortaya
çıkmasından duyulan endişe dile getirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/humanrights_gr/status/14479056321332060
29 (E.T.31.10.2021)

-

20.10.2021 tarihinde Kurum Başkanı Maria Gavouneli,
Yunanistan Adalet Bakanlığının düzenlediği "Avrupa Birliği
Temel Haklar Şartı'nın Üye Devletler Tarafından Uygulanması"
konulu konferansa katılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/humanrights_gr/status/14504376428820602
93 (E.T.31.10.2021)
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Hırvatistan
Ombudsmanlığı /
Office of the
Ombudsperson
Croatia

-

10 Kasım 2021 tarihinde, Hırvatistan Ombudsmanı Tena
Šimonović Einwalter, RTL TV’de yayımlanan göçmenlerin
Hırvat polisleri tarafından şiddete maruz bırakıldığına ilişkin
görüntüler üzerine soruşturma başlatmıştır. Söz konusu olayla
ilgili, devletin işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele
yasağı bakımından, etkili bir soruşturma yükümlülüğünün
olduğu açıklanmıştır. Bu tür soruşturmaların bağımsız ve tarafsız
bir şekilde yürütülmesi, bu ve benzeri olaylarla ilgili faillerin
cezalandırılmasının önemli bir konu olduğu ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.hr/en/efficient-investigation-into-useof-force-by-police-necessary-for-the-protection-of-humanrights-and-the-rule-of-law/(E.T.31.10.2021)

Arnavutluk Halk
Avukatlığı /
Ombudsmanlık
People's Advocate
Albania

-

Halkın Avukatı Erinda Ballanca, 11 Ekim 2021 tarihinde Adalet
Bakanı Ulsi Manja ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Toplantıda, kurumlararasındaki işbirliğine ilişkin konular ve
Ombudsmanlık’ın ülkede insan haklarının güvence altına
alınmasına ilişkin çalışmaları sırasında karşılaştığı sorunlar ele
alınmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-698/,
(E.T.12.10.2021).

-

Ombudsmanlık resmi internet sayfasında paylaşılan gönderide,
Tiran’da üniversite hocaları ve öğrencilerin aileleri arasında
meydana gelen kavga ile ilgili bir açıklama yer almaktadır.
Yaşanan bu olay kınanmış olup insani değerlerle eğitimin,
öğretmenlerin birincil vazifesi olduğu vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-699/,
(E.T.12.10.2021).
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Avustralya İnsan
Hakları
Komisyonu /
Australia Human
Rights
Commission

-

AHRC tarafından “Avustralya’daki Yaş Ayrımcılığının Anlık
Görüntüsü” başlıklı yeni bir rapor hazırlanmıştır. Raporda, yaş
ayrımcılığının, tartışmasız en az anlaşılan ve en
normalleştirilmiş ayrımcılık biçimi olduğu Yaş Ayrımcılığı
Komiseri Dr. Kay Patterson tarafından ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/opinions/generationaldivide-its-more-myth-reality, (E.T.12.10.2021).

-

6 Ekim 2021 tarihindeki gönderide, Federal Hükümet’in 2021
sonunda Papua Yeni Gine (PYG)’deki sığınmacıların işlemlerini
durduracağına ilişkin bir açıklama yer almaktadır. Komisyon,
PYG'ye aktarılan ve yıl sonuna kadar Nauru'ya aktarılmayı kabul
etmeyen kişilerin koruma taleplerinin PYG tarafından
değerlendirileceğini
belirtmektedir.
Ancak
AHRC,
Avustralya'nın Mülteci Sözleşmesi kapsamında kendi
topraklarına sığınmak üzere gelen kişilere karşı yükümlülükleri
olduğunun altını çizmektedir. Komisyon, üçüncü ülkeye
yerleştirme düzenlemelerinin Avustralya'nın insan hakları
yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair ciddi endişeler taşıdığını
paylaşmıştır.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/mediareleases/statement-ending-offshore-processing-png,
(E.T.12.10.2021).

-

18 Ekim 2021 tarihinde Kurumun resmi internet sayfasında,
cinsiyet özelliklerinde farklılıklarla doğan insanların (intersex)
insan haklarını korumaya yönelik önemli tavsiyelerde bulunan
yeni bir rapor yayımlanmıştır. Komisyonun raporu, cinsiyet
özelliklerinde farklılıklarla doğan insanların kendi bedenlerine
yapılacak herhangi bir tıbbi müdahale konusunda karar verme
hakları olduğu fikrini pekiştirmektedir. Aşağıda paylaşılan link
üzerinden raporun tamamına erişim sağlanabilir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/new-report-urgessignificant-changes-protect-human-rights-intersex-people,
(E.T.26.10.2021).
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Ukrayna
Ombudsmanlığı/
The Ukrainian
Parliament
Commissioner for
Human Rights
(Ombudsman)

-

20 Ekim 2021 tarihli gönderide, Ulusal Irkçılık Karşıtı
Çerçeve’nin oluşturulmasında birçok paydaşın görüşünün
alınması için duyuru yayımlanmıştır. Görüşüne ihtiyaç duyulan
paydaşlar arasında ırkçılık karşıtlığı konusunda uzmanlığı ve
bilgisi olan kişiler, ırkçılık deneyimi yaşamış kişiler, göçmenler,
mülteciler, STK’lar, araştırmacılar, insan hakları kurumları ve
devlet kurumları yer almaktadır. Komisyon, 21 Ekim-15 Aralık
2021 tarihleri arasında tüm görüşleri toplayacaktır.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/have-your-say-nationalanti-racism-framework, (E.T.26.10.2021).

-

27 Ekim 2021 tarihli gönderide, AHRC ve Çocuk Güvenliği için
Ulusal Ofis tarafından ortaklaşa hazırlanan çocukların ve
gençlerin cinsel istismar konusunu anlamasına yardımcı olacak
çocuk dostu bir kılavuz hazırlanmıştır. Bu kılavuz, ulusal strateji
planının bir parçasıdır ve 9 yaş üstündeki çocuklara
önerilmektedir. Kılavuzun hazırlanması sürecinde ebeveyn izni
alınmış 8-13 yaşındaki çocuklar katılım sağlamıştır. Amaç,
çocuk istismarına karşı tutarlı, koordineli bir şekilde daha iyi bir
yanıt geliştirilmesidir. Raporun tamamına aşağıdaki linkten
erişim sağlanabilir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/child-friendly-guidehelp-understand-child-sexual-abuse-0, (E.T.30.10.2021).

-

04 Ekim 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, Komiser
Lyudmyla Denisova’nın, Ukrayna Anti-Semitizmi Önleme ve
Mücadele Kanunu’nun kabul edilmesini memnuniyetle
karşıladığını belirten bir haber yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zakonuukra%D1%97ni-pro-zapob%D1%96gannya-taprotid%D1%96yu-antisem%D1%96tizmu-vukra%D1%97n%D1%96/ (E.T. 22.10.2021)
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-

10 Ekim 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, Komiser
Lyudmyla Denisova’nın, Avrupa Konseyi “Ukrayna Roman ve
Azınlık Dilleri Dahil Ulusal Azınlıkların Korunmasının
Güçlendirilmesi" Projesi Koordinasyon Toplantısı’nda katıldığı
paylaşılmıştır. Lyudmila Denisova, Kurumun 2021 yılında etnik
köken temelinde ayrımcılık yasağı ihlaline ilişkin 67, dil
temelinde ihlale ilişkin 22 başvuru aldığını bildirmiştir. İhlallerin
önemli bir kısmı, Ukrayna'nın Roman vatandaşlarının haklarıyla
ilgili olduğu ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/upovnovazhenijproektu-radi-%D1%94vropi-shhodo-posilennya-zaxistunacz%D1%96onalnix-menshin-v-ukra%D1%97n%D1%96/
(E.T. 22.10.2021)

-

11 Ekim 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde,
Ukrayna'daki Roman Azınlığının Hak ve Özgürlüklerinin
Korunmasına İlişkin Bölümler Arası Çalışma Grubu toplantısı
yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/robocho%D1%97grupi-z-pitan-zaxistu-prav-%D1%96-svobod-romsko%D1%97menshini-v-ukra%D1%97n%D1%96/
(E.T. 22.10.2021)

-

19 Ekim 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, Ukrayna
İnsan Sorumluluğu Günü kutlanmıştır. İnsan Sorumluluğu
Günü, 2021'den başlayarak her yıl 19 Ekim'de kutlanacak olan
Ukrayna'nın resmi tatil günüdür. 19 Ekim Günü, 2014 yılında
Onur Devrimi sırasında "İnsan Sorumluluğu Bildirgesi"ni
oluşturan Ukraynalı Bohdan Havrylyshyn'in doğum günüdür.
Bildirge 15 maddeden oluşmakta olup insani değerler açısından
daha demokratik, kapsayıcı ve verimli bir toplum için yol
gösterici olabilecek farklı insani sorumlulukları içermektedir.
Kaynak:
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/sogodn%D1%96vseukra%D1%97nskij-denv%D1%96dpov%D1%96dalnost%D1%96-lyudini/
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(E.T. 22.10.2021)

25 Ekim 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde aşılanmamış
kişilerin haklarına yönelik herhangi bir kısıtlamanın kabul
edilemez olduğu ve bu tür kısıtlamaların Anayasa hükümlerini
doğrudan ihlal ettiği konusunda Komiser'in açıklaması
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/bud-yake-obmezhennya-upravax-osіb,-yakі-ne-vakczinuvalisya,-porushuє-normikonstituczії/ (E.T. 01.11.2021)

Kore Ulusal İnsan
Hakları
Komisyonu/
National Human
Rights
Commission of
Korea

-

25.10.2021 tarihinde, Kurumun resmi web sitesinde, Kore
Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun, GANHRI Akreditasyon
Alt Komitesi'nin (SCA) başkanlık ettiği akreditasyon
incelemesine katıldığı, akreditasyon incelemesi sanal olarak
gerçekleştirildiği, Komisyona Mayıs 2016'daki en son
incelemede 'A' statüsü verildiği, akreditasyon incelemesi için
gerekli belgelerin sunulduğu ve alt komitenin nihai raporunun
Kasım sonunda yayımlanacağı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&
boardid=7607356, (E.T.30.10.2021).

-

Kurumun internet sitesinde 19.10.2021 tarihinde Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu'nun Yaşlıların İnsan Haklarının
Korunmasının ve Güçlendirilmesi Amacıyla Yaşlanma Üzerine
Açık Uçlu Çalışma Grubuna Açık Mektup yayımlanmıştır. Açık
mektupta şu hususlara yer verilmiştir:
-

Yaşlıların insan haklarıyla ilgili olarak uluslararası insan
hakları sistemindeki eksiklikleri gidermek için bir
sözleşmenin kabul edilmesi ve bu konuda spesifik norm
ve standartların geliştirilmesi gerekmektedir.
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-

-

-

Çalışma grubu çok az somut ilerleme kaydetmiştir ve bu
konudaki görevini henüz yerine getirmemiştir.
146 Devlet Genel Sekreteri COVID-19'un yaşlı insanlar
üzerindeki etkisine ilişkin Politika Özeti’ni resmi olarak
desteklemiştir ve tam olarak teşvik etmeyi ve saygı
duymayı taahhüt etmiştir.
Yaşlı haklarına ilişkin yeni bir BM sözleşmesi, yasalarda
yaş ayrımcılığını yasaklanması, hizmetlerin yaşlıların
onurunu koruması ve yaşlılara yönelik tutum ve
davranışların saygılı olmasını sağlamak konusunda
devletlere rehberlik edecektir.
BM Bağımsız Uzmanının yanı sıra BM insan hakları
alanındaki diğer ilgili uzmanların katılımı ile oturumlar
arası bir grup kurma önerisi desteklenmektedir.

Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&
boardid=7607338, (E.T.30.10.2021).

Katar Ulusal
İnsan Hakları
Komisyonu /
National Human
Rights Committee
of Qatar

-

02.10.2021 tarihinde, Kurumun resmi web sitesinde yer alan
haberde Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC) Başkanı Dr. Ali
bin Smaikh Al Marri’nin Katar Haber Ajansı'na açıklama yaptığı
belirtilmiştir. Açıklamada siyasi liderliğin ve halkın iradesinin
genel oy ile yapılan seçimlerle ortaya çıktığına, NHRC'nin
seçimlerin uluslararası insan hakları standartlarına uygun
olmasını sağlamak için çalıştığına ve bu bağlamda, NHRC'nin
Şura Konseyi seçimlerini izlemek için bir komite oluşturduğuna
ve gözlemcilerin insan hakları ilkeleri doğrultusunda özgür ve
adil seçimler için tüm araç ve araçlara aşina olmalarını sağlamak
için yeterlilik konferansları düzenlendiğine dikkat çekilmiştir.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairman-praises-qualitative-leapin-promotion-protection-of-freedoms-in-qatar/,
(E.T.28.10.2021)
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Bosna Hersek
İnsan Hakları
Ombudsmanlık
Kurumu /
Institute of
Human Rights
Ombudsmen of
Bosnia and
Herzegovina

-

04.10.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde Bosna Hersek'te 410 Ekim tarihleri arasında kutlanan Uluslararası Çocuk Haftası
kapsamında, çocuklara ilişkin hazırlanan özel rapor hakkında
bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2026&la
ng=EN
(E.T.26.10.2021)

-

06.10.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde Kuruma yapılan
bir başvuru üzerine Livno Kanton Mahkemesine verilen Eylül
2021 tarihli ve 227/21 sayılı tavsiye kararı hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2029&la
ng=EN
(E.T.26.10.2021)

-

06.10.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, başvuru üzerine
Zenica Kanton Hastanesi’ne verilen P-230/21 sayılı tavsiye
kararı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2032&la
ng=EN
(E.T.26.10.2021)

-

06.10.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, başvuru üzerine
Kurumun Sırp Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Koruma
Bakanlığı'na P-223/21 sayılı tavsiye kararı yayımlayarak, engelli
kişilere aynı koşullar altında kişisel bağımsızlık ödemesi
hakkının verilmesine yönelik tedbirler alması talimatına yer
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2033&la
ng=EN
(E.T.26.10.2021)
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Danimarka İnsan
Hakları Kurumu /
Danish Institute
for Human Rights

-

06.10.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, başvuru üzerine
Kurumun İç İşleri Bakanlığına gönderdiği 231/21 sayılı tavsiye
kararında yer alan talimatlara yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2034&la
ng=EN
(E.T.26.10.2021)

-

06.10.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, başvuru üzerine
Kurumun özel bir şirkete verdiği 232/21 sayılı tavsiye kararında
yer alan talimatlara yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2035&la
ng=EN
(E.T.26.10.2021)

-

13.10.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde Ayrımcılık Yasağı
Yasası'nın mobbing bakımından ihlal edildiği iddiasıyla ilgili
şikâyet üzerine Bosna Hersek Dolaylı Vergi Dairesine verilen P121/21 sayılı tavsiye kararı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2043&la
ng=EN
(E.T.26.10.2021)

-

1.10.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinde, “Honduras'ta COVID-19'dan Sürdürülebilir Bir
İyileşmeye Doğru” başlıklı rapor yayımlanmıştır. Rapor,
Honduras'ta COVID-19 sonrası mümkün olan en iyi
toparlanmayı, BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
çerçevesinde ve insan hakları perspektifinde tanımlamaktadır.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/udgivelser/vejen-baeredygtiggenopretning-honduras-covid-19 (E.T. 30.10.2021)
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-

4.10.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinde, “Cezaevlerinde İnsan Haklarının Durumu” başlıklı
politika özeti yayımlanmıştır. Raporda devletlerin, insan hakları
kapsamında bir suç politikası izlemesi ve ceza sistemlerini,
devletin ekonomik veya lojistik zorluklarından bağımsız olarak
mahkûmların haklarına saygı duyulacak şekilde düzenlemesi
gerektiği belirtilmektedir.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/udgivelser/menneskeretlige-situationfaengsler-arresthuse (E.T. 30.10.2021)

-

5.10.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinde “Parmaklıklar Ardında Tercüme - Danimarka
Cezaevlerindeki Mahkûmlarla İletişim Hakkında” başlıklı rapor
yayımlanmıştır. Raporda, her üç mahkûmdan birinin Danimarka
vatandaşı olmamasına rağmen, Danimarka cezaevlerinde
nadiren tercüman kullanıldığı, bu durumun çatışma yarattığı ve
yabancı mahkûmların haklarını ihlal ettiği sonucuna varılmıştır.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/udgivelser/tolkning-bag-tremmerkommunikation-indsatte-udlaendinge-danske-faengsler
(E.T. 30.10.2021)

-

11.10.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinde, “Algoritmalar Vakaları Ele Alırken - Kamu
Makamlarının Profil Oluşturma Modellerini Kullanmasında
Haklar ve Hukuki Belirlilik” başlıklı rapor yayımlanmıştır.
Raporda hızla gelişen kamu sektöründe yapay zeka kullanımının
vatandaşların haklarına nasıl müdahale ettiği ele alınmıştır.
Kaynak:
https://www.humanrights.dk/publications/when-algorithmsprocess-cases-rights-legal-protection-public-authorities-useprofiling (E.T. 30.10.2021)

-

19.10.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinde yapılan paylaşımda, Danimarka ve Danimarkalıların
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ihtiyacı olup olmadığına
yönelik gerçekleştirilen tartışma hakkında bilgi verilmiştir.
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Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/debat-menneskerettighedsdomstolen-traekker-noedvendige-graenser (E.T. 30.10.2021)

Almanya İnsan
Hakları Kurumu /
German Institute
for Human Rights

Büyük Britanya
Eşitlik ve İnsan
Hakları
Komisyonu /
Equality and
Human Rights
Commission of
Great Britain

-

07.10.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinde yapılan
paylaşımda yeni kurulacak federal hükümete iddialı bir
engellilik politikası hususunda çağrıda bulunulmuştur. İlgili
paylaşımda, alınan siyasi kararların engellilere olan etkisinin
yeterince irdelenmediği ifade edilerek, salgın döneminin bunun
en güncel örneği olduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/menschenrechtsinstitutmahnt-ambitionierte-behindertenpolitische-agenda-an
(E.T. 07.10.2021)

-

11.10.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinde yapılan
paylaşımda sağlıklı bir çevrede yaşamanın bir insan hakkı
olduğu ifade edilmiştir. Yine aynı içerikte Birleşmiş Milletlerin
8 Ekim 2021 tarihli kararıyla bu hakkı tanıdığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/das-recht-auf-eine-gesundeumwelt-ist-ein-grundlegendes-menschenrecht
(E.T. 11.10.2021)

-

01.10.2021 tarihinde Eşitlik Yasası’nın yürürlüğe girmesinin yıl
dönümü nedeniyle yasaya ilişkin bir video yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1443850859973169154
(E.T. 31.10.2021)

-

02.10.2021 tarihinde eşit ücret (equal pay) ve cinsiyete dayalı
ücret açığı (gender pay gap) hakkında bir video yayımlanmıştır.
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Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1444328161051910153
(E.T. 31.10.2021)

-

03.10.2021 tarihinde işverenlerin iş yerinde tacizi asla göz ardı
etmemesi gerektiğini vurgulayan bir video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1444573165921972226
(E.T. 31.10.2021)

-

3.10.2021 tarihinde CEO’lar, Direktörler ve İş Ortakları ile
cinsiyetler arasındaki ücret farkını kapatmak hakkında
hazırlanan eylem planı kapsamında görüşüldüğü bildirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1444693938372218887
(E.T. 31.10.2021)

-

9.10.2021 tarihinde ülkede yürürlükte olan Eşitlik Yasası’nın
kadınları koruyan hükümleri hakkında bilgilendirici bir video
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1446777670541340675
(E.T. 31.10.2021)

-

10.10.2021 tarihinde hibrit çalışmanın özellikle engelli
çalışanlar ve ebeveynler için büyük faydalar sağlayabileceği
belirtilmiş ve konuya ilişkin bir kılavuz yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1447215436563628033
(E.T. 31.10.2021)

-

12.10.2021 tarihinde sağlık ve maluliyet yardımlarında
yapılacak değişikliklerin engelli haklarının desteklemesi ve
engellilerin bağımsız yaşamasına yardımcı olması gerektiği
belirtilmiştir.
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Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1447880579924496388
(E.T.31.10.2021)

-

14.10.2021 tarihinde Kurum Başkanı tarafından işverenlerin
personelini iş yerinde tacizden korumakla yükümlü olduğuna
dair bir açıklama yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1448581365998489600
(E.T. 31.10.2021)

-

14.10.2021 tarihinde erişilebilir ve verimli bir yargı sisteminin
önemi belirtilmiş ve konuya ilişkin yasa tasarısı hakkında görüş
sunulmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1448673118441062402
(E.T. 31.10.2021)

-

19.10.2021 tarihinde Ulusal İnsan Hakları Kurumu olarak
Kurumun görevinin, Birleşik Krallık’ın BM nezdindeki insan
hakları yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki
ilerlemesini takip etmek olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda,
BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Komitesine sunulan sunum paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1450497715989843975
(E.T.31.10.2021)

-

22.10.2021 tarihinde Sağlık ve Bakım Yasası hakkında
sistemdeki eşitsizliklere ve hasta güvenliğine odaklanan bir
brifing yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1451481022974005251
(E.T. 31.10.2021)
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Arjantin
Ombudsmanlığı /
Defensoria del
Pubelo de la
Nación de
Argentina

-

24.10.2021 tarihinde Kurumun görev alanına ve yetkilerine
ilişkin bilgilendirici bir video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1452273810997194767
(E.T. 31.10.2021)

-

29.10.2021 tarihinde danışmanlık yoluyla LGBTI bireylerin
cinsel kimliğini değiştirmeye yönelik uygulamaların
yasaklanması için başlayan görüşmelerin memnuniyetle
karşılandığı bildirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1454074493031362561
(E.T. 31.10.2021)

-

31.10.2021 tarihinde ülkede yürürlükte olan Irk İlişkileri
Yasasına ilişkin bilgilendirici bir video yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1454463338407251974
(E.T. 31.10.2021)

-

05.10.2021 tarihinde farklı bölgelerdeki ulusal insan hakları
paydaşlarının katılım sağladığı bir toplantı düzenlenmiştir.
Online olarak gerçekleştirilen toplantıda; iyi uygulama örnekleri
ile ulusal insan hakları kurumlarının, özel sektörü insan hakları
konusunda teşvik etme ve korunmasını sağlamadaki rolü
tartışılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/marianalg_09/status/1445193788268367876
(E.T. 31.10.2021)

-

06.10.2021 tarihinde Arjantin Ulusal İnsan Hakları Kurumu
tarafından Juan José Böckel’in, eylem çağrısının ilk hattında yer
alan Ulusal İnsan Hakları Kurumlarını, iklim değişikliği ve çevre
hakları konusunda Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye
çağırdığı bir toplantı düzenlenmiştir.
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Kaynak:
https://twitter.com/DPNArgentina/status/144578613619088588
8 (E.T. 31.10.2021)

Özbekistan
Cumhuriyeti
Ulusal İnsan
Hakları Merkezi /
National Center
for Human Rights
of the Republic of
Uzbekistan

-

15 Ekim 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde,14 Ekim
2021'de Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Merkezi,
BM Ülke Ekibi ve Özbekistan'daki AGİT Proje Koordinatörü ile
birlikte
düzenlenen
Ulusal
İstişare
Toplantısında,
Özbekistan'daki BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile
ilgili bir kararın kabul edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Toplantının
temel amacının, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
hükümlerinin uygulanması için geliştirilen taslak Ulusal Eylem
Planı'nın tartışması ve taslağın daha da iyileştirilmesi için öneri
ve tavsiyeler alınması olduğu belirtilmiştir
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/obsuzhdena-realizatsija-konventsii-oono-pravah-invalidov-v-uzbekistane (E.T. 01.11.2021)

-

20 Ekim 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 20 Ekim'de
Taşkent'te “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir
Kalkınma” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı yapıldığı bilgisi
paylaşılmıştır. Etkinlik, Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan
Hakları Merkezi, Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi, Özbekistan
Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Devlet ve Hukuk Enstitüsü
tarafından UNESCO ile iş birliği içinde çevrim dışı ve çevrim içi
olarak düzenlenmiştir.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/gender-tenglikni-taminlash-va-barqarorrivojlanish (E.T. 01.11.2021)

-

22 Ekim 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde,
Cumhuriyet Okulu "Olgun Kuşak" ve Özbekistan Cumhuriyeti
Ulusal İnsan Hakları Merkezi iş birliğiyle, "20 Kasım Dünya
Çocuklar Günü” münasebetiyle "Dünyayı çocuklara verin"
sloganıyla çevrim içi bir video ve resim yarışması düzenleneceği
duyurulmuştur.
Kaynak:
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http://nhrc.uz/uz/news/diqqat-diqqat-tanlov-bolalarga-beringdunyoni (E.T. 01.11.2021)

Filistin Bağımsız
İnsan Hakları
Komisyonu /
Independent
Commission for

-

28 Ekim 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Merkez
Başkanı Akmal Saidov'un 28 Ekim'de Moskova'da çevrim dışı
ve çevrim içi uluslararası bir forum olarak Avrasya'daki gençlik
haklarıyla ilgili acil sorunlara çözüm bulmak için en iyi
uygulamaları
incelemek
üzere
düzenlenen
Avrasya
Ombudsmanları İttifakı'nın altıncı toplantısına katılım sağladığı
bilgisi paylaşılmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/akmal-saidov-yevroosiyoombudsmanlari-alyansi-majlisida-sozga-chiqdi
(E.T. 01.11.2021)

-

1 Kasım 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, 29 Ekim
tarihinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da "Kovid-19
Pandemisi Sırasında Orta Asya'da İnsan Haklarının Korunması"
konulu bölgesel bir konferansın düzenlendiği bilgisi
paylaşılmıştır. Etkinlik, Özbekistan'daki AGİT Proje
Koordinatörü ve Bişkek, Duşanbe ve Nur-Sultan'daki AGİT
Program Ofisleri tarafından çevrim içi ve çevrim dışı olarak
düzenlenmiştir. Bölgesel Konferansın, pandemi sırasında insan
hakları aktivistlerinin karşılaştığı sorunların analizine ayrıldığı
ve Konferansa Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları
Merkezi Direktörü Akmal Saidov’un katılım sağladığı
belirtilmiştir.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/mintaqaviy-konferensiya-pandemiya-vainson-huquqlari (E.T. 01.11.2021)

-

01.10.2021 tarihinde iki yılda bir düzenlenen Akdeniz
Ombudsmanlar
toplantısına
katılmıştır.
Yunanistan’da
düzenlenen toplantıda Akdeniz bölgesindeki insan hakları
sorunları tartışılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/ICHR_Pal (E.T. 15.10.2021)
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Human Rights
of Palestine

Fas Ulusal İnsan
Hakları Konseyi /
Conseil national
des droits de
l’homme
of Morocco

-

14.10.2021 tarihinde 26’ıncı yıllık raporu yayımlamıştır. Rapor,
Filistin'deki insan hakları ve kamu özgürlüklerinin durumuna
ışık tutmaktadır.
Kaynak:
https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/view/2021/10/20/executive
summary-of-the-twenty-sixth-annual-report-of-ichr-20201634716818.pdf (E.T.18.10.2021)

-

9.10.2021 tarihinde Danimarka’da faaliyet gösteren Dignity
Enstitüsü ile işkenceye karşı mücadele konusunda iş birliği
yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 20.10.2021)

-

10.10.2021 tarihinde 10 Ekim'de Dünya Ölüm Cezası ile
Mücadele Günü vesilesiyle, Ölüm Cezasına Karşı Fas
Koalisyonu ve Ulusal İnsan Hakları Konseyi (CNDH), 14 Ekim
2021 Perşembe günü saat 10.00'da Fas'ın Rabat kentindeki
CNDH Genel Merkezinde bir basın konferansı düzenlemiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 20.10.2021)

-

18.10.2021 tarihinde Kingdom Arabulucu Vakfı ile insan
haklarının geliştirilmesi bağlamında iş birliği anlaşması
imzalanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T.20.10.2021)
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