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KURULUŞ
ADI/İZLEME
PERİYODU

Ulusal İnsan
Hakları
Kurumları
Küresel Ağı /
Global Alliance of
National Human
Rights Institutions
(GANHRI)

01.12.2021 - 01.01.2022

-

Kuruluşun internet sitesinde 10 Aralık İnsan Hakları günü
vesilesiyle yapılan açıklamada“ Umudumuz var çünkü her şeye
rağmen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin vizyonu devam
ediyor. İnsan hakları kurumları olarak bu yıl da insan hakları
ihlallerini araştırarak, izleyerek, raporlayarak, hükümetlere
tavsiyelerde bulunarak, adaleti savunarak ve önyargılara karşı
durarak bu umudun kaynağı olmaya devam ettik” ifadelerine yer
verilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/2021-human-rights-day/
(E.T. 26.12.2021)

-

Kuruluşun internet sitesinde 16 Aralık 2021 tarihinde yapılan
paylaşımda Global Compact for Migration (GCM) tarafından
Uluslararası Göç İnceleme Forumu (IMRF) oluşturulduğunu,
üye ülkelerden ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulan
Forumun amacının GCM'nin uygulanmasını tartışmak ve
Birleşmiş Milletler'in göç konusundaki çalışmalarına rehberlik
etmek olduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/imrf-2022/
(E.T. 26.12.2021)

-

Kuruluşun resmi internet sitesinde 16 Aralık tarihinde yapılan
paylaşımda “Gürcistan Ombudsmanlığı başkanlığı ve
personelinin, kurumun son dönemlerde insan hakları alanında
yaptığı çalışmalar nedeniyle, bazı siyasilerin sözlü saldırılarına
ve tehditlerine maruz kaldığı ifade edilerek GANHRI’nin
bundan ciddi endişe duyduğu belirtilmiştir. Açıklamanın
devamında GANHRI, ENNHRI, EQUINET ve Uluslararası
Ombudsmanlar
Enstitüsünün
(IOI)
Gürcistan
Ombudsmanlığının Gürcistan'da insan haklarını ve eşitliği
korumak ve güçlendirmek için yaptığı çalışmalarda
Ombudsmanlığa desteğini yinelediğini ifade etmiştir.
Kaynak:
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https://ganhri.org/statement-in-support-of-the-georgian-publicdefender/
(E.T. 26.12.2021)
-

Kuruluşun resmi internet sitesinde 17 Aralık tarihinde yapılan
paylaşımda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16
Aralık 2021 tarihinde bir kararın kabul edildiği ve söz konusu
kararın Birleşmiş Milletlerin ilgili bütün organlarına ve
süreçlerine, ulusal insan hakları kurumlarının katılımlarının
artılması çağrısında bulunulduğu ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/2021-nhri-resolution/
(E.T. 26.12.2021)

-

Kuruluşun resmi internet sitesinde 18 Aralık tarihinde yapılan
paylaşımda Kolombiya Ombudsmanı Carlos Ernesto Camargo
Assis’in GANHRI üyeleri tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde
düzenlenen çevrimiçi oylama ile Başkanlık görevine seçildiği
ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/ega-2021-elections/
(E.T. 26.12.2021)

-

Kuruluşun resmi internet sitesinde 20 Aralık tarihinde yapılan
paylaşımda “Geliştirilmeye Açık Yaşlılık Çalışma Grubunun,
11-14 Nisan 2022 tarihinde New York da ki Birleşmiş Milletler
Genel Merkezinde 12’nci oturumunu düzenleyeceği ve bu
vesileyle Çalışma Grubunun Başkanının yaşlıların haklarının
daha iyi korunması ve geliştirilmesi adına Çalışma Grubu
üyelerini, “A” statüsünde akredite olmuş Ulusal İnsan Hakları
Kurumlarını, ECOSOC Statüsüne sahip sivil toplum
kuruluşlarını, daha önce Çalışma Grubuna akredite edilmiş
kuruluşlar ile Birleşmiş Milletler Fonlarını, Programlarını,
Uzman Kuruluşlarını ve diğer BM Kuruluşlarını 12’nci oturuma
veri sağlamaları için davet ettiği ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/12th-oewga/
(E.T. 26.12.2021)
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Birleşmiş
Milletler İnsan
Hakları Yüksek
Komiserliği /
Office of the
United Nations
High
Commissioner for
Human Rights
(OHCHR)

-

01.12.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan
paylaşımda, City Mayors Foundation tarafından dünyanın en iyi
belediye başkanı seçilen Philippe Rio’nun, insan haklarını
geliştirerek eşitsizlikle mücadele ettiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1465999541396815
876 (E.T. 27.12.2021)

-

02.12.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet, Twitter hesabından Köleliğin Kaldırılması
Günü'ne ilişkin paylaşımda bulunmuştur. Yüksek Komiser
paylaşımında, COVID-19’un giderek daha fazla insanı
yoksulluğa iterken, daha da fazla insanı modern köleliğe karşı
savunmasız hale getirdiğini belirterek, köleliği sona erdirmek ve
hayatta kalanlara bakmak için mücadele eden herkesi takdir
etmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/mbachelet/status/1466398746615373838
(E.T. 27.12.2021)

-

02.12.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından Çağdaş
Kölelik Biçimlerine İlişkin BM Gönüllü Güven Fonu'nun
30’uncu Yıldönümü münasebetiyle yapılan paylaşımda, BM
Kölelik Fonu’nun, 30 yıldır kölelikten kurtulanlara iyileşme
yolunda yardım ettiği aktarılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1466424091351597
062 (E.T. 27.12.2021)

-

02.12.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, Birleşmiş Milletler
uzmanlarının Uluslararası Köleliğin Kaldırılması Günü bildirisi
paylaşılmıştır. Bildiride, COVID-19 salgınının, ekonomik kriz,
iklim değişikliği ve silahlı çatışmalar gibi mevcut küresel
zorlukların etkileri arttırarak, artan sayıda insanı çağdaş kölelik
biçimlerine ittiği, kadın ve çocukların durumunun özellikle
endişe verici olduğunu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27880&LangID=E (E.T. 27.12.2021)
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-

2-3 Aralık 2021 tarihlerinde Cenevre’de BM Azınlık Sorunları
Forumu gerçekleştirilmiştir. Forum kapsamında, azınlıkların
insan haklarının korunması yoluyla çatışmaların önlenmesi
konusu ele alınmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27881&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde OHCHR Youtube hesabında Dünya
Engelliler Günü münasebetiyle yapılan paylaşımda, geçirdiği
bir kaza sonucu engelli olan Eski buz hokeyi oyuncusu Eric
Grassien’in,
Cenevre'deki
toplu
taşıma
araçlarının
erişilebilirliğini iyileştirme çalışmalarına yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.youtube.com/watch?v=i4pkc7bgPRE
(E.T. 27.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde BM Irk Ayrımcılığının Ortadan
Kaldırılması Komitesi, Şili, Danimarka, Singapur, İsviçre ve
Tayland'a ilişkin sonuç gözlemlerini kabul ettikten sonra yüz
beşinci oturumunu kapatmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27907&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde BM Irk Ayrımcılığının Ortadan
Kaldırılması Komitesi Şili, Danimarka, Singapur, İsviçre ve
Tayland ile ilgili bulgularını yayınlamıştır. Bulgular, her ülkenin
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşmeye ilişkin uygulamasının olumlu
yönlerinin yanı sıra Komite'nin temel endişelerini ve
tavsiyelerini içermektedir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27904&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde İşkenceye Karşı Komite, Bolivya,
Kırgızistan, Litvanya, Nijerya, Sırbistan ve İsveç'e ilişkin sonuç
gözlemlerini kabul ettikten sonra yetmiş ikinci oturumunu
kapatmıştır.
Kaynak:
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27898&LangID=E (E.T. 27.12.2021)
-

03.12.2021 tarihinde BM İşkenceye Karşı Komite Bolivya,
Kırgızistan, Litvanya, Nijerya, Sırbistan ve İsveç ile ilgili
bulgularını yayınlamıştır. Bulgular, her ülkenin İşkence ve Diğer
Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya
Karşı Sözleşmeye ilişkin uygulamasının olumlu yönlerinin yanı
sıra Komite'nin temel endişelerini ve tavsiyelerini içermektedir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27897&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

04.12.2021 tarihinde BM insan hakları uzmanları, Kalkınma
Hakkı Bildirgesi'nin 35. yıldönümü münasebetiyle COP26'nın
sonuçlarının sıkı bir şekilde takip edilmesi ve daha fazla şeffaflık
için acil bir çağrı yayınlamıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27896&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

04.12.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan
paylaşımda, “Hepsi İnsan, Hepsi Eşit. İnsan Hakları Günü'nde
daha adil, daha iyi ve daha yeşil bir dünya için bir tavır alın.”
ifadesiyle İnsan Hakları Günü kampanyasına katılım çağrısında
bulunulmuştur.
Kampanya
kapsamında
https://share.ohchr.org/?r=pst adresine “İnsan hakları için ayağa
kalkıyorum” filtresi ile fotoğraf eklenmesi, fotoğrafın
#StandUp4HumanRights ve #HumanRightsDay hashtagleri
kullanarak sosyal medyada paylaşılması istenmektedir.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1467146783377829
889 (E.T. 27.12.2021)

-

06.12.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan
paylaşımda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle
Bachelet’in İnsan Hakları Gününde düzenlenecek ve Twitter,
LinkedIn, Facebook ve Instagram'da canlı yayınlanacak olan
soru cevap etkinliğinde gelen soruları cevaplayacağı belirtilerek,
#AskBachelet hashtagi kullanılarak etkinliğe katılım çağrısında
bulunulmuştur.
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Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1466837890567000
068 (E.T. 27.12.2021)
-

08.12.2021 tarihinde OHCHR tarafından, aşı eşitsizliği de dâhil
olmak üzere COVID-19'dan kaynaklanan insan hakları
sorunlarına ilişkin daha derin bir anlayış kazandırmak amacıyla
“İlaçlara ve Aşılara Erişimle İlgili İyi Uygulamalar, Temel
Zorluklar ve Yeni Gelişmeler” başlıklı çevrimiçi bir seminer
düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/Access-tomedicines-and-vaccines.aspx (E.T. 27.12.2021)

-

08.12.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, BM tek taraflı
zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki
olumsuz etkileri Özel Raportörünün tek taraflı yaptırımlara
ilişkin açıklamalarına yer verilmiştir. Açıklamada, tek taraflı
yaptırımların başta kadınlar, çocuklar ve diğer savunmasız
gruplar olmak üzere herkese zarar verdiği vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27931&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

09.12.2021 tarihinde, OHCHR Twitter hesabında BM İnsan
Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada al-Nashif’in
katılımıyla cinsiyet eşitliği hakkında Twitter Spaces sohbeti
gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1468937271441244
161 (E.T. 27.12.2021)

-

09.12.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, BM uzmanlarının
İnsan Hakları günü bildirisi paylaşılmıştır. Bildiride, COVID-19
pandemisinin dışlanmayı ve eşitsizliği artırdığı, çoğu insanı daha
da geriye ittiğini ve fiilen geride bırakılma riskleri çoğalttığını
belirtilmiş, kapsayıcılık ve eşitlik çağrısında bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27940&LangID=E (E.T. 27.12.2021)
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-

10.12.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet İnsan Hakları Günü münasebetiyle
açıklamalarda bulunmuştur. Yüksek Komiser herkesi, COVID19 krizden daha iyi, daha adil ve daha yeşil bir şekilde
kurtulabilmek ve daha dayanıklı ve sürdürülebilir toplumları
yeniden inşa etmek için her yerde herkes için eşitliği artırma
çabalarına katılmaya davet etmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27934&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde BM ve bölgesel insan hakları uzmanları,
baskıcı ve yaşamı tehdit eden ortamlarda giderek daha fazla
hedef alınan sivil toplum aktörlerini desteklemek ve korumak
için uluslararası çabaları güçlendirme çağrısı içeren ortak bir
bildiri yayınlamıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27950&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

17.12.2021 tarihinde BM insan hakları uzmanları, Uluslararası
Göçmenler Günü münasebetiyle bildiri yayınlamıştır. Bildiride,
kadınlar ve çocuklar da dâhil olmak üzere milyonlarca
göçmenin, göçmen statüleri nedeniyle gözaltına alınmaya devam
ettikleri belirtilerek Devletlere alternatif önlemler alma ve
göçmenlerin gözaltına alınmasına son verme çağrısında
bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27990&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

17.12.2021 tarihinde OHCHR web sitesinden yapılan
paylaşımda, BM Genel Kurulu’nun 40 yıl önce aynı gün BM
İşkence Fonu'nu oluşturan bir kararı kabul ettiği belirtilerek, o
tarihten beri Fonun, işkenceden kurtulan 1,2 milyondan fazla
kişiye doğrudan yardım sağladığı aktarılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1471842909267939
328 (E.T. 27.12.2021)
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Birleşmiş
Milletler
İşkencenin
Önlenmesi Alt
Komitesi / United
Nations
Subcommittee on
Prevention of
Torture (SPT)

-

18.12.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabında göçmenler
günü münasebetiyle yapılan paylaşımda, BM İnsan Hakları
Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in göçmenlerin ve geride
kalma riski altındaki herkesin hakları için harekete geçme çağrısı
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1471864018147106
817 (E.T. 27.12.2021)

-

23.12.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde, BM 1967'den beri
işgal edilen Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna
ilişkin Özel Raportörü’nün açıklamaları paylaşılmıştır. Özel
Raportör, BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı Kararından beş
yıl sonra, İsrail işgalini sona erdirmek için uluslararası hesap
verebilirliğin her zamankinden daha önemli olduğunu
belirtmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28010&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

23.12.2021 tarihinde BM insan hakları uzmanları, uluslararası
toplumu Afganistan'da bu kış yaşanması muhtemel bir insani
felaketi önlemek için insani yardımın önünü açmaya yönelik acil
adımlar atmaya çağırmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28011&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

-

30 Kasım 2021 tarihinde güncel haber olarak; SPT tarafından
2022 yılında yapılacak işkenceyi önleme ziyaretlerine ilişkin bir
duyuru sunulmuş olup bu duyuruda genel hatlarıyla; SPT’nin
2022'de Arjantin, Ekvador, Lübnan, Türkiye ve Tunus'u ziyaret
edeceği, ayrıca Brezilya makamlarıyla ülkenin işkenceyi önleme
mekanizması hakkında üst düzey görüşmeler yapacağı
belirtilmiştir.
Duyuruya göre; yaklaşan ziyaretler, Alt Komite'nin Kasım
ayında Cenevre'de düzenlediği son gizli oturumunda
kararlaştırılmıştır ve 2022 için zamanı geldiğinde daha fazla
ziyaret duyurulacaktır. Oturum sırasında SPT, yakın zamanda
kabul edilen Mendez İlkeleri hakkında İşkenceyi Önleme
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-

-

Derneği ile de bir araya gelmiştir. SPT, bu ilkelerin kabul
edilmesini memnuniyetle karşılayarak, polis nezaretinde ilk
saatlerde yasal ve usule ilişkin güvencelerin uygulanması da
dâhil olmak üzere, görüşülen kişinin insan haklarına tam saygı
göstererek doğru ve güvenilir bilgi edinme konusunda polise ve
diğer ilgililere rehberlik sağladığını belirtmiştir. Bir hafta süren
oturumu sırasındaki diğer çalışmalarda Alt Komite, işbirliğini
güçlendirmek ve işkenceye karşı ortak eylemler planlamak için
BM İşkenceye Karşı Komite ile bir araya gelmiştir. Buna ek
olarak SPT, 2016 yılında Seçmeli Protokolü onaylayan Gana'yı,
resmi olarak Ulusal Önleme Mekanizması (UÖM) olarak bilinen
bağımsız bir yerel izleme organı kurma konusunda önemli
ölçüde gecikmiş Devletler listesine eklemeye karar vermiştir. Bu
yükümlülüğe uymakta önemli ölçüde gecikmiş olan diğer Taraf
Devletlerin ise şunlar olduğu belirtilmiştir: Belize, Benin,
Bosna-Hersek, Burkina Faso, Burundi, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Gabon, Liberya, Moğolistan, Nauru, Nijerya,
Filipinler ve Güney Sudan.
İşkenceye Karşı Sözleşme'nin Seçmeli Protokolü uyarınca
Devletler, onay tarihinden itibaren bir yıl içinde UÖM
oluşturmakla yükümlüdür. Alt Komite ayrıca, ülke
ziyaretlerinden sonra Ulusal Önleme Mekanizmaları ile daha
doğrudan ve gayrı resmi bir şekilde ilişki kurulacağına karar
vermiştir. Duyuruda, artık SPT’nin UÖM'lere ilişkin
raporlarının kamuya açıklanması ricasında bulunmayacağı
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27879&LangID=E
(E.T. 27.12.2021)
2 Aralık 2021 tarihinde güncel haber olarak SPT, BM
uzmanlarının Ekvador'un cezaevlerinde güvenliği sağlama
yükümlülüğü olduğu görüşüne ilişkin bir basın açıklaması
yayımlamıştır.
Açıklamaya göre; BM'nin iki işkence karşıtı kuruluşu, Ekvador
hapishane sisteminde devam eden şiddet konusunda endişelerini
dile getirmiştir. Yetkilileri, ölümcül çatışmaların tekrar
etmemesi için gerekli önlemleri almaya ve sorumlulardan hesap
sorulmasını sağlamaya çağırmışlardır. İşkenceye Karşı
Komite'den (CAT) ve İşkenceyi Önleme Alt Komitesi'nden
9
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(SPT) bağımsız uzmanlar, Ekvador cezaevlerinde devam eden
kitlesel şiddet karşısında dehşete düşmüş ve son aylarda bazıları
aşırı vahşetten kaynaklanan yüzlerce ölüm kaydedilmiştir. Rakip
çeteler arasındaki bir dizi şiddetli isyan sonucunda bu yıl şimdiye
kadar Ekvador hapishanelerinde yaklaşık 300 kişi
öldürülmüştür. Ekvador'un en büyük hapishanesi (Center for the
Deprivation of Liberty Guayas No.1) ülkenin en büyük şehri
Guayaquil'deki Litoral Hapishanesi'nde son zamanlarda
meydana gelen iki olayda yaklaşık 200 tutuklu hayatını
kaybetmiştir. Komite, 2016 yılında Ekvador'u gözden geçirerek
ülkedeki mahkûmlar arası şiddet olaylarının sık görülmesiyle
ilgili endişelerini dile getirmiş ve taraf Devlete tavsiyelerde
bulunmuştur. Ekvador'un ulusal önleme mekanizmasının
çalışmalarını desteklemek ve Devlet yetkililerine tavsiyelerde
bulunmak için SPT’nin, önümüzdeki aylarda ülkeyi ziyaret
etmeyi planladığı belirtilmiştir. Alt Komite, Ekvador'u en son
2014 yılında ziyaret etmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27890&LangID=E (E.T. 27.12.2021)

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

-

01.12.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde, Kasım - 1 Aralık
2021 tarihleri arasında Roma'ya gerçekleştirilen ziyaret
kapsamında İtalya'nın 2018 parlamento seçimlerine ilişkin nihai
raporlar sunulmuştur.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/italy/506329
(E.T. 27.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde, insan haklarının
evrenselliğine vurgu yapılarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları
Günü kutlanmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/507746
(E.T. 27.12.2021)

-

16.12.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde, Kıbrıs'taki 2021
parlamento seçimlerine ilişkin nihai rapor hakkında bilgi
verilmiştir.
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Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/cyprus/508415
(E.T. 27.12.2021)
-

17.12.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde, Uluslararası
Göçmenler Günü arifesinde istihdam, eğitim, barınma ve hatta
uluslararası koruma hakkı hakkında açıklamalarına yer
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/508472
(E.T. 27.12.2021)

-

22.12.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde, Moldova'nın 11
Temmuz seçimlerine ilişkin nihai raporu hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/508976
(E.T. 27.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, uluslararası
engelliler gününde ODIHR, #AGİT bölgesinde #Engellilerin
siyasi katılımını artırmaya yönelik panel hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1466762270504017921
(E.T. 27.12.2021)

-

06.12.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, OSCE ve
UNHCR ile yapılan göçmenlere ve mültecilere karşı
hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı koyma ve bu konuda olumlu
algılar oluşturmak için sosyal medyadan yararlanma konulu bir
söyleşi hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1467878898184687624
(E.T. 27.12.2021)

-

07.12.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, İnsan Hakları
Günü öncesinde, ODIHR'in İnsan Hakları etkin iletişimi konulu
ortak kılavuz hakkında video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1468241560986955788
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(E.T. 27.12.2021)
-

08.12.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, 16 Aralık’ta
gerçekleşen sınır yönetimi ve insan hakları: Terörle mücadele ve
hareket özgürlüğü bağlamında bilgi ve yeni teknolojilerin
toplanması ve paylaşılması konulu etkinlik hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1468559764661669897
(E.T. 27.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, Müslüman
Karşıtı Nefret Suçlarını Anlamak - Müslüman Toplulukların
Güvenlik İhtiyaçlarının Ele Alınması: Yunanistan'da ODIHR'in
Pratik Rehberinin Lansmanı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1469263439713419274
(E.T. 27.12.2021)

-

16.12.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, Parlamentoda
Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesi: AGİT Bölgesi
Parlamentoları İçin Bir Kılavuz hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1471435856737185796
(E.T. 27.12.2021)

-

17.12.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında,Letonya'nın
İşkenceye Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü OPCAT'e
katılmasına yönelik tebrik mesajı paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1471850668419866626
(E.T. 27.12.2021)

-

29.12.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, ulusal
mevzuatın, STK'ların faaliyetlerini engellemek ve örgütlenme
özgürlüğü hakkını baltalamak yerine çalışmalarına olanak
sağlaması gerektiği belirtilerek Rusya Yüksek Mahkemesinin
önde gelen İnsan Hakları örgütü Memorial International'ı
kapatma kararı eleştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1475834627101233152
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Ulusal İnsan
Hakları
Kurumları
Avrupa Ağı /
European
Network of
National Human
Rights Institutions
(ENNHRI)

-

03.12.2021 tarihinde ENNHRI’nin CRPD Çalışma Grubu
COVID-19'un ilk aşamalarından itibaren engelli çocukların
birçok ülkenin eğitim sisteminde ne şekilde geride kaldığını
ortaya koyan ulusal uygulamalar ve zorluklar hakkında fikir
alışverişinde bulunulmuştur. 2021 Yılı İnsan Hakları Günü
teması “COVID-19 sonrası kapsayıcı, erişilebilir ve
sürdürülebilir bir dünyaya yönelik engellilerin liderliği ve
katılımı” kapsamında “Eğitimin sürekli dijitalleştirilmesi,
engelli öğrencilerin ihtiyaçları ile el ele gitmelidir: bu süreç
engelleri artırmamalı, yıkmalıdır. UİHK'ler engellilerin eğitim
hakkının korunmasını izlemeli, sorumlu ulusal makamlara
mevzuat, politika ve uygulamada gerekli değişiklikleri
uygulama konusunda tavsiyede bulunmalıdır.” Gürcistan Kamu
Savunucusu Yardımcısı ve ENNHRI'nin CRPD Çalışma Grubu
Başkanı Ekaterine Skhiladze’nin açıklamalarına yer verilmiştir.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/inclusive-education-personswith-disabilities/ (E.T. 29.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde, elli beşin üzerinde üyenin katıldığı 2021
ENNHRI Genel Kurulunda yeni Stratejik Planının kabul
edildiğini, yeni ENNHRI Başkanını, Yönetim Kurulu üyelerini,
Finans Komitesi Başkanını ve Finans Komitesi üyelerini ve
ayrıca GANHRI yönetişim pozisyonları için temsilcilerin
seçimlerinin gerçekleştiğini duyurmuştur.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-members-elect-newgovernance-positions-at-final-general-assembly-of-2021/
(E.T. 29.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde 2021 Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde
ENNHRI, UİHK'lerin insan haklarını ve Gündem 2030'u bu
planların ve “daha iyi, daha adil ve daha yeşil yeniden inşa etme”
çabalarının merkezine koymada oynayabileceği önemli rolü
vurgulamış, “Ülkelerin COVID-19'a Karşı Sosyo-Ekonomik
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Müdahalelerine İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İçin Kontrol
Listesi”ni yayımlamıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/a-human-rights-basedapproach-to-recovery-the-role-of-nhris/ (E.T. 29.12.2021)
-

13.12.2021 tarihinde ENNHRI, Ulusal İnsan Hakları Kurumları
Küresel Ağı Akreditasyon Alt Komitesinin son oturumunda, BM
Paris İlkelerine uyumlarının değerlendirildiğini, Sırbistan
UİHK'yi A statüsüyle yeniden akreditasyonundan dolayı tebrik
ettiğini, Mart 2022'de; beş ENNHRI üyesi – Kuzey İrlanda,
Avusturya, Almanya, Lüksemburg ve Macaristan-UİHK’lerinin
BM Paris İlkelerine uygunluklarının değerlendirileceğini
açıklamıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/sca-session-october-2021/
(E.T. 29.12.2021)

-

13.12.2021 tarihinde ENNHRI, yetersiz finansman endişeleri
nedeniyle Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu'nun
(NIHRC) yeniden akreditasyonunun ertelendiğini, buna karşılık,
ENNHRI Birleşik Krallık’a, Kuzey İrlanda Dışişleri Bakanına,
Taoiseach Ofisine ve İrlanda Dışişleri Bakanlığına NIHRC'yi
destekleyen bir açık mektup yazarak, Kuzey İrlanda UİHK'ini
desteklemek için harekete geçme çağrısında bulunmuştur.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/open-letter-nihrc-support/
(E.T. 29.12.2021)

-

14.12.2021 tarihinde ENNHRI, Avrupa sınırlarında insan
hakları konusunda hesap verebilirlik boşluklarını özetleyen yeni
raporunu yayımlamıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/report-human-rightsaccountability-at-borders/ (E.T. 29.12.2021)

-

14.12.2021 tarihinde ENNHRI, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler
üzerine Ukrayna Ulusal İnsan Hakları Kurumunu desteklemek
için açık mektup yayınlamıştır.
Kaynak:
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https://ennhri.org/news-and-blog/support-to-ukrainian-nhri/
(E.T. 29.12.2021)
-

16.12.2021 tarihinde ENNHRI, Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı
(EQUINET), Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı
(GANHRI) ve Uluslararası Ombudsman Enstitüsü (IOI), son
çalışmaları nedeniyle önde gelen politikacılar tarafından sürekli
sözlü tehditler ve saldırılarla karşı karşıya kalan Gürcistan
Ulusal İnsan Hakları Kurumunu desteklemek için ortak bildiri
yayımlamıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-and-partners-releasejoint-statement-in-support-of-the-georgian-nhri/
(E.T. 29.12.2021)

-

01.12.2021
tarihinde
ENNHRI
Twitter
hesabında,
@equineteurope ile birlikte hazırlamış olduğu Ulusal İnsan
Hakları, Eşitlik Kurumları ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ile
kurulacak ilişkiler rehberini paylaşmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/ennhri/status/1465962618624122883
(E.T. 29.12.2021)

-

02.12.2021
Tarihinde
ENNHRI Twitter
hesabından
#PerşembeTavsiyeleri hastagi ile sınırlarda çalışan ajansları
(örneğin @Frontex, @EASO) ulusal insan hakları kurumları ile
ortaklıklar kurmaya teşvik etmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/ennhri/status/1466352646353268737
(E.T. 29.12.2021)

-

08.12.2021 Tarihinde ENNHRI ve Gürcistan Ombudsmanlığı
ortaklaşa engelliler için sivil toplum örgütleri ve örgütleri: #UN
#CRPD Komitesinin çalışmalarına nasıl katılabileceğine ilişkin
webinar gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/ennhri/status/1467797920082763777
(E.T. 29.12.2021)

-

10.12.2021 Tarihinde ENNHRI Twitter hesabında, Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi İnsan Hakları Raportör Grubu'nda
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Genel Sekreter @DebbieKohner temsilciliğinde ulusal insan
hakları
kurumlarının
nefret
suçlarıyla
mücadelede
oynayabileceği rolünü tartıştığını duyurmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/ennhri/status/1464149426717474817
(E.T. 29.12.2021)

Avrupa
İşkencenin ve
İnsanlık Dışı veya
Aşağılayıcı
Muamele veya
Cezanın
Önlenmesi
Komitesi /
European
Committee for the
Prevention of
Torture (CPT)

-

Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele
veya Cezayı Önleme Komitesi (CPT), 10-14 Ağustos 2020
tarihleri arasında Hırvatistan’a yaptığı ihtiyari ziyaretle ilgili
raporunu 03.12.2021 tarihinde yayımlamıştır.
Raporda CPT, Hırvat makamlarını göçmenlerin polis memurları
tarafından kötü muamele görmesini durdurmak için kararlı
adımlar atmaya ve iddia edilen kötü muamele vakalarının etkili
bir şekilde soruşturulmasını sağlamaya çağırmaktadır.
Rapor, CPT’nin 1998’de Hırvatistan’ı ziyaret etmeye
başlamasından bu yana ilk kez iş birliğinde belirgin zorluklar
olduğunu vurgulamıştır. CPT heyetine
göçmenlerin
özgürlüklerinden mahrum bırakılabilecekleri yerler hakkında
eksik bilgi verilmiş ve heyetin görevini yerine getirmesi için
gerekli belgelere erişmesi polis memurları tarafından
engellenmiştir.
Sonuç olarak, CPT, Hırvat polis memurları tarafından
göçmenlere yönelik kötü muamele konusunda Hırvat yetkililerle
yapıcı bir diyalog ve anlamlı bir iş birliği sürdürmeyi arzu
etmektedir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-publishes-report-on-its-2020-ad-hoc-visit-tocroatia (E.T. 04.12.2021)

-

Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele
veya Cezayı Önleme Komitesi (CPT), cezaevindeki kişilere
yapılan muameleyi incelemek üzere 22 Kasım - 1 Aralık 2021
tarihleri
arasında
Yunanistan’a
geçici
bir
ziyaret
gerçekleştirmiştir.
Ziyaretin temel amacı, mahpuslara yapılan muameleyi
incelemek ve özellikle aşırı kalabalık ve kötü gözaltı koşulları,
mahpuslar arası şiddet, ağır cezalar, personel yetersizliği ve
16
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sağlık hizmeti sunumu gibi son on yılda Komite’nin
tavsiyelerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi gözden
geçirmek olarak belirlenmiştir. Heyet ayrıca Covid-19
pandemisinin cezaevlerindeki etkisini de incelemiştir. Ziyaretin
sonunda heyet, Yunanistan makamlarına ön gözlemlerini
sunmuştur.
Kaynak:
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torturecommittee-carries-out-visit-to-prisons-in-greece
(E.T. 06.12.2021)
-

Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele
veya Cezayı Önleme Komitesi’nden (CPT) bir heyet, 23 Kasım3 Aralık 2021 tarihleri arasında Avusturya’ya periyodik bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaret, Komite’nin
ülkede gerçekleştirdiği yedinci periyodik ziyaretidir.
Heyet, çeşitli ceza infaz kurumlarında mahpuslara nasıl
muamele edildiğini ve mahpusların hangi koşullarda
tutulduklarını incelemiştir. Ayrıca mahkeme kararının ardından
istem dışı adli psikiyatriye yerleştirilen kişilerin durumunu da
değerlendirmiştir. Ziyaret kapsamında heyet, CPT’yi
ilgilendiren alanlarda faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum
kuruluşlarıyla da görüşmüştür. Ziyaretin sonunda heyet ön
gözlemlerini Avusturya makamlarına sunmuştur.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-visits-austria
(E.T. 08.12.2021)

-

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı
Muamele veya Cezayı Önleme Komitesi’nden (CPT) bir heyet,
10-20 Aralık 2021 tarihleri arasında Litvanya’ya periyodik bir
ziyaret
gerçekleştirmiştir.
Bu,
Komite’nin
ülkede
gerçekleştirdiği sekizinci ziyarettir.
Ziyaretin temel amacı, polis ve cezaevi kurumlarında tutulan
kişilerin yanı sıra yabancılar mevzuatı uyarınca gözaltına alınan
yabancı uyruklu kişilere yönelik muamele ve tutukluluk
koşullarını incelemek olarak belirlenmiştir. Heyet ayrıca,
psikiyatri hastalarına sunulan yasal güvenceleri de gözden
geçirmiştir. Ziyaret sırasında, Komite tarafından önceki
ziyaretlerden sonra yapılan tavsiyelere yanıt olarak Litvanya
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makamları tarafından alınan önlemlere özellikle dikkat
edilmiştir. Ziyaretin sonunda heyet, ön gözlemlerini Litvanya
makamlarına sunmuştur.
Kaynak:
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torturecommittee-visits-lithuan-2
(E.T. 21.12.2021)

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

-

Güneydoğu Asya Ulusal İnsan Hakları Kurumu Forumunun
(SEANF), işkenceyi önleme konusunda yeni yönergeler kabul
ettiğine ilişkin bir haber yayımlanmıştır. 1.12.2021 tarihindeki
Güneydoğu Asya Ulusal İnsan Hakları Kurumu Forumunun
yıllık konferansı sırasında İşkenceyi Önleme Derneği ile birlikte
hazırlanan rehber çalışmada ayrıca altı ulusal insan hakları
kurumunun çalışmaları hakkında bilgi bulunduğu haberde
belirtilmiştir: Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler,
Tayland ve Timor Leste.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/regional-nhri-bodyadopts-torture-prevention-guidelines
(E.T. 15.12.2021)

-

#SafeInCustody adlı projenin başlatılmasından beş ay sonra,
İşkencenin Önlenmesi Derneği (APT) ile Malezya, Filipinler ve
Tayland'dan ortak kuruluşlar, üç ülkedeki riskli polis
uygulamalarına ilişkin temel çalışmalarının sonuçlarını
paylaşmak için çevrimiçi bir toplantı düzenlemişlerdir.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/safeincustodyproject-partners-share-insights-research-risky-police-practices
(E.T. 14.12.2021)

-

Uygulamaya konulmasından sonra uzun bir süre geçmemiş
olmasına rağmen, Méndez İlkelerinin, soruşturmalar sırasında,
özellikle polis nezaretinin ilk saatlerinde insan haklarına saygı
gösterilmesini sağlamak için giderek artan bir şekilde birincil
kılavuz kaynağı olarak kabul edildiği ve söz konuş ilkelerin
aşamalı olarak yasa ve uygulamada yer alması, ülkelerin insan
haklarına saygı göstermeleri ve işkenceyi önleme
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yükümlülüklerine rehberlik edecek bir kılavuz işlevi görmesi
yönünde temennilerin bulunduğu bir yazı yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/strengtheninghuman-rights-protection-first-hours-police-custody-potential
(E.T. 09.12.2021)

Guatemala İnsan
Hakları
Ombudsmanı/
Procuraduria de
Derechos
Humanos
of Guatemala

-

Özgürlüğünden mahrum bırakılan engellilerin ayrımcılığa ve
kötü muameleye maruz kalma risklerinin yüksek olmasına
ilişkin içerik yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1466739344572661761?s
=20
(E.T. 03.12.2021)

-

Vücut aramasının insan onuruna uygun bir şekilde nasıl olması
gerektiğine ilişkin bir içerik yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1466437564613730307?s
=20
(E.T. 2.12.2021)

-

Mendez Prensipleri ile ilgili tanıtıcı bir animasyon
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1473322558879580160?s
=20
(E.T. 21.12.2021)

-

02.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH) Jutiapa
Muavini personeli, Quezada belediyesi Jutiapa departmanında
hizmet veren şoförlerin otobüs terminali ile ilgili
anlaşmazlıklarını dile getirmek ve belediye yetkilileriyle diyalog
için bir alan talep etmek amacıyla gerçekleştirdiği eylemlerde
barışçıl gösteri hakkı konusunda yerinde inceleme yapmıştır.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-observamanifestacion-pacifica-de-pilotos-de-microbuses.html
(E.T. 05.12.2021)
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-

02.12.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanlığı tarafında
HIV'li işçilere yönelik bakım politikası ve işçilerin korunması
konusunda Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığına bir ziyaret ve
gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verificapolitica-de-atencion-a-personas-trabajadoras-con-vih.html
(E.T. 05.12.2021)

-

06.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi'nin
(PDH) Huehuetenango Muavini temsilcisi sosyal ağlarda
yayınlanan bir videoya göre, bir yetişkin tarafından vahşice
kırbaçlanarak insan hakları ihlal edilen iki çocuk hakkında bir
inceleme başlatmıştır. Bu kapsamda Ombudsmanlık süreç ile
alakalı Kamu Bakanlığı'nın ve Ulusal Başsavcılık Ofisi'nin
çalışmalarını takip edecektir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-abreexpediente-y-da-seguimiento-a-actuaciones-de-autoridadespor-violencia-contra-dos-ninos.html (E.T. 12.12.2021)

-

06.12.2021’de, Procumóvil Polis Merkezi yetkilileri, İnsan
Hakları Ombudsmanının Poptún Yardımcı Ofisinden eğitimci ile
koordineli olarak, San Pedro Cadenas belediyesi ve Ulusal Sivil
Polis görevlilerine göçmen hakları ve uluslararası koruma
hakkında eğitim vermiştir. Yetkililer söz konusu belediye ile
yerel nüfus ve transit geçiş yapan göçmenler lehine gelecekteki
koordinasyonu sağlamak için bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-capacita-aagentes-de-la-pnc-en-san-pedro-cadenas.html (E.T. 12.12.2021)

-

09.12.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH)
Huehuetenango delegesi, Cumhuriyet Savcılığı (MP) ve Santa
Eulalia'nın Pluri-kişisel Asliye Mahkemesi yetkilileri tarafından
anneleri tarafından saldırıya uğrayan iki çocuğun davasıyla ilgili
yürütülen işlemleri takip etmiştir.
Kaynak:
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https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-daseguimiento-a-diligencias-realizadas-en-caso-de-ninosvictimas-de-agresion-por-su-progenitora.html
(E.T. 12.12.2021)
-

13.12.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi'nden
(PDH) Petén Procumóvil yetkilileri, La Libertad belediyesinin
yetki alanı olan El Ceibo sınır karakoluna giden göç yolunu
incelemiştir. İnceleme sırasında yetkililer, 13 Aralık sabahının
erken saatlerinde göçmenlik makamları tarafından Meksika'dan
sınır dışı edilip El Ceibo sınır karakolunun girişinde
bırakıldıklarını bildiren göçmenlerle görüşmüştür. Bu kişilerden
biri, uluslararası koruma ihtiyacını açıklamasına izin vermeyen
Meksika Belediye Polisi tarafından uğradığı saldırılar sonucu
vücudundaki oluşan darbeleri göstermiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitorearuta-migratoria-en-direccion-a-puesto-fronterizo-el-ceibo.html
(E.T. 19.12.2021)

-

14.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH) Jordán
Rodas, “ Gençlik ve İnsan Hakları” konulu foruma katılmıştır.
Etkinlik, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
(OHCHR) tarafından İnsan Hakları Günü anma etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participaen-el-foro-hablemos-de-igualdad.html
(E.T. 19.12.2021)

-

15.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanının (PDH) San
Marcos Muavini personeli, Tuucuş köyünde iki küçük çocuğun
kötü muamele iddiasıyla kurtarılmasına ilişkin Ulusal Sivil Polis
(PNC) ajanları ve Tajumulco belediyesi Sulh Hâkimi yetkilileri
tarafından yürütülen adli kovuşturmayı gözlemlemiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-observadiligencia-de-rescate-de-dos-personas-menores-de-edad.html
(E.T. 19.12.2021)
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-

16.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsman Ofisinden
(PDH) Escuintla, Palín belediyesinin yetki alanı olan Marnhos
şirketinin imtiyazında olan otoyolun gişelerinde dilencilik yapan
çocuklar ve gençlere ilişkin konuyu takip etmek üzere bir
toplantı gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-daseguimiento-a-tema-de-mendicidad-de-ninez-y-adolescenciaen-garitas-de-peaje.html (E.T. 19.12.2021)

-

20.11.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanının (PDH)
yetkilileri, sosyal ağlarda yayılan down sendromlu bir kişiye
yönelik kötü muameleye ilişkin bir başvuruyu incelemek üzere
olay yerine gitmiştir. Down sendromlu kişiyle yapılan
görüşmeye Engelliler Komisyonu delegasyonu da eşlik etmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompanaa-delegada-de-codedis-en-verificacion-de-denuncia-en-contrade-una-persona-con-sindrome-de-down.html (E.T. 26.12.2021)

-

21.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi (PDH)
ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK) çalışanları, kadınların bilgilerini güçlendirmek
amacıyla El Ceibo Kadın Komitesi üyelerine uluslararası
koruma, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddete yönelik eğitim
vermişlerdir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-y-acnurcapacitan-a-integrantes-del-comite-de-mujeres-el-ceibo.html
(E.T. 26.12.2021)

-

22.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi'nin
(PDH) Sağlık ve Cinsel Çeşitlilik savunucuları, kabul edilen
hastalara bakım eksikliği nedeniyle yapılan şikâyetlerden yola
çıkarak San Juan de Dios Genel Hastanesi’ne bir ziyaret
gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verificadenuncias-por-falta-de-atencion-en-hospital-general-san-juande-dios.html (E.T. 26.12.2021)
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Mısır Ulusal İnsan
Hakları Konseyi /
National Council
for Human Rights
of Egypt

-

23.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi
(PDH), Toplu Taşıma Kullanıcıları Kamu Denetçiliği Kurumu
delegeleri ile engellilerin duraklardaki durum ve erişilebilirlik,
hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili denetimlerden çıkan önerileri
takip etmek üzere bir toplantı yapmıştır.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-daseguimiento-a-recomendaciones-por-accesibilidad-parapersonas-con-discapacidad-en-paradas-de-buses.html
(E.T. 26.12.2021)

-

23.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi
(PDH)’nin Çocuk ve Ergen Ombudsmanlığı Departmanı, Santa
Teresa Alıkonulma Merkezi, Mariscal Zavala Hapishanesi gibi
kız ve erkek çocukların kaldığı merkezleri ziyaret etmiştir. Bu
ziyarette Santa Teresa'da pediatri alanının aşırı kalabalık olduğu
tespit edilmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realizaverificacion-de-medidas-de-proteccion-a-favor-de-ninas-yninos-en-centros-de-privacion-de-libertad.html
(E.T. 26.12.2021)

-

06.12.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan
paylaşımda Komisyon, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele
Günü'nde, Anayasa'dan başlayarak, yolsuzluğun önlenmesine ve
şeffaflık ve dürüstlük değerlerinin artırılmasına katkıda bulunan
bir dizi etkili düzenleyici önlemin kabul edilmesinde devletin
çabalarını takdir etmiştir.
Kaynak: https://www.nchr.eg/en/news-details/882
(E.T. 28.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan
paylaşımda Komisyon, Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlamış
olup, Mısır Arap Cumhuriyeti’nin Uluslararası Medeni ve Siyasi
Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşmenin yanı sıra insanların haklarını
temin eden ve onları ayrımcılığa karşı koruyan birçok
sözleşmenin hazırlanması sürecinde de kilit bir rol oynadığı
ifade edilmiştir.
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Kaynak: https://www.nchr.eg/en/news-details/884
(E.T. 28.12.2021)

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

-

Komisyon, ortaklarıyla birlikte, insan hakları haftasının
başlangıcı olarak 30 Kasım 2021'de bir Basın Konferansı
düzenlemiştir. 1 -10 Aralık tarihleri arasında planlanan
faaliyetleri kamuoyuna iletmiştir. Bunlar; İl Güvenlik Kurulu
üyeleri ve İlçeler Danışma Kurulu üyeleri için tüm illerde
yolsuzlukla mücadele konusunda Ombudsman Ofisi ile ortaklaşa
düzenlenen bir günlük çalıştay, Kigali'de Gençlik Gönüllüleri
için düzenlenecek İnsan Hakları İlkeleri konulu bir çalıştay,
Uluslararası Engelliler Günü'nü anmak için Ulusal Engelliler
Konseyi'ne (NCPD) ve Ruanda ve Uluslararası Topluluğa
katılmak, farklı medya platformları aracılığıyla bir İnsan Hakları
duyarlılığı kampanyası, Ruanda Televizyonu ve Radyo
Ruanda'da canlı bir gösteri, uluslararası soykırımla mücadele
gününü anmak için Birlik ve Sivil Katılım Bakanlığı'na katılmak
ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 73’üncü yıldönümü
anmak olarak açıklamıştır.
Kaynak:
http://www.cndp.org.rw/index.php?id=187&tx_news_pi1%5Bn
ews%5D=173&tx_news_pi1%5Bday%5D=6&tx_news_pi1%5
Bmonth%5D=12&tx_news_pi1%5Byear%5D=2021&cHash=8
1d3977ef8421ecd39451f1e4aebde6b
(E.T. 29.12.2021)

-

Komisyon 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Birleşmiş
Milletlerin “EŞİTLİK: Eşitsizliklerin Azaltılması, İnsan
Haklarının Geliştirilmesi” teması altında gerçekleşen bir toplantı
düzenlemiştir.
Kaynak:
http://www.cndp.org.rw/index.php?id=187&tx_news_pi1%5Bn
ews%5D=174&tx_news_pi1%5Bday%5D=11&tx_news_pi1%
5Bmonth%5D=12&tx_news_pi1%5Byear%5D=2021&cHash=
68c4bf2e5e9b391b2ea715a3eccfe04c
(E.T. 29.12.2021)

-

14-16 Aralık 2021 tarihleri arasında, Komisyon Üyeleri ve
personeli, Musanze'de düzenlenen 3 günlük bir çalıştayda İnsan
Hakları İzleme ve Raporlama konusunda eğitim almıştır. Eğitim,
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komiserler ve personelin insan haklarının izlenmesi ve
raporlanması konusundaki kapasitelerini güçlendirmek amacıyla
Birleşmiş Milletler tarafından Ruanda'da düzenlenmiştir.
Kaynak:
http://www.cndp.org.rw/index.php?id=187&tx_news_pi1%5Bn
ews%5D=175&tx_news_pi1%5Bday%5D=20&tx_news_pi1%
5Bmonth%5D=12&tx_news_pi1%5Byear%5D=2021&cHash=
779f661d60bc48949057d88ae45dbc54
(E.T. 29.12.2021)

Namibya
Ombudsmanlığı /
Ombudsperson’s
Office of Namibia

Demokratik
Kongo
Cumhuriyeti
Ulusal İnsan
Hakları
Komisyonu /
National Human
Rights
Commission of
the Democratic

-

6 Aralık 2021 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan
paylaşımda, insan haklarının sosyo-ekonomik durum, ırk, din ve
cinsiyet farkı gözetilmeksizin her insanın sahip olduğu temel hak
ve özgürlükler olduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://tr-tr.facebook.com/people/Office-of-the-OmbudsmanNamibia/100064767724362/ (E.T. 29.12.2021)

-

6 Aralık 2021 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan
paylaşımda, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Namibya
Kadınlar Günü vesilesiyle çalışmaların etkinliğinin artırıldığı
belirtilmiş, bu kapsamda Namibya’da insan hakları alanında
eksikliği gözlenen alanların neler olduğu hususunda takipçilere
bir soru yöneltilmiştir.
Kaynak:
https://tr-tr.facebook.com/people/Office-of-the-OmbudsmanNamibia/100064767724362/ (E.T. 29.12.2021)

-

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), 22 Aralık Çarşamba
günü Kinşasa'daki Boboto College konferans salonunda basın
toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda Uluslararası Ceza
Mahkemesi Ulusal Koalisyonuna (CN-CPI / RDC), bir muhtıra
aracılığıyla, Ulusal İnsan Komisyonu üyelerinin yenilenmesi
sürecinde Ulusal Meclis başkanının yasallığa katı bir şekilde
riayet etmesi gerektiği belirtilmiştir.
Kaynak:
http://www.cndhrdc.cd/g?post=359
(E.T. 29.12.2021)
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Republic of
Congo

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

Ekvador
Ombudsmanlığı /
Defensor del
Pueblo of
Ecuador

-

03.12.2021 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu
Uluslararası Engelliler Günü kapsamında kapsayıcılığı ve
eşitliğe olan bağlılığa farkındalığı arttıracak bir paylaşımda
bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/build-back-betterwe-must-build-back-barrier-free (E.T. 29.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu web
sitesinde, Ontario Hukuk Komisyonu’nun, Ontario İnsan Hakları
Komisyonu’nun ve Kanada İnsan Hakları Komisyonu’nun,
insan hakları ve yapay zekâ kullanımı konusunda birlikte
çalıştığını, önümüzdeki yıllarda algoritmik zekâ ayrımcılığına
yönelik çalışmalar da yapacaklarını duyurmuştur.
Kaynak:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/law-commissionontario-ontario-human-rights-commission-and-canadianhuman-rights (E.T. 29.12.2021)

-

2.12.2021 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından
COVID-19 sağlık acil durumu çerçevesinde kullanıcıların ve
tüketicilerin haklarının korunmasına ilişkin seminer
düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/146645610579041
0757 (E.T. 28.12.2021)

-

2.12.2021 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından
"Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük
Aktivizm" kapsamında "Geçiş Dönemi Adaleti, Bellekteki Rolü
ve Kapsamlı Onarım" başlıklı çevrimiçi konferans
düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/146650884582458
5736 (E.T. 28.12.2021)
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El Salvador İnsan
Hakları
Avukatlığı /
Procurador
Derechos
Humonos El
Salvador

-

4.12.2021 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından
"Engellilerin Haklarının Temini, Vesayeti ve Onarımına İlişkin
Deneyimlerin Söyleşisi" düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/146688426307746
6114 (E.T. 28.12.2021)

-

07.12.2021 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından "İnsan
Haklarının Uygulanması için Gençlik Bildirgesi" çalıştayı
düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/146839611409736
0897 (E.T. 28.12.2021)

-

01.12.2021 tarihinde Kadınlar Günü'nde “Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele” konulu bir program düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/146578788511902
5157
(E.T. 23.12.2021)

-

01.12.2021 "Barışın Güçlendirilmesi, Geçiş Dönemi Adaleti,
Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflığın Teşvik Edilmesi " projesi
çerçevesinde Siyasi Haklar Çalıştayı'na katılım sağlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/146582634504121
1393
(E.T. 23.12.2021)

-

01.12.2021 tarihinde Dünya HIV ile Mücadele ve Müdahale
Günü kapsamında İnsan Hakları ve HIV Tematik Yuvarlak Masa
Toplantısı'nı oluşturan kuruluşlarla koordineli olarak yürütülen
etkinliğe katılım sağlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/146612248793525
4539
(E.T. 23.12.2021)
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İrlanda İnsan
Hakları ve Eşitlik
Komisyonu /
Ireland Human
Rights and
Equality
Commission

-

04.12.2021 tarihinde kamu personeline hassas koşullarda
yabancı göçmenlere yardım sağlanmasına yönelik eğitim
gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/146689091931208
4997
(E.T. 23.12.2021)

-

09.12.2021 tarihinde " Kesişimsellik Perspektifinden Kadınların
İnsan Hakları" başlıklı toplantıya katılım sağlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/146869796922665
7799
(E.T. 23.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde Komisyonun resmî web sitesinde, Dünya
Engelliler Günü vesilesiyle yapılan ulusal bir anketin sonuçları
paylaşılmıştır. Buna göre, İrlanda'da on kişiden dokuzu (%89)
işverenlerin, engelli çalışanları yerleştirmek için daha fazlasını
yapması gerektiğini kabul ederken, beş kişiden biri (%21)
doğrudan birinin engeliyle ilgili ayrımcılığa tanık olduğunu veya
söz
konusu
ayrımcılığı
doğrudan
deneyimlediğini
söylemektedir. Her yıl 3 Aralık'ta dünya, engelli hakları
anlayışını geliştirmeyi ve engellilerin onuruna ve eşit katılımına
odaklanmayı amaçlayan bu günü kutlamaktadır. Bu yılın
uluslararası gününün teması “Kapsayıcı, erişilebilir ve
sürdürülebilir bir COVID-19 sonrası dünyaya engellilerin
katılımı ve liderliğidir.” Anket, İrlanda'daki her on kişiden
dokuzunun (%87), engellilerin İrlanda toplumuna tam olarak
katılma konusunda engellerle karşılaştığını kabul etmektedir.
2020'de bu rakam %86’dır. İrlanda toplumunun beşte ikisi
(%41), 2020 yılı (%42) ile uyumlu olarak engelli insanlara adil
davranılmadığını düşünmektedir. İrlanda İnsan Hakları ve
Eşitlik Komisyonu, İrlanda'nın BM Engelli Hakları Sözleşmesi
(CRPD) kapsamındaki yükümlülüklerinin bağımsız izleyicisidir.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/9-in-10-say-employers-should-do-moreto-accommodate-disabled-workers/ (E.T. 29.12.2021)
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-

10.12.2021 tarihinde İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik
Komisyonu, “Sığınmacıların İşe Alınması için Yeni İşveren
Rehberi” yayımlamıştır. Dünya İnsan Hakları Gününde
yayımlanan ve İrlanda İşverenleri Grubu ve Sendika Temsilciliği
Kurumu tarafından desteklenen yeni kılavuz, uluslararası
koruma başvuru sahiplerinin – sığınma talebinde bulunan
kişilerin – istihdam edilmesi hakkında açık ve erişilebilir bilgiler
sağlamaktadır.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/human-rights-and-equality-commissionibec-and-ictu-publish-new-employers-guide-for-hiring-asylumseekers/ (E.T. 29.12.2021)

-

17.12.2021 tarihli resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda
İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu’nun Yüksek
Mahkeme önünde amicus curiae ("mahkemenin dostu") olarak
bir gezgin ailesini evden çıkarmadan önce haklarını düzgün ve
orantılı bir şekilde değerlendirme konusundaki yasal
yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunduğu, davaya
müdahil olduğu bilgisi paylaşılmıştır. (Bernard McDonagh ve
Helen McDonagh v Clare County Council davası)
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/documents/bernard-mcdonagh-and-helenmcdonagh-v-clare-county-council/ (E.T. 26.12.2021)

-

18.12.2021 tarihinde İrlanda İnsan Hakları Komisyonu’nun
resmi Twitter hesabından artık sığınmacıların sürücü belgesi için
başvuru yapabileceklerine dair basın açıklaması duyurusu
yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/_IHREC (E.T. 26.12.2021).

-

22.12.2021 tarihli gönderide İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik
Komisyonu’nun amicus curiae (mahkemenin dostu) olduğu bir
dava hakkında verilmiş olan önemli bir karar paylaşılmıştır.
Temyiz mahkemesi, sanıkların haklarına ve adil yargılanma için
gerekli usuli güvencelere ilişkin önemli bir davada karar
vermiştir. Dava, IRA üyeliğiyle suçlanan iki kişinin Özel Ceza
Mahkemesi tarafından beraat etmesinin ardından temyiz
başvurusunda bulunmaları konusunu içermektedir.
Kaynak:
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https://www.ihrec.ie/court-of-appeal-rules-in-criminal-appealin-case-relating-to-rights-of-accused-persons/
(E.T. 26.12.2021).

Yunanistan Ulusal
İnsan Hakları
Komisyonu /
National
Commission for
Human Rights
Greece

-

03.12.2021 tarihinde Kurum Başkanı, Ulusal Engelliler
Konfederasyonunun düzenlediği çevrimiçi etkinliğe katılmıştır.
Kaynak:
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html?start=10
(E.T. 28.12.2021)

-

06.12.2021 tarihinde UNESCO’nun ortaklığında, bir okulda
Avrupa Birliği’ndeki mülteci ve göçmenlerin insan hakları
konulu bir program düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html?start=10
(E.T. 28.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet’in 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
mesajı paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://nchr.gr/ta-nea-mas.html
(E.T. 28.12.2021)

-

16.12.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Komisyonunda
incelenen Lazaros Petromelidis başvurusunda, Komisyonun
vicdani retle ilgili verdiği karara ilişkin basın açıklaması
yapılmıştır.
Kaynak:
https://nchr.gr/ta-nea-mas.html
(E.T. 28.12.2021)

-

22.12.2021 tarihinde Kurum başkanı adına yeni yıl mesajı
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://nchr.gr/ta-nea-mas.html
(E.T. 28.12.2021)
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Hırvatistan
Ombudsmanlığı /
Office of the
Ombudsperson
Croatia

-

9.12.2021 tarihinde, Kurum’un web sitesinde uluslararası
yolsuzlukla mücadele günü münasebeti ile bir bilgi yazısı
paylaşılmıştır. Bu yazıda yolsuzluğun tanımı yapılmış, konunun
önemine değinilmiştir. Hırvatistan Cumhuriyeti’nin Birleşmiş
Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini 31 Ekim 2003
tarihinde kabul ettiği ifade edilmiştir. Konuyla ilgili olarak,
yolsuzlukla mücadele amacıyla usulsüzlüklerin bildirilmesinin
önemi üzerine durulmuştur.
Kaynak:
https://www.ombudsman.hr/hr/medunarodni-dan-borbe-protivkorupcije-2021
(E.T. 28.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde Kurum’un web sitesinde yer alan yazı ile
uluslararası insan hakları günü kutlanmıştır. İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinin birinci maddesi açıklanmıştır.
Pandeminin insan hakları bağlamında karşımıza çıkan
eşitsizlikleri artırdığı dile getirilmiştir. Bu günün farkındalığı
arttırma amacı taşıdığı ve devletlerin var olan hakları koruma
bakımından sorumluluklarının bulunduğu ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.hr/hr/medunarodni-dan-ljudskihprava-2021-jednakost-u-fokusu/
(E.T. 28.12.2021)

-

18.12.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, Uluslararası
Göçmenler Günü sebebiyle, göçmenlerin dünyada pek çok sorun
ile karşı karşıya kaldığı ifade edilerek günün anlam ve önemine
ilişkin bir yazı paylaşılmıştır. Hırvatistan’da göçmenlerin toplu
sınır dışı edildiği ve korumaya erişemediği, kendilerine şiddet ve
aşağılayıcı muamele uygulandığı iddialar arasında yer
almaktadır. Hırvatistan Cumhuriyeti’nin sınırları korumakla
yükümlü olduğu ve bunu yasal düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirmesi gerektiğinin önemine değinilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.hr/hr/medunarodni-dan-migranata2021/
(E.T. 28.12.2021)
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Arnavutluk Halk
Avukatlığı /
Ombudsmanlık
People's Advocate
Albania

-

02.12.2021 tarihli Kurumun resmi sayfasında yer alan haberde,
Ombudsmanlık personelinin niteliğini artırmak amacıyla
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ’ne odaklanılan bir dizi
eğitim seminerleri düzenlendiği paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-725/
(E.T. 26.12.2021)

-

02.12.2021 tarihli Kurumun resmi sayfasında yer alan haberde,
Ombudsman Erinda Ballanca’nın Kosova Halk Avukatı Naim
Qelaj'ın daveti üzerine, ulusal insan hakları kurumlarının
bölgesel toplantısına katılımı paylaşılmıştır. Toplantıya Kosova
ve Arnavutluk temsilcilerinin yanı sıra Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk Ayrımcılığa Karşı Koruma Komiseri Robert Gajda
katılmıştır. Toplantıda UİHK’lerin bağımsızlığı ve parlamento
ile ilişkileri tartışılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-724/
(E.T. 26.12.2021)

-

03.12.2021 tarihli gönderide, Arnavutluk Halk Avukatı Erinda
Ballanca’nın ENNHRI’nin yönetim kurulu üyeliğine yeniden
seçildiği duyurulmuştur. Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları
Ağı'nın (ENNHRI) 2021 yılı için nihai Genel Kurulu 3 Aralık
2021 tarihinde gerçekleşmiştir ve Avrupa genelindeki ENNHRI
üyelerinden yönetim yapılarına temsilciler seçilmiştir. ENNHRI
üyeleri, çeşitli GANHRI işlevleri için yeni ENNHRI Başkanı,
Yönetim Kurulu üyeleri, Finans Komitesi Başkanı ve Finans
Komitesi üyeleri ile yönetim pozisyonları ve GANHRI
temsilcilerini seçmiştir. Seçilenlerin görev süresi Mart 2022'de
başlayacak ve üç yıl sürecektir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-727/
(E.T. 26.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde Engelli Hakları Günü dolayısıyla bir
kutlama mesajı yayınlanmıştır. Bu mesajda, Arnavutluk’un
32

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini benimsemiş olduğu ve
yoksulluğun
ortadan
kaldırılması,
insan
onurunun
gerçekleştirilmesi, eşitsizliğin ortadan kaldırılması için
UİHK’lere görev düştüğü vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-726/
(E.T. 26.12.2021)
-

06.12.2021 tarihinde Ermenistan UİHK temsilcileri, akran
kurum olan Arnavutluk UİHK’yi ziyaret etmiştir. Ermenistan
muadil kurum temsilci heyeti, bu değişim ziyareti vasıtasıyla
UÖM kapsamında ceza infaz kurumu, ruh sağlığı koruma
merkezleri vb. izleme ziyaretlerine eşlik etmesi planlanmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-728/
(E.T. 26.12.2021)

-

06.12.2021 tarihli gönderide Ulusal Gençlik Günü dolayısıyla
bir tebrik mesajı paylaşılmıştır. Mesaj içeriğinde, “Gelişim ve
değişimin destekçileri olarak gençler, bir halkın yöneliminin en
gerçek barometresidir, bu nedenle sesleri dikkatle ve nezaketle
duyulmalıdır.” ifadelerine yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-732/
(E.T. 26.12.2021)

-

09.12.2021 tarihinde Ombudsman Erinda Ballanca, Dünya İnsan
Hakları Günü arifesinde AGİT bünyesinde gerçekleştirilen
bölgesel UİHK yuvarlak masa toplantısına katılmıştır.
Toplantıda, kurumlar arasında iyi uygulama örnekleri ve
deneyim paylaşımları gerçekleştirilmiş, bölgesel işbirliği
geliştirme imkânları görüşülmüştür. Katılım sağlayanlar
arasında Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek
ve Karadağ temsilcileri de yer almaktadır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-733/
(E.T. 26.12.2021)
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-

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir tebrik
mesajı paylaşılmıştır. Mesajda, insan hakları standartlarının
yükseltilmesine vurgu yapılmış, insan hakları mücadelesinin
devam ettiğinin altı çizilmiştir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-734/
(E.T. 26.12.2021)

-

Ombudsman Erinda Ballanca, Açık Toplum Vakfı’nın
desteğiyle “Sosyal Adalet” isimli bir STK’nın düzenlemiş
olduğu asgari geçim seviyesinin onaylanmasına ilişkin istişare
toplantısına katılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-735/
(E.T. 27.12.2021)

-

14.12.2021 tarihinde Ombudsmanlık Ayrımcılıktan Koruma
Komiseri, bölge müdürlerine çocuk haklarının korunmasına
odaklanan bir çevrimiçi eğitim vermiştir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-736/
(E.T. 27.12.2021)

-

14-15 Aralık 2021 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
2030 gündeminin uygulanması ve izlenmesine dair kurum
bünyesindeki personele iki günlük bir eğitim verilmiştir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-737/
(E.T. 27.12.2021)

-

16.12.2021 tarihli gönderide Ombudsman Erinda Ballanca’nın
basın özgürlüğünün ve gazetecilerin korunması konulu yuvarlak
masa görüşmelerine katılım sağladığı haberi paylaşılmıştır. Son
yıllarda gazetecilere ve diğer medya profesyonellerine yönelik
artan sayıda tehdit ve saldırı, gazetecilere Avrupa standartlarına
uygun, daha iyi güvenlik ve koruma sağlanmasına yönelik acil
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ihtiyacı ortaya koymaktadır. Etkinlikte, önde gelen gazeteciler,
milletvekilleri, yargının üst düzey temsilcileri, kolluk kuvvetleri,
eşitlik kurumları ve sivil toplum bir araya gelmiştir.
Gazetecilerin haklarına özel önem veren ve parçası olduğu
"Nefret Söylemine Karşı İttifak" çerçevesinde medya ile yakın
işbirliği kuran Halkın Avukatı, yuvarlak masa toplantısında
yerini almıştır. Halkın Avukatı Erinda Ballanca, katılımcılara
hitaben yaptığı konuşmada, kurumların gazetecilerin
bilgilendirme misyonuna saygı duymasının öneminden ve
gazetecilere yönelik sindirme veya saldırı kültürünün
durdurulmasından bahsetmiştir. Öte yandan, medya camiasının
da misyonunun önemini anlaması ve onu suistimal etmeden,
kötüye kullanımdan koruması gerektiğini vurgulamıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-738/
(E.T. 27.12.2021)

Avustralya İnsan
Hakları
Komisyonu
/
Australia Human

-

20.12.2021 tarihinde Ombudsmanlık Kurumu, Birleşmiş
Milletler Arnavutluk Ofisi'nin desteğiyle bugün "Gelecek
Nesillerin Hakları ve İklim Değişikliği" konulu yıllık
konferansını gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-739/
(E.T. 27.12.2021)

-

24.12.2021 tarihli gönderide Ombudsmanlığın Noel tatili ve
Yeni Yıl için kutlama mesajı paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/the-people-s-advocate-seasons-greetings-740/
(E.T. 28.12.2021)

-

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu Engelli Ayrımcılığından
Sorumlu Komisyon Üyesi Dr. Ben Gauntlett, 3 Aralık 2021
Uluslararası Engelliler Günü vesilesiyle bir video mesaj
paylaşmıştır. Bu konuşma, AHRC’nin Youtube sayfasında ve
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resmi internet sayfasında duyurulmuştur. Videoya erişimi
kolaylaştırmak adına altyazı ve işaret dili tercümanı eklenmiştir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/internationalday-persons-disabilities-3-december-2021 (E.T. 04.12.2021)

Rights
Commission

-

07.12.2021 tarihli gönderide AHRC tarafından madencilik,
petrol ve gaz kaynakları, elektrik üretimi gibi enerji sektöründe
çalışanlar için modern kölelikle mücadeleyi yönetmeye yönelik
yeni bir kılavuz hazırlanmıştır ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Küresel Kölelik Endeksine göre dünya çapında 40 milyondan
fazla insan modern kölelik koşullarında yaşamaktadır ve
yaklaşık 15.000 kişi Avustralya’da mevcuttur. Modern kölelik,
Avustralya'da da suç olan bir dizi insan hakları ihlalini ifade
etmektedir. Bunlar arasında insan ticareti, kölelik, zorla
evlendirme, zorla çalıştırma, borç esareti, çocuk işçiliğinin en
kötü biçimleri, işgücü veya hizmet için aldatıcı işe alımlar yer
almaktadır. Hazırlanan en son kılavuz, Modern Kölelik Yasası
kapsamında rapor vermesi gereken kaynaklar ve enerji sektörü
kuruluşları ve bunların tedarikçileriyle ilgilidir. AHRC’nin
modern kölelik hakkında finansal hizmetler ve sağlık sektörüne
odaklanan diğer kılavuzları da mevcuttur. İlgili linkten kılavuza
erişim sağlanabilmektedir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/combatting-modernslavery-resources-and-energy-sectors (E.T. 11.12.2021)

-

10.12.2021 tarihli gönderide AHRC tarafından, Avustralya'nın
federal ayrımcılık yasası sisteminin reformu için 38 tavsiyeyi
özetleyen yeni bir tartışma belgesi yayımlanmıştır. Komisyonun
ana projesi “Hür ve Eşit: İnsan hakları üzerine bir Avustralya”
görüşmesinin bir parçası olan Ayrımcılık Hukuku Pozisyon
Belgesi, 2020 ve 2021'de yürütülen kapsamlı bir istişare
sürecinin sonucudur. Belgenin 38 tavsiyesi, dört reform sütunu
içinde Avustralya federal ayrımcılık yasası sisteminin her
yönünü ele almaktadır. AHRC Başkanı Profesör Rosalind
Croucher AM, ayrımcılık yasalarının yetersiz kaldığını, 21.
Yüzyılın ihtiyaçlarını karşılamadığını, bu konuda reforma
ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Önleyici bir kültür oluşturmak,
düzenleyici çerçevenin modernize edilmesi, adalete erişimin
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artırılması, kanunların pratik işleyişini geliştirmek reform
tavsiyelerinin dört ayağını oluşturmaktadır.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/case-moderniseaustralias-federal-discrimination-law (E.T. 15.12.2021)

Ukrayna
Ombudsmanlığı/
The Ukrainian
Parliament
Commissioner for
Human Rights
(Ombudsman)

-

10 Aralık 2021 Dünya İnsan Hakları Günü’nde 2021 İnsan
Hakları Ödülü sahipleri açıklanmıştır.
Kazananlar:
İnsan Hakları Madalyası: Profesör Larissa Behrendt AO
Gençlerin Madalyası: Chanel Contos
Topluluk İnsan Hakları Şampiyonu: PlateitForward
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/2021-human-rightsaward-winners-announced (E.T. 15.12.2021)

-

9 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, geçici
olarak işgal edilen Donetsk bölgesinde yasa dışı olarak esir
tutulan ORDO Çocuk Hakları Kamu Denetçisi Lyudmila
Hüseynova'ya 2021 Ulusal İnsan Hakları Ödülü verildiğine dair
bir haber paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://old.ombudsman.gov.ua/ua/pr/upovnovazhenijnacz%D1%96onalno%D1%97-pravozaxisno%D1%97prem%D1%96%D1%97-2021-roku-udosto%D1%94nolyudmilu-gusejnovu/
(E.T. 14.12.2021)

-

9 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Komiser'in
"2021'de İnsan ve Medeni Hak ve Özgürlüklerin
Gerçekleştirilmesinde Ana Eğilimler" konulu yuvarlak masa
toplantısına katıldığına dair bir haber paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/news_details.php
(E.T. 14.12.2021)

-

14 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Ukrayna'da
yaşanan son gelişmelerin Komiser'in yetkileri hakkında
endişeler uyandırması sebebiyle Avrupa Ulusal İnsan Hakları
Kurumları Ağı'nın (ENNHRI) Komiseri desteklediğine dair bir
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haber paylaşılmıştır. Bu bağlamda ENNHRI, Kuruma desteğini
ifade etmiş ve ilgili makamlara mektuplar göndermiştir.
Bunlarda, ENNHRI, ulusal kurumların bağımsızlığı ve
işlevselliği için çağrıda bulunan mevcut küresel ve bölgesel
standartları hatırlatmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/news_details_2.php
(E.T. 14.12.2021)
-

15 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde Çocuk ve
Aile Hakları Koordinasyon Kurulu'nun olağan toplantısının
yapıldığına dair bir haber paylaşılmıştır. Çocuk ve Aile
Haklarının Gözetiminden Sorumlu Komiser'in temsilcisi Aksana
Filipishina'nın başkanlığında Çocuk ve Aile Haklarına Uyum
Koordinasyon Kurulu'nun olağan toplantısı gerçekleşmiştir.
Habere göre, çevrimiçi toplantıda Koordinasyon Kurulu üyeleri
2021 yılında kapsayıcı eğitim ve çocukların her türlü şiddetten
korunma haklarına saygı konularını ele almış ve Komiserlik
temsilcisi, Koordinasyon Konseyi üyelerine Komiserliğin 2021
yılında çocuk haklarının gözetilmesine yönelik stratejik alanlara
ilişkin izlemesinin sonuçları hakkında bilgi vermiştir. Bu yıl,
idari ve bölgesel reform bağlamında eğitim hakkı da dâhil olmak
üzere çocuk haklarına saygı ile Covid-19 bağlamında çocukların
her türlü şiddetten korunması ve çocuk haklarına saygı
alanlarında 278 izleme ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://old.ombudsman.gov.ua/ua/pr/chergovekoordinacz%D1%96jno%D1%97-radi-z-pitan-dotrimannyaprav-ditini-ta-s%D1%96m%D1%97/
(E.T. 16.12.2021)

-

16 Aralık 2021'de Kurumun internet sitesinde, Komiser’in
2021'de Ulusal Önleme Mekanizması uygulanmasının sonuçları
hakkında bir çalışma toplantısı düzenlediğine dair bir haber
paylaşılmıştır. 2021'de tüm alıkoyma yerlerinin %25'i (3753),
Ukrayna'da ulusal önleme mekanizmasının tanıtılmasından bu
yana en yüksek rakam, ziyaret edilmiştir. Komiser, "2021 yılının
11 ayı boyunca, ulusal önleme mekanizmasının her türden
alıkoyma yerine 958 izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir; bu,
2020 yılında gerçekleştirilen ziyaretlerden %18 daha fazladır.
Kaynak:

-
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https://www.ombudsman.gov.ua/news_details_9.php
(E.T. 16.12.2021)

Kore Ulusal İnsan
Hakları
Komisyonu/
National Human
Rights

-

17 Aralık 2021'de Kurumun internet sitesinde, Komiserin, geçici
olarak işgal edilen Kırım'daki insan hakları durumuna ilişkin BM
Genel Kurulu tarafından güncellenmiş bir kararın kabul
edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirten bir haber
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/news_details_8.php
(E.T. 17.12.2021)

-

22 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, bu yıl
Covid-19 pandemisi ve karantina kısıtlamalarının sosyal
hakların hayata geçirilmesinde yeni zorluklar yarattığı ve 1
Aralık 2021 itibariyle, 2020'nin aynı dönemine göre %38 daha
fazla olan, sosyal hak ihlallerinden dolayı Komiserliğe 10.596
vatandaşın başvurduğuna dair bir haber paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/tendenciyishchodo-realizaciyi-socialnih-prav-lyudini-i-gromadyanina-u2021-roci
(E.T. 28.12.2021)

-

24 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde 11 ayda
7.613 kişinin usulle ilgili hak ihlalleriyle ilgili olarak
Komiserliğe başvurduğuna dair bir haber paylaşılmıştır. 11 ayda
7.613 kişi usuli hak ihlalleriyle ilgili olarak Komiserliğe
başvurmuştur (2020 - 6.604, %13 artış).
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/doupovnovazhenogo-za-11-misyaciv-zvernulisya-7-613-osibshchodo-porushennya-yihnih-procesualnih-prav
(E.T. 28.12.2021)

-

08.12.2021 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde, Kore Ulusal
İnsan Hakları Komisyonunun, GANHRI Akreditasyon Alt
Komitesi'nin (SCA) başkanlık ettiği akreditasyon incelemesine
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katıldığı, akreditasyon incelemesi neticesinde “A” statüsünün
yenilendiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?boardtypeid=7003&boardid=7607480&menuid=0020020
01 (E.T. 27.12.2021)

Commission of
Korea

-

10.12.2021 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan
haberde Kurumun Kuzey Kore İnsan Hakları Uluslararası
Sempozyumuna (2021) ev sahipliği yaptığı belirtilmiştir. 29- 30
Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda İnsan
Haklarının Geliştirilmesi ve Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem
Planı'nın (UEP) iyileştirilmesine yönelik yönergelerin ve Kuzey
Koreli sığınmacılar için insan haklarını teşvik etmek için
yönergelerin belirlenmesinin yollarının tartışıldığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?boardtypeid=7003&boardid=7607494&menuid=0020020
01 (E.T. 27.12.2021)

-

15.12.2021 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde 10 Aralık'ta
Komisyonun merkezinde 73’üncü İnsan Hakları Günü'nü
kutlayan bir etkinlik düzenlediği ve 10 kişiye insan hakları ödülü
verildiği belirtilmiştir. Komisyonun resmi youtube hesabından
canlı gerçekleştirilen etkinliğe www.youtube.com/NHRCkr
adresinden erişilebilmektedir.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?boardtypeid=7003&boardid=7607502&menuid=0020020
01 (E.T. 27.12.2021)

-

21.12.2021 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde BM Genel
Kurulu tarafından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde İnsan
Haklarının Durumuna ilişkin kararın onaylandığı belirtilmiştir.
Kararda işkence ve insanlık dışı muamele, kadınlara yönelik
cinsel istismar, yasadışı ve keyfi gözaltı, yargısız infaz ve keyfi
infaz, siyasi ve dini nedenlerle ölüm cezası, zorunlu çalışma, gibi
çeşitli insan hakları sorunlarına değinildiği belirtilmiştir. Ayrıca
Kararda rejimin kuraklık ve sel gibi doğal afetler nedeniyle
halkına verdiği zararı kontrol edememesi, sınır kapılarının
kapanmasıyla şiddetlenen gıda ve sağlık krizlerinin halkın
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ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını ihlal etmesinden ve siyasi
ve dini görüşlerine göre bölen sözde “songbun” sisteminden
kaygı duyulduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?boardtypeid=7003&boardid=7607523&menuid=0020020
01 (E.T. 27.12.2021)

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

-

Kurumun resmi web sitesinde yer alan haberde Ulusal İnsan
Hakları Komitesinin Filistin Devleti'ndeki Bağımsız İnsan
Hakları Komisyonu (ICHR) ile iş birliği içinde Filistin Halkıyla
Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir konferans
düzenlediği belirtilmiştir. Konferansın, işgal altındaki Filistin
topraklarındaki işgal makamları tarafından Filistinlilerin insan
haklarının sistematik olarak ihlal edilmesine ışık tutmayı ve
uluslararası dayanışmayı somutlaştırmak, etkinleştirmek ve
güçlendirmek için gelecekte bunlara karşı koyacak adımları ve
mekanizmaları belirlemeyi amaçladığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/arab-network-for-national-human-rightsinstitutions-organizes-conference-on-the-occasion-ofinternational-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people/
(E.T. 27.12.2021)

-

16.12.2021 tarihinde Kurumun resmi web adresinde yer alan
haberde Kurum Başkanı Abdullah Al Attiyah tarafından ulusal
gün vesilesi ile yapılan açıklamaya yer verilmiştir. Konuşmada
vatandaşların kamu hak ve ödevleri bakımından eşit olduğuna,
özgürlük, adalet, hak ve özgürlük kavramları ile birlikte işçi
haklarının önemine dikkat çekilmiştir.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/national-day-chairperson-of-the-nationalhuman-rights-committee-national-day-is-an-opportunity-topromote-values-of-loyalty-and-affiliation/ (E.T. 27.12.2021)

-

21.12.2021 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan
haberde Kahire'de insan hakları sistemi ve ulusal insan hakları
kurumlarının kurulması ve rolleri hakkında Muhammed Faiq 2
oturumu düzenlendiği ve oturumun 23 Aralık 2021 tarihine
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kadar devam edeceği belirtilmiştir. Haberde oturumun
kursiyerlerin insan hakları alanı hakkında bilgi edinebilecekleri
ve yeteneklerini, becerilerini ve davranışlarını geliştirmek için
bir teşvik edici bir temel kurs ve bir giriş noktası olduğu
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/arab-network-organizes-session-onhuman-rights-system/ (E.T. 27.12.2021)

Bosna Hersek
İnsan Hakları
Ombudsmanlık
Kurumu /
Institute of
Human Rights
Ombudsmen of
Bosnia and
Herzegovina

-

01.12.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen "Engellilik beni belirlemez"
kampanyası hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2103&la
ng=EN
(E.T. 27.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, Ombudsmanlar
Uluslararası Engelliler Günü kapsamında ilgili tüm paydaşları
Bosna-Hersek tarafından onaylanan uluslararası standartları
koşulsuz olarak uygulamaya ve BM Engelli Hakları
Komitesi'nin tavsiyelerini uygulamaya çağırmaktadır.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2106&la
ng=EN
(E.T. 27.12.2021)

-

06.12.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, Avrupa
Konseyi'nin girişimiyle hazırlanan Bosna Hersek Nefret
Söylemi Özel Raporu hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2109&la
ng=EN
(E.T. 27.12.2021)

-

08.12.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, Ombudsman
temsilcilerinin, aile içi şiddet mağdurlarının mücadelesine
destek kapsamında "Dönüşüm" oyununa katılımı hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
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https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2111&la
ng=EN
(E.T. 27.12.2021)

Danimarka İnsan
Hakları Kurumu /
Danish Institute
for Human Rights

-

09.12.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, 10 Aralık
Uluslararası İnsan Hakları Günü münasebetiyle, vatandaşların
haklarının kullanılmasında, çoğunlukla belirli ekonomik ve
siyasi ortamla ve aynı zamanda korona virüs pandemisiyle ilgili
sayısız zorluğa dikkat çekilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2115&la
ng=EN
(E.T. 27.12.2021)

-

1.12.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü Twitter
hesabında, Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
Salgın Yasası raporuna ilişkin Enstitü’nün istişare yanıtı
paylaşılmıştır. İstişare yanıtında, uygulanan kısıtlamaların
vatandaşları nasıl etkilediğini hususunun da Raporda ele
alınması gerektiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/menneskeret/status/1466002203508940804
(E.T. 27.12.2021)

-

7.12.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinden yapılan paylaşımda, Savran v. Danimarka isimli
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire kararı ele
alınmıştır. Karar, paranoid şizofreni teşhisi konan bir gencin
Türkiye'ye sınır dışı edilmesinin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 8’inci maddesini ihlal ettiğine yöneliktir.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/storkammer-aendrer-domdanmark-frikendes-kraenkelse-doemmes (E.T. 27.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü Twitter
hesabında İnsan Hakları Günü münasebetiyle yapılan
paylaşımda, Danimarka’da çok fazla gencin cinsiyetçilik ve
ayrımcılığa maruz kaldığı, bu konuda bir gençlik hareketine
ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
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https://twitter.com/Nikolajnie/status/1466065425385598983
(E.T. 27.12.2021)

Almanya İnsan
Hakları Enstitüsü
/ German
Institute for
Human Rights

-

15.12.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinden yapılan paylaşımda, 23 ve 24 Kasım 2021’de BM Irk
Ayrımcılığının
Ortadan
Kaldırılması
Komitesi’nin
Danimarka’yı incelemeye aldığı belirtilerek, Komite tarafından
verilen tavsiyeler ele alınmıştır.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/fn-rejser-kritik-danmarksindsats-diskrimination (E.T. 27.12.2021)

-

16.12.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinden yapılan paylaşımda, Danimarka'nın en büyük
şirketlerinde yönetim kurulu pozisyonlarının yüzde 20'sinden
azının kadınlar tarafından doldurulduğu belirtilerek, kalkınmayı
hızlandırmaya yönelik yeni yasa tasarısı ile gereksinimlerin
sıkılaştırılması gerektiğine işaret edilmiştir.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/flere-krav-oege-andelenkvinder-danske-bestyrelser (E.T. 27.12.2021)

-

22.12.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web
sitesinden yapılan paylaşımda, hükümetin yeni bir yasa tasarısı
ile akıllı telefonlar, uygulamalar, e-ticaret siteleri ve bilet
makineleri gibi belirli teknolojik ürün ve hizmetleri engelli
kişilerin erişimine açık hale getirecek bir AB direktifini
uygulayacağı ve bu durumu olumlu karşıladıkları belirtilerek;
sisteme ilişkin şikâyetler için ortak bir platform geliştirilmesi
gerektiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/institut-menneskerettighederboer-vaere-samlet-sted-klager-tilgaengelighed-mennesker
(E.T. 27.12.2021)

-

09.12.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinde entegrasyon
yardımının barınma tesislerinde şiddete karşı korunması nasıl
geliştirilebilir sorusunun cevabını bulmak için Uluslararası İnsan
Hakları Günü'nde, Alman İnsan Hakları Enstitüsü (DIMR) ve
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Federal Hükümetin Engelliler Sorunlarından Sorumlu
Komisyon Üyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen özel bir
etkinlikte tartışılacağının ifade edildiği bir paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/selbstbestimmt-leben-undinklusion-in-die-gemeinschaft (E.T. 28.12.2021)
-

09.12.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan
paylaşımda Alman İnsan Hakları Kurumu Direktörü Beate
Rudolf’un “İnsan hakları siyaset için bağlayıcı kurallardır. Ama
aynı zamanda devletin manevra alanını da kısıtlamaktadır.
Özellikle insan hakları, ayrımcılığa uğrayan veya yoksulluk
nedeniyle ya da mülteci olarak özellikle savunmasız durumda
olan kişilerin özgürlük ve katılımının güvence altına alınmasını
gerektirir.” şeklindeki sözlerine yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/menschenrechtsbericht2021-die-pandemie-hat-eine-grosse-menschenrechtlichedimension (E.T. 28.12.2021)

-

17.12.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan
paylaşımda entegrasyon için yardımın sağlandığı barınma
merkezlerinde şiddete karşı korumanın nasıl geliştirilebileceği
sorusunu ele almak için, Alman İnsan Hakları Enstitüsü (DIMR)
ve Federal Hükümetin Engelli Kişilerin Sorunlarından Sorumlu
Komiseri tarafından ortaklaşa düzenlenen bir çevrimiçi
uzmanlık etkinliğinin gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/nachlese-fachveranstaltungzum-thema-gewaltschutz-in-wohneinrichtungen
(E.T. 24.12.2021)

-

21 Aralık 2021’de kurumun resmi sitesinde yapılan paylaşımda
Birleşmiş Milletler Yaşlanma Çalışma Grubu’nun (OEWG-A),
hibrit bir formatta gerçekleşen 11’inci oturumu için 29 Mart-1
Nisan 2021 tarihleri arasında bir araya geldiği belirtilerek
toplantıda “Covid-19 ve yaşlı haklarına etkileri”, “çalışma ve
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işgücü piyasasına erişim hakkı” ve “yasaya erişim” konularının
ele alındığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuer
menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschenrechtsschutz-fueraeltere-menschen-bleibt-lueckenhaft (E.T. 24.12.2021)

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

-

01.12.2021 tarihinde yüksek kaliteli sosyal bakım hizmetlerine
erişimin yaşlılar ve engelliler için önemi vurgulanmıştır. Konuya
ilişkin Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanının hazırladığı
inceleme raporu paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1466081782281949186
(E.T. 28.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde hibrit çalışma modeliyle ilgili işverenlere
yönelik bir kılavuz hazırlandığı duyurulmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1466769846016913409
(E.T. 28.12.2021)

-

05.12.2021 tarihinde ırk ayrımcılığıyla mücadeleye yardımcı
olmak ve mağdurların adalete erişimini desteklemek için bir fon
oluşturulduğu duyurulmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1467488942874365957
(E.T. 28.12.2021)

-

06.12.2021 tarihinde cinsiyetler arasındaki ücret farkına (gender
pay gap) yönelik eylem planı için oluşturulan araç seti
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1467848901667528711
(E.T. 28.12.2021)

-

08.12.2021 tarihinde Uluslararası İnsan Hakları Günü
kapsamında bir video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1468567118425862152
(E.T. 28.12.2021)
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Arjantin
Ombudsmanlığı /
Defensoria del
Pubelo de la
Nación de
Argentina

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

-

08.12.2021 tarihinde yapay zekâ ve ayrımcılık yasağına ilişkin
kurum tarafından hazırlanan bir kılavuz paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1468616800179040268
(E.T. 28.12.2021)

-

08.12.2021 tarihinde GANHRI çatısı altında 2030 Gündeminin
Gönüllü Ulusal Gözden Geçirmesi ile insan haklarını
desteklemek için ilerleme sağlanması amacıyla bir toplantı
düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/Ganhri1/status/1468594179857170439
(E.T. 28.12.2021)

-

10.12.2021 tarihinde Arjantin Ulusal İnsan Hakları Kurumu, BM
Güney Amerika İnsan Hakları Temsilcisi tarafından ziyaret
edilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DPNArgentina/status/145627874773724774
4 (E.T. 28.12.2021)

-

3 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde Rusça olarak
“Engellilerin Haklarının Korunmasının Sağlanması” başlıklı
yazı paylaşılmıştır. Makalede, Özbekistan'da ve İngiltere,
Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç ve Finlandiya gibi bazı
ülkelerde engellilerin haklarının korunmasına ilişkin genel
istatistikler ve bilgiler ile engellilerin haklarının korunmasına
ilişkin gelişmelere yer verilmektedir.
Kaynak:
http://nhrc.uz/ru/articles/Obespecheniezashitipravlyudeysograni
chennimivozmojnostyami
(E.T. 16.12.2021)

-

7 Aralık 2021 tarihinde, Ulusal İnsan Hakları Merkezi'nin
25’inci kuruluş yıldönümüne ithafen "Özbekistan Cumhuriyeti
Ulusal İnsan Hakları Merkezi: 1996-2021" adlı kitabın Kurumun
internet sitesinde paylaşıldığı bildirilmiştir.
Kaynak:
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http://nhrc.uz/uz/news/inson-huquqlari-boyicha-milliymarkazning-25-yilligiga-bagishlangan-kitob-nashrdan-chiqdi
(E.T. 16.12.2021)
-

13 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde 10-11
Aralık 2021 tarihlerinde Kurumun inisiyatifiyle Taşkent'te
“İnsan Hakları Eğitimi: Uluslararası Deneyim ve Ulusal Eylem”
konulu uluslararası bir konferansın düzenlendiği bilgisi
paylaşılmıştır. Konferans, Birleşmiş Milletler Orta Asya İnsan
Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Özbekistan'daki AGİT
Proje Koordinatörü ile işbirliği içinde düzenlenmiştir. Söz
konusu raporlar, Kurum resmi internet sitesinde yeni açılan
"Uluslararası Konferans: Uzman Görüşü" bölümünde makaleler
halinde yayınlanacaktır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/xalqaro-konferensiya-ekspertlar-fikri
(E.T. 16.12.2021)

-

14 Aralık 2021 tarihinde, Anayasa da dâhil olmak üzere hukuk
pratiğini çağın gereklerine reformların yoğunluğu ve tutarlılığı
ile halkın ihtiyaçlarına göre geliştirmek amacıyla “Modern
Anayasacılık: Ulusal ve Dış Tecrübe” konulu uluslararası bir
konferansın Taşkent'te düzenlendiği Kurumun internet sitesinde
paylaşılmıştır. AB Özbekistan Delegasyonunun desteğiyle
Konferans, Merkez ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ile
Devlet ve Hukuk Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.
Konferansta, sağlam bir hukuki zemin oluşturma sorunu
tartışılmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/sovremennoe-zakonodatelstvo-dolzhnosootvetstvovat-dinamichnosti-reform
(E.T. 16.12.2021)

-

16-17 Aralık 2021 tarihinde, Taşkent'te "Kadın, Barış ve
Güvenlik Gündemi ve İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma
ile İlişkisi" (WPS) konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldığı 17
Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde paylaşılmıştır.
Bu çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik, Özbekistan Cumhuriyeti
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve ülkedeki AGİT Projeleri
Koordinatörü ile işbirliği içinde düzenlenmiştir. Yuvarlak masa
toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kadın,
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Barış ve Güvenlik konulu ve 1325 sayılı Kararının uygulanması
ve Ulusal Eylem Planının uygulanması için izlenmesine ilişkin
en iyi uluslararası uygulamalar ve ulusal eylemler sunulmuştur.
Özellikle Ulusal Eylem Planı'nın Özbekistan'ın hangi alanlara
odaklanacağını belirlemesi, durumu değiştirmesi, etkin
politikalar izlemesi ve istenilen sonuçlara ulaşması açısından son
derece önemli olduğu vurgulanmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/m6432 (E.T. 28.12.2021)

Filistin Bağımsız
İnsan Hakları
Komisyonu /
Independent
Commission for
Human Rights
of Palestine

-

25 Aralık'ta, BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin Uygulanmasına
Yönelik Ulusal Eylem Planı taslağının açık oturumunun
gerçekleştirildiği ve etkinliğin Özbekistan Engelliler Derneği ile
iş birliği içinde düzenlendiği Kurumun internet sitesinde
paylaşılmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/m6487 (E.T. 28.12.2021)

-

29 Aralık 2021'de Kurumun internet sitesinde işkence
mağdurları için tazminat prosedürünün iyileştirildiğine ilişkin
bir haber paylaşılmıştır. Haberde, Âli Yasama Meclisinin 28
Aralık tarihli olağan toplantısında, hararetli bir tartışmanın
ardından "Özbekistan Cumhuriyeti Medeni Kanununda İşkence
Mağdurlarının Tazminat Usulünün İyileştirilmesine Dair
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edildiği
belirtilmiştir.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/m6500 (E.T. 29.12.2021)

-

13.12.2021 tarihinde Jericho/ Bağımsız İnsan Hakları
Komisyonu "Şikâyetler Kurulu" bir grup erkek ve kadın işçinin
katılımıyla Filistin Sağlık Bakanlığının Cinsiyete Dayalı
Şiddetle Mücadeledeki Rolü başlıklı özel bir çalıştay
gerçekleştirmiştir. Eriha ve Ürdün Vadisi Valiliği Sağlık
Müdürü Dr. Tariq Al-Hawas, bakanlığın maruz kaldığı cinsiyete
dayalı şiddet vakalarını tespit etmedeki rolünü ve bu vakaları tıp
merkezlerine sevk etmek için çalışmalarını anlatmıştır.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/media-center/5700.html
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(E.T. 25.12.2021)

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

-

18.12.2021 tarihinde Küresel İnsan Hakları Ağı tarafından
akreditasyonunun "A" kategorisinde yenilenmesini kutlamıştır.
Adalet Bakanı Al-Shalaldeh, kurum tarafından elde edilen
akreditasyonun Filistin için bir gurur ve başarı olduğunu
vurgulamış ve bir yönüyle Filistin’in katılmış olduğu ve insan
haklarıyla ilgili tüm uluslararası anlaşmalara bağlılığını
vurgulamıştır.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/media-center/5719.html (E.T. 25.12.2021)

-

22.12.2021 tarihinde en iyi uygulamaları teşvik etme konulu bir
çalıştay
düzenlenmiştir.
Mahkumlarla
insan
hakları
perspektifinden ilgilenmek için Gazze Şeridi'ndeki bir dizi ıslah
ve rehabilitasyon merkezi müdürünü hedef alan çalıştayın
açılışında, kurumda savunuculuk koordinatörü Mustafa İbrahim,
kurumun reform merkezleriyle ilişkisinin mahkumların
haklarına saygı göstermeye ve kolluk kuvvetlerinin kapasitesini
geliştirecek unsurların sağlanmasına dayandığını belirtmiştir.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/media-center/5749.html
(E.T. 27.12.2021)

-

27.12.2021 tarihinde birçok Filistin köyünde gerçekleşen ve en
az 250 Filistinlinin yaralanmasıyla sonuçlanan taşlı ve sopalı
saldırılara ilişkin uluslararası toplumu, saldırıların devam etmesi
ve tırmanmasına yönelik yasal ve ahlaki sorumluluklarını
üstlenmeye çağıran bir basın açıklaması yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/category-1/5767.html
(E.T. 27.12.2021)

-

03.12.2021 tarihinde Başkent Rabat'ın ev sahipliğinde yapay
zeka ve insan hakları konulu uluslararası sempozyum
düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 27.12.2021)
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Azerbaycan
Cumhuriyeti
İnsan Hakları

-

06.12.2021 tarihinde kamusal alanda güvenlik, raporlama ve
hayatta kalanlar için etkili ve etkili çözümlere erişim, çerçeve
içinde Choaib Doukkali Üniversitesi ve El Jadida Barosu ile
ortaklaşa
olarak
Kazablanka-Settat'ta
bir
çalışma
düzenlenmiştir. Çalışmanın odak noktası kadınları ve kız
çocuklarını korumaya yöneliktir.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 27.12.2021)

-

09.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Günü vesilesiyle "Gerçeğin
İfadeleri” adlı bir program düzenlenmiştir. Programda, konser,
şiir dinletisi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 27.12.2021)

-

14.12.2021 tarihinde Başkan Amina Bouayach, işkencenin
önlenmesi açısından CNDH'nin iyi uygulamaları / deneyimleri
hakkında “ #OPCAT’in Libya tarafından onaylanmasına doğru”
konulu bir çalıştaya katılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 27.12.2021)

-

22 Aralık 2021 Çarşamba ve 23 Aralık 2021 Perşembe günleri
sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma toplantıları düzenlenmiştir.
Bu toplantılarda, kurumun işlevleriyle kesişen derneklerin
çalışma alanı ve çıkarlarıyla ilgili konular tartışılmış ve katılan
derneklere, özellikle ilgili tavsiyelerin etkinleştirilmesini
hızlandırmak için kurum tarafından başlatılan hafıza koruma ve
yeni dinamizm programları ile ilgili faaliyetlerle ilgili gelişmeler
ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele için
başlatılan yıllık kampanya hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 27.12.2021)

-

9 Aralık 2021'de Kurumun Twitter hesabından, “10 Kasım
2020'den bu yana kurtarılan #Azerbaycan topraklarda #kara
mayın patlaması sonucu 7 asker ve 29 sivil hayatını kaybetti, 109
asker ve 44 sivil yaralandı.” ifadeleri paylaşılmıştır.
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Merkezi
(Ombudsman)/
Commissioner for
Human Rights of
the Republic of
Azerbaijan

Kaynak:
https://twitter.com/az_ombudsman/status/14689056650831872
00?s=20
(E.T. 16.12.2021)
-

10 Aralık 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, “10 Aralık
İnsan Hakları Günü'ne ithafen "Biz haklarımızla güçlü ve
mutluyuz" mottosu ile Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Elektronik Kitabı'nın işaret diline çevrilerek kamuoyuna
sunulduğuna ilişkin bir paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/2914/electronic-book-ofconvention-on-the-rights-of-the-child-translated-into-signlanguage-was-presented-to-the-general-public
(E.T. 16.12.2021)
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