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01.02.2022 – 01.03.2022

-

Kuruluşun internet sitesinde 9 Şubat 2022 tarihinde yapılan
paylaşımda GANHRI’nin Ulusal İnsan Hakları Kurumları için
ülke içerisinde yerinden edilmiş kişilerin haklarının
korunmasına ilişkin bir el kitabı hazırladığı belirtilmiştir. Söz
konusu El Kitabının; GANHRI, Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği, ülke içerisinde yerinden edilmiş kişiler
Raportörü Cecilia Jimenez-Damary ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programının ortak çabalarıyla hazırlandığı ifade
edilmiştir.
Kaynak:
(https://ganhri.org/handbook-for-nhris-on-idps/)
(E.T. 22.02.2022)

-

Kuruluşun resmi internet sitesinde 17 Şubat 2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, GANHRI’nin, Birleşmiş Milletler Yüksek
Komiserliği, BM Özel Prosedürler Raportörü ve Yaşlı Hakları
ve Yaşlılık Çalışma Grubu iş birliğiyle 17 Şubat tarihinde Ulusal
İnsan Hakları Kurumlarının yaşlı haklarının korunması ve
desteklenmesi konusundaki fırsatların ele alındığı geniş çaplı
çevrimiçi bir istişare toplantısı düzenlediği ifade edilmiştir.
Haberde ayrıca, Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının yaşlı
haklarının korunmasında önemli rol oynadığı belirtilmiştir.
Kaynak:
(https://ganhri.org/why-nhris-engagement-at-oewga-and-hrcmatters/)
(E.T. 22.02.2022)

-

BM Zorla ve Gönülsüz Kaybetmeler Çalışma Grubu, 126’ncı
oturumunu 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında hibrit formatta
gerçekleştirmiştir. Çalışma Grubu, oturum sırasında,
Azerbaycan, Bangladeş, Mısır, Kenya, Lübnan, Libya, Pakistan,
Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan ile ilgili olarak bildirilen
17 zorla kaybetme vakasını incelemiştir.
Kaynak:

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28112&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

Human Rights
(OHCHR)
-

7.02.2022 tarihinde Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi
Komitesi Gabon, Panama, Senegal, Uganda, Özbekistan, Peru,
Lübnan ve Dominik Cumhuriyeti'nin raporlarının gözden
geçirildiği 81’inci oturumunu açmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28089&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

8.02.2022 tarihinde OHCHR tarafından Yasadışı Kaynaklı
Fonların Menşe Ülkelere Geri Gönderilmemesinin İnsan
Haklarından Yararlanma Üzerindeki Olumsuz Etkisine İlişkin
Oturumlar Arası Seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerde açılış
konuşması gerçekleştiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet yolsuzluk ve yasa dışı finansal akışların,
Devletlerin aşırı yoksulluk ve diğer temel insan hakları
hedeflerine yönelik mevcut kaynaklarını baltaladığını belirterek,
daha sağlam hesap verebilirlik, şeffaflık ve dürüstlük çağrısında
bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28093&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

12.02.2022 Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası
Gün’de BM Çocuk Hakları Komitesi ve Çocuklar ve Silahlı
Çatışmalardan Sorumlu Genel Sekreter Özel Temsilcisi Üye
Devletlere, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların
Silahlı Çatışmalara Dâhil Olmaları Konusundaki İhtiyari
Protokol’ü (OPAC) onaylamaları çağrısında bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28113&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

14.02.2022 tarihinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Çek
Cumhuriyeti, Sırbistan, Özbekistan ve Bahreyn raporlarının
gözden geçirilmesinin planlandığı 71’inci oturumunu açmıştır.
Kaynak:
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28117&LangID=E (E.T. 25.02.2022)
-

16.02.2022 tarihinde OHCHR web sitesi ve Twitter hesabından
yapılan paylaşımlarda, Hükümetler, STK'lar ve diğerleri
tarafından verilerin uygun şekilde toplanması, bölümlere
ayrılması ve analizinin, genellikle göz ardı edilenler kesimler
için yaşam koşullarını ve kalkınma fırsatlarını iyileştirebileceği
belirtilerek, veri devrimi çağrısında bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Data-andhuman-rights.aspx
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1493979377188679
685 (E.T. 25.02.2022)

-

17.02.2022 tarihinde BM Irk Ayrımcılığının Ortadan
Kaldırılması Komitesi, ırk ayrımcılığı iddiaları konusundaki
anlaşmazlığı çözmek amacıyla hem Filistin Devletine hem de
İsrail'e dostane bir şekilde iyi niyet teklifinde bulunacak geçici
bir Uzlaşma Komisyonu kurmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28129&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

21.02.2022 tarihinde İnsan Hakları Konseyi tarafından Hassas
Durumlardaki Göçmenlerin İnsan Haklarına İlişkin Oturumlar
Arası Panel Tartışması düzenlenmiştir. Panel tartışmasında,
açıklamalarda bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet, dünya çapında yaklaşık 281 milyon insanın
hareket halinde olduğunu belirterek, göçmenlerin karşılaştığı
kırılganlıkları azaltmak için somut adımlar atılması gerektiğini
vurgulamıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28139&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

22.02.2022 tarihinde BM insan hakları uzmanları, çevre
konusunda dünyanın en üst düzey karar alma organı olan BM
Çevre Meclisi'ni, büyüyen plastik dalgayı ele almaya ve yeni bir
bağlayıcı anlaşma üzerinde uluslararası müzakereleri
başlatmaya çağırmıştır.
2

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28143&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

Birleşmiş
Milletler
İşkencenin
Önlenmesi Alt
Komitesi / United

-

23.02.2022 tarihinde OHCHR tarafından, “Kalkınma
Finansmanında Çözüm; Rehberlik ve Uygulama” başlıklı bir
rapor yayımlanmıştır. Raporda, kalkınma finansmanı
kurumlarının insan hakları ihlallerini önlemek için proaktif
yaklaşıma ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28150&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

23.02.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda,
İnsan Hakları Konseyi 49’uncu Olağan Toplantısı’nın 28 Şubat
- 1 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bilgisi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28147&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

25.02.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Sözcüsü Ravina Shamdasani tarafından Ukrayna hakkında basın
açıklaması gerçekleştirilmiştir. Açıklamada, Ukrayna'da
yaşanan gelişmelerden ciddi şekilde endişe duyulduğu
belirtilerek; uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla
çözmek için tüm makul önlemleri almayan Devletlerin yaşam
hakkını koruma yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz
kaldıkları vurgulanmıştır. Uluslararası insancıl hukuka ve
uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi
çağrısında bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28157&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

Kurum internet sitesinden yapılan paylaşımda; SPT’nin 46’ncı
oturumunun 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceği
ifade edilmiştir.
Kaynak:
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
Nations
Subcommittee on
Prevention of
Torture (SPT)

https://www.ohchr.org/En/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIn
dex.aspx
(E.T. 07.02.2021)
-

31 Ocak 2022 tarihinde Kurum internet sitesinden yapılan
paylaşımda; SPT tarafından BM uzmanlarının ülkenin işkenceyi
önleme ve işkenceyle mücadeleye yönelik ulusal sistemini
değiştiren politikasını üst düzey yetkililerle görüşmek üzere 31
Ocak’tan 4 Şubat'a kadar Brezilya'yı ziyaret edeceği ifade
edilmiştir.
Ziyarette SPT uzmanlarının, Haziran 2019'da yayınlanan
politikanın ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ülkenin
işkence önleme mekanizmasını zayıflattığına ilişkin endişelerini
dile getirecekleri belirtilmiştir.
Bu politika kapsamında, Federal Ulusal Önleme Mekanizması
olan (Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura)
MNPCT üyelerine artık ücret ödenmeyeceği ve gönüllü olarak
çalışmalarının bekleneceği, hükümetten de profesyonel ve
sekreterya desteği alamayacakları bilgisi verilmiştir.
Heyet başkanı ve SPT Başkanı Suzanne Jabbour’un bu konunun
acil olduğunu, yetkililerin mali ve idari desteği olmadan,
cezaevlerini ve diğer gözaltı merkezlerini düzenli olarak ziyaret
etmesi ve izlemesi gereken MNPCT’nin, zorlukla faaliyete
geçeceğini ifade ettiği belirtilmiştir.
SPT’nin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkındaki görüşünü
Aralık 2019'da yayınladığı, Kararnamenin, Federal mahkeme
tarafından verilen ihtiyati tedbir kararıyla nihai bir karara kadar
askıya alındığı bilgisi verilmiştir.
Paylaşımda; Jabbour’un, pandemi sebebiyle ertelenen Brezilya
ziyaretinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu, en yüksek
makamlarla güçlü diyalogları ile güçlü bir ulusal önleme
mekanizmasının Brezilya'da özgürlüğünden yoksun bırakılan
insanların insan haklarını geliştirmenin ve korumanın anahtarı
olduğu mesajını iletmeyi umduklarını ifade ettiği belirtilmiştir.
Paylaşımda; Brezilya’nın 2013'te ulusal bir işkence önleme
sistemi kurduğu ancak 26 eyaletten sadece dördünün bir önleyici
kurum kurduğu, SPT’nin 2011 ve 2015'te Brezilya'yı ziyaret
ettiği, raporların çevrimiçi olarak halkın erişimine açık olduğu
bilgisi verilmiştir.
Kaynak:
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28074&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

AGİT
Demokratik
Kurumlar ve
İnsan Hakları
Ofisi / OSCE

-

11 Şubat 2022 tarihinde Kurum internet sitesinden yapılan
paylaşımda; SPT tarafından BM uzmanlarının, dünyanın en
büyük üçüncü cezaevi nüfusuna sahip ülke olan Brezilya’ya
yaptıkları ziyaretin sonunda, Brezilya'nın uluslararası
yükümlülüklere uyması ve işkenceyi önleme sistemini
güçlendirmesi gerektiğini ifade eden bir açıklama yapılmıştır.
Açıklamaya göre; Brezilya’yı ziyaret eden heyetin başkanı
Suzanne Jabbour tarafından Brezilya'yı ulusal işkence önleme
mekanizmasını kapatma kararından vazgeçmeye çağırdıkları
ifade edilmiştir.
Brezilya’nın, 750.000'den fazla tutuklu ve aşırı kalabalık
cezaevleri ile dünyada özgürlüğünden yoksun bırakılan en
büyük üçüncü nüfusa sahip olduğu belirtilmiştir.
Açıklamada; heyetin ülkenin Federal Ulusal Önleme
Mekanizması (Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura – MNPCT) da dâhil olmak üzere ilgili kurum ve
kuruluşlar ile görüşmelerinin ardından Jabbour’un görüştükleri
tüm üst düzey yetkililerin, hem federal hem de eyalet düzeyinde
bağımsız ve iyi işleyen bir önleyici mekanizmanın kesinlikle
gerekli olduğu konusunda hemfikir olduğunu ifade ettiği
belirtilmiştir.
Jabbour
tarafından,
ayrıca
Brezilya'nın
önleyici
mekanizmalarının kritik zorluklarla karşı karşıya olduğu, kaynak
ve destek eksikliğine rağmen dikkate değer bir iş çıkardıkları
beyan edilmiştir.
Bununla beraber açıklamada, tartışmalı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin hukuka uygunluğu konusunda Yüksek Federal
Mahkeme'nin karar vereceği bilgisi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28114&LangID=E (E.T. 25.02.2022)

-

08.02.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde, Polonya’da
düzenlenen konferans aracılığıyla yapılan AGİT bölgesinde
antisemitizmle mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi
çağrısına yer verilmiştir.
Kaynak:
5

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
Office for
Democratic
Institutions and
Human Rights
(ODIHR)

https://www.osce.org/chairmanship/511591
(E.T. 24.02.2022)
-

10.02.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde, Kanada erken federal
seçimleri 2021: ODIHR seçim uzman ekibi nihai raporuna yer
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/canada/511837
(E.T. 24.02.2022)

-

18.02.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde, ODIHR seçim
uzmanlarının, Moldova'daki 2021 erken parlamento seçimlerine
ilişkin seçim gözlem heyetinin nihai raporu ve tavsiyelerine yer
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/512545
(E.T. 24.02.2022)

-

22.02.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde, ODIHR, Doğu
Ukrayna'da meydana gelen olaylarla ilgili endişesini dile
getirmiş ve herkesin insan haklarını savunma ve koruma
ihtiyacını vurgulamıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/512836
(E.T. 24.02.2022)

-

01.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, silahlı
kuvvetlerde çalışanların ifade özgürlüğüne ilişkin bilgi şeması
ve video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1488493049814601734
(E.T. 24.02.2022)

-

01.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı kaynaklı nefret suçu hakkında kaynak
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1489581335505219586
(E.T. 24.02.2022)
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
-

07.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, insan Haklarında
etkili erişime yönelik 10 anahtar konulu video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1490698352035512326
(E.T. 24.02.2022)

-

08.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, parlamenterler
için mesleki etik standartları içeren kaynak paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1491040968266584067
(E.T. 24.02.2022)

-

09.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında organize suç ve
yolsuzluk davalarında davaların izlenmesi konulu Reg Trial
Monitoring Projesi hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1491422923407900675
(E.T. 24.02.2022)

-

10.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, 14-15 Martta
gerçekleşmesi planlanan Supplementary Human Dimension
Toplantısı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1491784785630416897
(E.T. 24.02.2022)

-

11.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, 17 Mart tarihinde
Ofisin Twitter hesabında, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Güçlendirmek:
Çözümlerin
Merkezinde
Kurumsal
Mekanizmalar” etkinliği hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/511114
(E.T. 24.02.2022)

-

18.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, sivil toplum
gruplarının 2021'de meydana gelen nefret olaylarını 30 Nisan
2022'ye kadar ODIHR’a bildirebileceği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1494600022960353280
(E.T. 24.02.2022)
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
-

18.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, 16 Mayıs
tarihinde gerçekleşmesi planlanan Engelli Hakları Yasası
Münazara Meclisi etkinliği hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1494699487582900228
(E.T. 24.02.2022)

-

23.02.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, 30 Martta
gerçekleştirilmesi planlanan “Parlamentolarda Cinsiyet
Eşitliğini Gerçekleştirmek” etkinliği hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1496467592168497154
(E.T. 24.02.2022)

Ulusal İnsan
Hakları
Kurumları
Avrupa Ağı /
European
Network of
National Human
Rights Institutions
(ENNHRI)

-

16.02.2022 tarihinde, ENNHRI web sitesinde, UİHK'lerin
yaşlıların haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yaşlıların
haklarına yönelik yeni bir sözleşmeye ilişkin istişarede önemli
katkılarda bulunabileceği belirtilerek, BM Yaşlanma Çalışma
Grubu'nun “yaşlıların sürdürülebilir kalkınmaya katkısı”,
“ekonomik güvenlik”, yaşlıların “çalışma hakkı ve işgücü
piyasasına erişim” ve “adalete erişim” haklarını korumak için
uluslararası bir standart geliştirmek konularına odaklanan 12.
oturumuna katılmaya davet edildiğini duyurmuştur.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/opportunities-nhris-advancerights-older-persons/
(E.T. 25.02.2022)

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

-

SPT tarafından Federal Hükümet, Yargı ve Parlamentodan üst
düzey yetkililerle ülkenin işkence ve kötü muameleyi önleme
sistemi hakkında üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için
Brezilya’ya bir ziyaret düzenlendiğine ilişkin bir haber
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/brazil-visit-untorture-prevention-body-strengthen-torture-preventionwatchdog
(E.T. 01.02.2022)

8

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
-

Madagaskar’da işkence ve kötü muamelenin önlenmesi
konusunda Kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin
bir haber yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/madagascartorture-prevention-through-new-lens
(E.T. 04.02.2022)

-

Şilili ünlü sanatçı, mimar ve fotoğrafçı Alfredo Jaar’ın 3-6 Mart
2022 tarihleri arasında düzenlenecek ArtGenève sergisinde
İşkenceye Karşı Uluslararası Sanatçılar Derneği’nin kurulması
için özel bir eser sunacağına ilişkin bir haber yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/alfredo-jaar-helpsrelaunch-artists-against-torture
(E.T. 07.02.2022)

-

APT Genel Sekreteri Barbara Bernath’ın, Afrika ulusal insan
hakları kurumları (NHRI'ler) ve ulusal önleme mekanizmaları
(UÖM'ler) ile ilgili bölgesel bir web seminerinde verdiği
demeçte, Méndez'in Etkili Görüşmeye İlişkin İlkeleri'nin, polise
soruşturma yürütürken destek olabilecek ve aynı zamanda
işkence ve zorlamayı önleyebilecek pratik rehberlik sağladığını
belirttiğine ilişkin bir haber yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/africa-mendezprinciples-can-build-solid-foundations-drive-police-reform
(E.T. 17.02.2022)

-

Mendez Prensiplerinin, polis ve kolluk görevlileri için
faydalarına ilişkin bir broşür paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1488165633049124865?s
=20&t=yd-x_lu8pKVAW8z1wLDuzQ
(E.T. 01.02.2022)

-

Brezilya’ya SPT tarafından yapılan ziyaretin ülkedeki ulusal
önleme mekanizmasının ve işkence ve kötü muamelenin
önlenmesine ilişkin sistemin güçlenmesi için bir fırsat olduğuna
dair bir içerik paylaşılmıştır.
Kaynak:
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https://twitter.com/apt_geneva/status/1488558191730384897?s
=20&t=yd-x_lu8pKVAW8z1wLDuzQ
(E.T. 01.02.2022)

Guatemala İnsan
Hakları
Ombudsmanı/
Procuraduria de
Derechos
Humanos
of Guatemala

-

İsviçre Parlamentosu tarafından işkencenin ayrı bir suç olarak
tanımlanmasına ilişkin bir içerik paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1490724603991412737?s
=20&t=yd-x_lu8pKVAW8z1wLDuzQ
(E.T. 07.02.2022)

-

Kadınların özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları yerlerde
yapılan üst aramalarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlara
ilişkin bir içerik paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/apt_geneva/status/1494673850684084225?s
=20&t=yd-x_lu8pKVAW8z1wLDuzQ
(E.T. 18.02.2022)

-

02.02.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığından (PDH)
yetkililer, Guatemala Hava Kuvvetleri'nde, Guatemala
topraklarına geri gönderilen yetişkinlere, refakatsiz eve aile
birimlerine bakım sağlayan kuruluşlar ve sosyal kuruluşlar
hakkında bir inceleme gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realizaverificacion-en-la-fuerza-aerea-guatemalteca-1.html
(E.T. 06.02.2022)

-

07.02.2022 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH)
Jutiapa Yardımcısı, San Las Ánimas bölgesinde suya erişimin
olmamasıyla ilgili olarak sorun hakkında bilgi almak amacıyla
Jutiapa belediyesinin Belediye ve Toplum Geliştirme Konseyi
yetkilileriyle bir toplantıya katılmıştır.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participaen-reunion-con-autoridades-locales-por-problemas-de-accesoal-agua.html
(E.T. 13.02.2022)
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-

08.02.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'ndan (PDH)
Chiquimula Procumóvil'den memurlar, Agua Caliente sınırına
giden göç güzergâhını gözlemlemiş ve bu bağlamda göç
gruplarına, Guatemala topraklarından geçen göçmenlerin
haklarına ilişkin rehberlik etmişlerdir. Aynı zamanda göç
grubuna insan haklarına ilişkin materyaller, otobüs rehberleri ve
göçmenlere yardım sağlayan kuruluşların telefon numaraları da
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitoreoruta-migratoria-hacia-frontera-agua-caliente.html
(E.T. 13.02.2022)

-

11.02.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH) Kadın
Savunucusu, kadın lehine yürüttükleri çalışmalarla ilgili
denetimi başlatarak, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin
önlenmesi, cezalandırılması ve ortadan kaldırılması için
uygulanacak eylemler hakkında bilgi almak amacıyla Aile İçi
Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal
Koordinatörlüğü'nü ziyaret etmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-supervisaacciones-en-prevencion-de-violencia-intrafamiliar-y-contramujeres.html
(E.T. 13.02.2022)

-

17.02.2022 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH)
Petén Auxiliary delegesi, Ulusal Sivil Polis (PNC) amirleri ile
ulusal topraklar üzerinden transit geçiş yapan göçmenlerin
dikkatine ilişkin bir koordinasyon toplantısı düzenlemiştir.
Delege, göçmenlerin sunduğu şikâyetler nedeniyle, PNC
amirlerinin personelini koruma görevlerine uygun olarak hareket
etmeye yönlendirmesini tavsiye etmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-coordinaatencion-a-personas-migrantes.html
(E.T. 20.02.2022)

-

21.02.2022 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH)
Jalapa Yardımcı delegesi, Albert-Einstein Endüstriyel Teknik
Enstitüsü'nden bir grup ebeveyne eşlik ederek eğitim merkezi
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yetkilileriyle kitapların yüksek fiyatları ve çocukların ve
gençlerin maruz kaldığı iddia edilen şiddet hakkındaki
şikâyetlerini teyit etmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompanaa-padres-de-familia-en-verificacion-de-denuncia-en-centroeducativo.html
(E.T. 25.02.2022)

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

-

22.02.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH)
Sololá Yardımcı delegesi, genç bir hastaya yönelik tıbbi
müdahalenin
reddedildiği
iddiasıyla
Sololá
Ulusal
Hastanesi'ndeki bir başvuruyu incelemiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verificadenuncia-en-hospital-nacional-de-solola-por-negacion-enatencion-medica.html
(E.T. 25.02.2022)

-

02.02.2022 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan
paylaşımda Ulusal İnsan Hakları Konseyi (NCHR), NCHR
Başkanı Büyükelçi Moushira Khattab başkanlığındaki üçüncü
toplantısını 2 Şubat 2022 tarihinde video konferans yoluyla
gerçekleştirmiş olduğu ifade edilmiştir. Görüşmede Büyükelçi
Moushira Hattab, konseyin önümüzdeki dönemde ulusal insan
hakları stratejisinin uygulanmasına odaklanacağını vurguladı.
Kaynak:
https://nchr.eg/en/news-details/900
(E.T. 02.02.2022)

-

03.02.2022 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan
paylaşımda Ulusal İnsan Hakları Konseyi (NCHR) Başkanı
Büyükelçi Moushira Hattab, şu anda Mısır'ı ziyaret eden ABD
Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu
Sekreter Yardımcısı Christopher Le Mon'u kabul ettiği
belirtilmiştir. Toplantıya ayrıca, NCHR Başkan Yardımcısı
Büyükelçi Mahmoud Karem, Mohamed Anwar El-Sadat ve
NCHR üyeleri Ezzat Ibrahim de katıldığı haberde yer almıştır.
Kaynak:
https://nchr.eg/en/news-details/901
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(E.T. 21.02.2022)

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

Namibya
Ombudsmanlığı /
Ombudsperson’s
Office of Namibia

-

08 Şubat 2022 tarihinde Kurum Genel Sekreteri ile AB Ruanda
Delegasyonu bir araya gelerek insan haklarının korunmasına
ilişkin iş birliği alanlarını ele almışlardır.
Kaynak:
https://twitter.com/HumanRightsRW
(E.T. 25.02.2022)

-

15-17 Şubat 2022 tarihleri arasında Rwanda Broadcasting
Agency (RBA) aracılığıyla “adil adalet için haklarınızı bilin”
konulu radyo programı yapılacağı duyurulmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/HumanRightsRW
(E.T. 25.02.2022)

-

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında transit geçit merkezlerinde
işkenceyi önleme komisyonu misyonlarını yerine getirmek
amacıyla izleme faaliyetlerinin başlayacağı duyurulmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/HumanRightsRW
(E.T. 25.02.2022)

-

9 Şubat 2022 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan
paylaşımda, ülkenin Otjiwarongo şehrindeki bir ilköğretim
okulunda, Namibya Anayasası’nın kabulünün 32. yıldönümünün
kutlandığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.facebook.com/people/Office-of-the-OmbudsmanNamibia/100064767724362/
(E.T. 25.02.2022)

-

22 Şubat 2022 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan
paylaşımda, Konrad-Adenauer-Stiftung isimli Almanya
merkezli bir siyasi derneğin Ombudsmanlığa yaptığı ziyarete
değinilerek ziyaret kapsamında Ombudsmanlığın faaliyetlerinin
yanı sıra iki kurum arasındaki olası iş birliği alanlarının ele
alındığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
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https://www.facebook.com/people/Office-of-the-OmbudsmanNamibia/100064767724362/
(E.T. 25.02.2022)

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

-

01.02.2022 tarihinde, Kanada İnsan Hakları Komisyonu web
sitesinde, Kanada'nın inşasına yardım eden Siyah Kanadalıları
anmak amacıyla “Siyahlar Tarihi Ayı” onuruna, “Tutkuları,
yetenekleri ve vizyonları toplumumuzun her yönünü dönüştüren
ve güçlendiren henüz isimlerini bilmediğimiz, ancak bugün kim
olduğumuz üzerinde derin bir etkisi olan kahramanlar Kanadalı
nesillere
ilham
vermiştir.
Geçmişimizi
düşünürken,
bugünümüzle ilgili gerçeklerden kaçamayız: Siyah Kanadalılar
günlük yaşamlarında ırkçılık ve önyargıyla karşılaşmaya devam
etmektedir. Sistemik ırkçılıkla yüzleşmeli ve onu ortadan
kaldırmalıyız. Siyah karşıtı ırkçılığa karşı birlikte durmalıyız.
Siyah tarih, Kanada'nın tarihidir. Siyah Kanadalıların
başarılarını ve hikâyelerini öğrenmeye ve yükseltmeye sadece
Şubat ayındaki 28 gün boyunca değil, her gün söz verelim.”
şeklinde açıklamada bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/black-history-todayand-everyday
(E.T. 25.02.2022)

-

04.02.2022 tarihinde, Kanada İnsan Hakları Komisyonu web
sitesinde, Kanada'nın ilk Federal Konut Avukatını
memnuniyetle karşıladığını; yeterli konut hakkının aşamalı
olarak gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, Kanada'da konut
hakkının desteklenmesine ve korunmasına yardımcı olacağını,
Kanada'da barınma ihtiyacı ve evsizlik konusunda anlamlı
eylemlerde bulunma yetkisine sahip bağımsız, tarafsız bir bu
gelişmenin, Kanada'da barınma ihtiyacı ve evsizlikle karşı
karşıya kalan insanlar için insan hakları adaletine anlamlı
erişime yönelik önemli bir adım olduğunu, Kanada'da konut söz
konusu olduğunda, insanların hala temel eşitsizlikler yaşaması
kabul edilemez. Küresel bir Pandeminin ve konut krizinin
etkileriyle yüzleşmeye devam ederken, konut hakkının daha
önce hiç bu kadar acil olmadığını ifade eden bir açıklama
gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
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https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/canadian-humanrights-commission-welcomes-canadas-first-federal-housingadvocate
(E.T. 25.02.2022)

Ekvador
Ombudsmanlığı /
Defensor del
Pueblo of
Ecuador

El Salvador İnsan
Hakları
Avukatlığı /
Procurador
Derechos
Humonos El
Salvador

-

01.02.2022 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından “İnsan
Hakları ve İnsan Hareketliliği” konulu çevrimiçi kurs
düzenlenmiştir
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/148827621737154
5605 (E.T. 23.02.2022)

-

10.02.2022 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından
“İnsanların Kamuya Açık Bilgilere Erişim Hakkına Uyum”
konulu yıllık rapor düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/149157765951554
3554 (E.T. 23.02.2022)

-

22.02.2022 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı ile Guayaquil
Üniversitesi arasında toplumla bağlantı, araştırma, girişimcilik,
yayın alışverişi, tavsiye ve eğitim alanlarında program ve
projeleri uygulamak için kurumlar arası iş birliği anlaşması
imzalanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/149586939920241
4596 (E.T. 23.02.2022)

-

2022 yılında yürürlüğe giren "Yaşlıların Haklarının
Korunmasına İlişkin Özel Kanun" hakkında farkındalık
çalışmaları yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1488285966993444
865 ( E.T. 23.02.2022)

- Çocuk ve Gençlerin Hakları konulu radyo programına katılım
sağlanmıştır
Kaynak:
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https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/148961970117719
65 (E.T. 23.02.2022)
- Ciudad Delgado Belediyesi personeline İnsan Hakları Temel
Kursu eğitimi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/148964179833084
3138 (E.T. 23.02.2022)
- 10.02.2022 tarihinde Yerli Halkların Haklarına Dair Kuruluşlar
ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149153378260376
7815 (E.T. 24.02.2022)
- 11.01.2022 tarihinde Auschwitz Soykırımı Önleme Enstitüsü
desteğiyle yürütülen İnsan Hakları ve Tarihsel Hafıza Projesi
çerçevesinde El Salvador Katolik Eğitim Federasyonu Yönetim
Kurulu ile toplantı düzenlenmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149188588466014
6179 (E.T. 24.02.2022)
- Kurum çalışmalarını tanıtan video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149295171171073
2291 (E.T. 24.02.2022)
- 14.02.2022 tarihinde Kurum Başkanı tarafından Geçiş Dönemi
Adalet Yasası'nı görüşmek üzere Adalet ve İnsan Hakları
Komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149327184431675
8018 (E.T. 24.02.2022)
- 18.02.2022 tarihinde Geçiş Dönemi Adaleti Yasası hakkında
basın açıklaması paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149473293606267
6995 (E.T. 24.02.2022)
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- 21.02.2022 tarihinde Uluslararası Anadili Günü hakkında
farkındalık artırıcı paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149582880382585
2423 (E.T. 24.02.2022)

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

-

10.01.2022 tarihinde Kurum resmi web sitesinde 2022-2024
yılları arasında Komisyonun çalışmalarını yönetecek beş temel
önceliği belirleyen yeni Strateji Bildirisi yayınlanmıştır.
Bildiride, 5 stratejik alana öncelik tanınmış olup bu alanlar şu
şekildedir:
 Ekonomik Eşitlik: Konut, istihdam, gelir ve bakıcılar için
daha fazla ekonomik eşitlik arayışı.
 Adalet: Kamu yetkilerinin kullanımında adalete ve
hukukun üstünlüğüne erişimi savunmak.
 Saygı ve Tanınma: Irkçılığın, engelliliğin, yaşlı
ayrımcılığının ve cinsiyetçiliğin ortadan kaldırılmasının,
kamu anlayışı ve Devlet eylemi yoluyla teşvik edilmesi.
 Geleceğe Hazır Olma: Covid-19 salgını ve iklim
değişikliği dâhil olmak üzere hakları ve eşitliği tehdit
eden krizlere yanıt vermek.
 Kamu Sektörü Eşitliği ve İnsan Hakları Görevi: Kamu
kurumlarının yasal görevlerine uyumunu teşvik etmek,
raporlamak ve zorlamak.
Raporun tamamına ulaşmak için:
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2022/02/IHREC_StrategyStat
ement_FA-v2.pdf (E.T. 25.02.2022)

-

14.02.2022 tarihinde Kurum resmi web sitesinde yer alan
açıklamada; 2003 Alkol Yasası’nın mevcut halinin engellilerin,
Gezgin ve Roman Topluluklara üye bireylerin barlar, restoranlar
ve kulüpler gibi lisanslı mekânlara erişimde orantısız bir şekilde
etkilendiklerini bu nedenle lisanslı bir binaya girmeyi
reddetmeye yönelik başvuru mekanizmasının diğer ayrımcılık
şikâyetleriyle uyumlu hale getirilmesi için acil bir düzenlemeye
ihtiyaç olduğu vurgusu yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/urgent-change-needed-to-laws-ondiscriminatory-access-to-licenced-premises/
(E.T. 25.02.2022)
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-

15.01.2022 tarihinde Kurum resmi web sitesinde yer alan
açıklamaya göre Komisyon UM v Minister for Foreign Affairs
Davasına amicus curiae (mahkemenin dostu) sıfatıyla
katılmıştır. Dava, İrlanda'da doğan ve doğumundan önce Afgan
babasının ülkede mülteci olarak ikamet etmesine dayanarak
İrlanda vatandaşlığı iddiasında bulunan 'UM' üzerinde
odaklanmaktadır. UM’nin babasına 2006 yılında mülteci statüsü
verilmiş ancak Adalet Bakanlığı tarafından, dolandırıcılık
nedeniyle mülteci statüsü iptal edilmiştir. Yüksek Mahkeme,
mülteci statüsünü iptal etme kararının geriye dönük olarak
uygulanmasının ve bu kararın doğuştan vatandaş olan ve
ebeveyni İrlandalı olmayan bir çocuk üzerindeki etkisine
odaklanmaktadır.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/documents/um-v-minister-for-foreignaffairs-amicus-curiae-citizenship-and-childrens-rights-supremecourt-case/ (E.T. 25.02.2022)

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

-

03.02.2022 tarihinde, Selanik'te bir gencin sebepsiz bir saldırı
sonucu öldürülmesine yapılan açıklamada, suç eylemlerinin
demokrasiyi ve toplumu hedef aldığı vurgulanmış, şiddet
eylemlerine karşı acil ve kararlı tedbirlerin alınması gerektiği
ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html
(E.T. 24.02.2022)

Hırvatistan
Ombudsmanlığı /
Office of the
Ombudsperson
Croatia

-

24.02.2022 tarihinde, Hırvatistan Ombudsmanlığının web
sitesinde yayımlanan haberde, Hırvatistan’da bulunan yaşlıların
insan haklarının önemi ve bu hakların Birleşmiş Milletler
Yaşlanma Üzerine Açık Uçlu Çalışma Grubu’nun nisan ayındaki
çevrimiçi oturumunda tartışılacağı ifade edilmiştir. Bu
kapsamda, kırsal ve uzak bölgelerde yoksulluk içinde yaşayan
yaşlıların zor durumda olduğu; Hırvatistan’da her üç yaşlıdan
birinin ve hatta yalnız yaşayan her iki yaşlıdan birinin yoksul
olduğu; yoksulluğa ek olarak pek çok sorunla karşı karşıya
oldukları açıklanmıştır. Ayrımcılık söz konusu olduğunda;
özellikle kırsal kesimde, uzak bölgelerde, düşük eğitim
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
seviyesine sahip, düşük gelirli ve sosyal hizmetlere erişimi sınırlı
olan kişilerin akla geldiği belirtilmiştir. Son olarak, Birleşmiş
Milletler Yaşlanma Çalışma Grubuna ek olarak, Ombudsman
Tena Simonovic Einwalter tarafından, Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Konseyinin mart ayındaki 49’uncu oturumunda
yaşlıların haklarını savunacağı açıklanmıştır. Bu etkinlik
aracılığı ile yaşlılarının haklarının korunmasına yönelik kararlı
adımların atılması çağrısında bulunulacağı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.hr/hr/nastavljamo-u-okviru-un-azagovarati-jacanje-zastite-prava-starijih-osoba-u-hrvatskoj/
(E.T. 24.02.2022)

Arnavutluk Halk
Avukatlığı
/
Ombudsmanlık
People's Advocate
Albania

-

1 Şubat 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sitesine yer alan
haberde Arnavutluk Halk Avukatlığı Başkanı Erinda
Ballanca’nın Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Başkan
Yardımcılığına seçildiği bilgisi paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-746/
(E.T. 25.02.2022).

-

7 Şubat 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sitesinde
Arnavutluk Halk Avukatlığı bünyesinde açık bulunan iki kişilik
komisyoner alımı ile ilgili güncel duyurular paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/shpallje-pr-pozicion-komisioner-731/
(E.T. 25.02.2022).

-

10 Şubat 2022 tarihinde Ombudsman Erinda Ballanca,
Euronews’in sabah programına katılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/home/multimedia/znj-ballanca-n-euronews-albania-752/
(E.T. 25.02.2022).

-

16 Şubat 2022 tarihinde Ombudsman Erinda Ballanca’nın
Arnavutluk’ta Scan TV’de bir tartışma programına olan katılımı
paylaşılmıştır.
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Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/home/multimedia/znj-ballanca-e-ftuar-n-emisionin-argumentn-scan-tv-751/ (E.T. 25.02.2022).
-

18 Şubat 2022 tarihinde Ombudsman Erinda Ballanca, Devlet
Bakanı Elisa Spiropali ile insan haklarının korunması ve
geliştirilmesinde bağımsız kurumların rolü üzerine bir söyleşi
gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-753/
(E.T. 25.02.2022).

-

21 Şubat 2022 tarihinde Ombudsman Erinda Ballanca, Avrupa
Entegrasyonu için Sivil Toplum Katılımı Yuvarlak Masa
Toplantısına katılmıştır. Toplantıda, “AB’ye entegrasyon
yükümlülükleri çerçevesinde savcıların ve hakimlerin geçici
olarak yeniden değerlendirilmesi süreci” ile ilgili politika
belgelerine yansıyan ana bulgular ve tavsiyeler hakkında
tartışılmıştır. Hâkim adaylarının ve diğer adalet görevlilerinin
değerlendirilmesinde yüksek standarda ulaşılması, kolluk
standardının yükseltilmesi, cezasızlığın sona ermesi ile ilgili
karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine odaklanılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-754/
(E.T. 25.02.2022).

-

21 Şubat 2022 tarihinde Ombudsman Erinda Ballanca, asgari
yaşam, geçim standardı ile ilgili konularda bir TV programına
açıklamalarda bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/multimedia/avokatja-e-popullit-flet-pr-top-channel-nlidhje-me-minimumin-jetik-755/ (E.T. 25.02.2022).
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Avustralya İnsan
Hakları
Komisyonu /
Australian
Human Rights
Commission

-

9 Şubat 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sitesinde,
AHRC’nin Aborijinler ve Torres Boğazı Adalılar Sosyal Adalet
Komiseri June Oscar AO’nun bir hukuk fakültesi konferansında
gerçekleştirdiği anlatım paylaşılmıştır. Konferansın tamamına
paylaşılan linkten erişim sağlanabilir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/anu-collegelaw-conference-parenthood-and-work-post-covid-context
(E.T. 25.02.2022)

-

14 Şubat 2021 tarihinde AHRC Yaş Ayrımcılığından Sorumlu
Komisyon Üyesi Dr. Kay Patterson’ın “Walk the Talk” elçisi
olduğu 7. Ulusal Yaşlı İstismarı Konferansına katılmıştır.
Avustralya Aile Araştırmaları Enstitüsü tarafından Aralık
2021’de yayınlanan Ulusal Yaşlı İstismarı Yaygınlık
Araştırmasına göre, altı yaşlıdan biri son 12 ay içinde bir tür yaşlı
istismarı yaşadığını bildirmiştir. Endişe verici bir şekilde, yaşlı
insanların neredeyse üçte ikisi istismara maruz kaldıklarında
yardım alamamaktadır. İstatistikler ışığında konferansta, yaşlı
istismarını sona erdirmek için olumlu bir değişim sağlanması
amaçlanmaktadır. Yaşlı istismarına maruz kalan, tanık olan veya
bundan şüphelenen herkes için bir acil telefon hattı da
kurulmuştur. Buna göre, gizli bilgi ve destek için 1800
ELDERHelp (1800 353 374) numaralı Ulusal Yaşlı İstismarı
telefon hattı aranabilmektedir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/elder-abuse-conferencedrive-positive-change (E.T. 25.02.2022)
AHRC tarafından “Çocuk Sağlığı ve Covid” konusunda ulusal
bir anket düzenlenmektedir. Ulusal Çocuk Hakları Komiseri
Anne Hollonds tarafından düzenlenen anket ile çocuklar ve
ailelerinden covid-19’un son iki yılında yaşamanın onların ruh
sağlığını ve gelişimini nasıl etkilediği araştırılmak
istenmektedir. Ankete 9-17 yaş arasındaki çocuklar ve gençler
ile bu yaş aralığında bir çocuğu olan ebeveynler, bakıcılar,
büyükanne ve dedeler de katılım sağlayabilmektedir. Anket
kapsamında, çocukların ve gençlerin yaşam hakkında olumlu
hissetmelerine neyin yardımcı olacağı anlaşılmak istenmektedir.
Anket, 20 Mart 2022’de sona erecektir. Kamu politikasını
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yönlendirmek ve bilgilendirmek için çocukların ve gençlerin
katılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumun resmi internet
sayfasından ve sosyal medya hesaplarından sıklıkla anket ile
ilgili hatırlatma duyuruları yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/AusHumanRights/status/149295171469707
6739 (E.T. 25.02.2022)

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

-

4 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Komiserlik
Uluslararası İşbirliği Temsilcisi'nin Ukrayna'daki merkezi
yürütme organları ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle
Ukrayna'nın 2023-2027 için BM ile stratejik iş birliğinin yönleri
görüşmek üzere bir istişare toplantısına katıldığına dair bir haber
paylaşılmıştır.
Habere göre, etkinlik sırasında, Ukrayna
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler arasında üç önceliği sağlayan
2023-2027 Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçeve Programı
(PCB) sunulmuştur:
I. Demokrasi, iyi ve adil yönetişim ve hukukun üstünlüğü.
ІІ. Yeşil ve kapsayıcı ekonomi ve toplum.
III. Beşeri sermayenin sosyal korunması ve geliştirilmesi.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/predstavnikupovnovazhenogo-z-pitan-mizhnarodnogo-spivrobitnictvavzyav-uchast-v-obgovorenni-strategichnih-napryamivspivpraci-ukrayini-z-oon (E.T. 23.02.2021)

-

8 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Komiserliğin
öncülüğünde “Çocukların Hak ve Üstün Yararının Korunmasına
İlişkin Kamu Ahlakının Korunmasına Dair Ukrayna Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın geliştirildiği ve
Ukrayna Parlamentosu'na sunulduğu hakkında bir haber
paylaşılmıştır. Uygulaması mevzuattaki mevcut boşlukları
ortadan kaldıracak ve çocukları cinsel ürünlerin olumsuz
etkilerinden korumak için koşullar yaratacak olan bu yasanın
Parlamento tarafından kabul edilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhe
nij-verhovna-rada-ukrayini-uhvalila-zakoni-v-sferi-zahistuprav-lyudini (E.T. 23.02.2021)
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-

18 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde Ukrayna
vatandaşlarının evlerinden (Rusya tarafından geçici olarak işgal
edilen Ukrayna toprakları) zorla tahliye edilmesinin uluslararası
hukuka aykırı olduğu yönünde bir haber paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhe
nij-primusova-evakuaciya-gromadyan-ukrayini-z-domivok-yeporushennyam-norm-mizhnarodnogo-prava (E.T. 23.02.2021)

-

18 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde, özel
durumlarda kaybolan kişilerin aile bireylerinin, yakınlarının
akıbetini ve nerede olduklarını öğrenme hakkının sağlanmasının
devletin görevi olduğu yönünde bir haber paylaşılmıştır. Habere
göre, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı silahlı çatışması
nedeniyle Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 258 kişinin kayıp
olduğu düşünülmektedir. Kayıp Kişiler Komisyonun kayıp
kişileri aramadaki eylemsizliği ve gecikmesi, Ukrayna'nın 17
Haziran 2015'te taraf olduğu Tüm Kişilerin Zorla
Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin
24. Maddesi uyarınca ailelerinin akrabalarının akıbetini ve
nerede olduğunu belirleme hakkının ihlal edilmesiyle
sonuçlanmıştır. Haber göre, Komiserliğin, Komisyon'a verilen
işlevlerin yerine getirilmesi için finansman sağlama gereğini
sağlamak için defalarca Ukrayna Başbakanı'na çağrıda
bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/zabezpechenn
ya-prava-chleniv-simej-osib-zniklih-bezvisti-za-osoblivihobstavin-na-zyasuvannya-doli-ta-miscya-perebuvannya-yihnihridnih-ye-obovyazkom-derzhavi
(E.T. 23.02.2021)

-

21 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde, yasa dışı
silahlı gruplar tarafından konut binaları ve stratejik yerlerin
bombalanmasının, istatistiki verilerin paylaşılması yoluyla
Ukrayna vatandaşlarının güvenli yaşam hakkını ihlal ettiğine
ilişkin bir haber paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhe
nij-piddayuchi-obstrilam-zhitlovi-budinki-i-strategichni-
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obyekti-krayin-okupant-porushuye-pravo-gromadyan-ukrayinina-bezpechne-zhittya (E.T. 23.02.2021)

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

-

21 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde Ukrayna
Aile Kanunu'nun 181. maddesinin sekizinci bölümünün
değiştirildiği ve geçici devlet yardımlarının miktarının uygun
yaştaki bir çocuk için geçim düzeyi yüzde 50'den az
olamayacağının tespit edildiğine ve ebeveynlerden biri nafaka
ödemezse, her çocuğa garantili devlet desteği sağlanacağına dair
bir haber paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/nabulichinnosti-zmini-do-simejnogo-kodeksu-ukrayini-yakiperedbachayut-posilennya-prava-na-nalezhne-utrimannya-ditini
(E.T. 23.02.2021)

-

21.02.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde, Adalet
Bakanlığı'nın belgesiz göçmen çocukların ikamet hakkını
genişletme kararına ilişkin açıklamaya yer verilmiştir.
Açıklamada Adalet Bakanlığı'nın belgesiz göçmen işçilerin
çocuklarına eğitim haklarını sağlamak için Kore'de kalma hakkı
vermesinin olumlu bir durum olduğu, ancak ebeveynleriyle
birlikte Kore'de yaşamaktan başka seçeneği olmayan birçok
belgesiz göçmen çocuk olduğu ve tedbirin süresinin kısalığı gibi
çeşitli endişelerin devam ettiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&
boardid=7607682 (E.T. 24.02.2022)

-

21.02.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Covid-19
salgını sırasında evsizlerin sağlık haklarını güvence altına alacak
politikaların iyileştirilmesine ilişkin tavsiyelere yer verilmiştir.
Evsizler için tıbbi bakım asistanının rehberliğinin gözden
geçirilmesi, evsizler için tıbbi bakım tesislerini belirleyen
sistemin kaldırılması tavsiye edilmiştir. Tavsiyede evsizler için
tıbbi bakım tesislerinin belirli bölgelerde yoğunlaştığı, bu
tesislerde belirli tedaviler yapıldığı ve Covid-19 döneminde
Covid-19 hastalarının tedavi edilmesi ile evsizlerin tam olarak
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yararlanamadığı sağlık hakkının temel bir hak olduğu ve
evsizlerin sağlık hakkının korunması gerektiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&
boardid=7607683 (E.T. 24.02.2022)

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

-

31.01.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan
haberde Katar Kızılay Derneği (QRCS) ve Ulusal İnsan Hakları
Komitesi (NHRC) arasında gönüllülüğü ve insani çalışmayı
teşvik etmek için birlikte çalışmak, insan hakları ve insani
yardım çalışmaları konusunda kapasite geliştirmeyi ve deneyim
alışverişini desteklemek, her iki tarafın kapasiteleri dâhilinde bu
konuda karşılıklı yardım sağlamak, eğitim, aile, çocuk ve işçi
alanlarında ortak program ve projeleri koordine etmek amacıyla
iş birliği anlaşması imzalandığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/qrcs-nhrc-sign-framework-cooperationagreement/ (E.T. 24.02.2022)

-

07.2.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan
haberde Arap Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ANNHRI)
İcra Direktörü Sultan bin Hassan Al Jamali’nin Cibuti'deki
Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na ziyarette bulunduğu ve
Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının mali ve idari bağımsızlığına
duyulan ihtiyaca vurgu yaptığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/executive-director-of-annhri-stressesimportance-of-giving-nhris-financial-administrativeindependence/ (E.T. 24.02.2022)

-

19.02.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan
haberde Komisyonun Avrupa Parlamentosu ve Avrupa
Birliği'nden temsilciler ile görüştüğü belirtilmiştir. Görüşmede
Katar iş hukukundaki yasal gelişmeler değerlendirilmiş ve
Covid-19 döneminde Komisyonun dijital sistemlerden büyük
ölçüde yararlandığı ve şikâyetlerin elektronik ortamda alındığı
belirtilmiştir.
Kaynak:
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https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairperson-meets-eu-officials/
(E.T. 24.02.2022)
-

20.02.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan
haberde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonundan bir
heyetin Katar Devleti'nin göçmen haklarını teşvik etme ve
korumaya yönelik sürekli çabalarını, bu konudaki yasa
çalışmalarını ve uygulama örneklerini olumlu bulduğu bilgisine
yer verilmiştir.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/african-organization-of-internationaltrade-union-confederation-hails-qatars-legislative-reforms/
(E.T. 24.02.2022)

-

21.02.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan
haberde 27-28 Şubat 2022 tarihlerinde Komisyon ve Arap Ulusal
İnsan Hakları Kurumları Ağı tarafından uluslararası dayanışma
ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi Hedef: Barış,
Adalet ve Güçlü Kurumlar konulu uluslararası bir konferansın
gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-announces-conference-oninternational-solidarity-and-sustainable-development-agenda2030/ (E.T. 24.02.2022)

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

-

23.02.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde, Bosna Hersek
Ombudsmanlarının çalışan kadınlar için maddi tazminat hakkını
düzenleyen kanun değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarının
bilgisi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2163&la
ng=EN (E.T. 25.02.2022)

Danimarka İnsan
Hakları Kurumu /
Danish Institute
for Human Rights

-

25.02.2022 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Afrika Bölgesel
Forumu Sekizinci Oturumunda, Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve Afrika Ulusal İnsan
Hakları Kurumları Ağı ile iş birliği içerisinde “kaliteli eğitim
sistemleriyle daha iyiyi inşa etmek: insan hakları eğitimi gündem
26

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni
2030'da ilerlemeyi nasıl hızlandırabilir” konulu bir yan etkinlik
gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/HumanRightsDK/status/1496815095569133
570 (E.T. 25.02.2022)

Almanya İnsan
Hakları Enstitüsü
/ German
Institute for
Human Rights

-

03.02.2022 tarihinde kurumun resmi sitesinde yapılan
paylaşımda Alman İnsan Hakları Enstitüsü tarafından yapılan
yeni bir araştırmanın, devlet memurlarının partinin ırkçı ve aşırı
sağcı tutumlarını anayasal bağlılık görevlerini ihlal ederek
destekleyerek
AfD'yi
(Alternative
für
Deutschland)
savunduklarında hukukun üstünlüğü bağlamında disiplin cezası
uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/eintreten-fuer-die-afd-mitverfassungsrechtlicher-treuepflicht-von-beamten-unvereinbar
(E.T 21.02.2022)

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

-

06.02.2022 tarihinde, ceza adaletine ilişkin Lordlar Kamarasında
görüşülecek bir kanun taslağı hakkında brifing paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1490309532291149830
(E.T. 24.02.2022)

-

08.02.2022 tarihinde, etnik azınlık üyesi engelli kadınların
şiddeti bildirme ve destek hizmetlerine erişme konusunda
karşılaştıkları engelli kaldırmak için bir dizi öneri paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1491110136273846274
(E.T. 24.02.2022)

-

11.02.2022 tarihinde Kurum Başkanı Marcial Boo’nun sporda
ve toplumda ırkçılığa yönelik açıklaması paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1492159034576801795
(E.T. 24.02.2022)
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-

23.02.2022 tarihinde, Birleşik Krallık Ulusal Önleme
Mekanizmasının 21 alıkonulma merkezine ilişkin hazırladığı
rapor paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC/status/1496534124374413313
(E.T. 24.02.2022)

- 14.02.2022 tarihinde, Arjantin Ulusal İnsan Hakları Kurumu
tarafından tanıtım faaliyetleri yürütülmesi amacıyla görsel
tasarımlı İnsan Hakları Beyannamesi hazırlanmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/Matutegarri/status/1493324243760672770
(E.T. 23.02.2022)

Arjantin
Ombudsmanlığı /
Defensoria del
Pubelo de la
Nación de
Argentina

- 15.02.2022 tarihinde Arabuluculuk Uzmanı tarafından şiddetin
önlenmesi ve yönetimi konuşlarında eğitimler verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/DPNArgentina/status/149395130360471142
4 (E.T. 23.02.2022)
- 16.02.2022 tarihinde ergenlik çağındaki gençlerin tüm aşılarının
zamanında yapılmasının önemi konusunda farkındalık yaratmak
için bir kampanya başlatılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/DPNArgentina/status/149398746795918950
4 (E.T. 23.02.2022)

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

-

4 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Ombudsman
temsilcisinin BM “Çatışma Sonrası Rehabilitasyonda Kadının
Rolü” konulu konferansına katıldığı ve kadın haklarının
korunmasının Ombudsmanlığın ana faaliyetlerinden biri
olduğunu belirten bir haber paylaşılmıştır. Konuşmada,
Ombudsmanlığın mevcut toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının
ortadan kaldırılmasına ve kadının kamusal yaşamdaki
konumunun güçlendirilmesine özel önem verdiği de
belirtilmiştir.
Kaynak:
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https://ombudsman.az/en/view/news/2961/a-representative-ofthe-ombudsman-participated-in-the-un-conference-on-role-ofthe-women-in-post-conflict-rehabilitation
(E.T. 23.02.2021)

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

Fas Ulusal İnsan
Hakları Konseyi /
Conseil national
des droits de

-

4 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde İnsan Hakları
Komiseri (Ombudsman) Sn. Sabina Aliyeva ile BM Azerbaycan
Mukim Koordinatörü Sn. Vladanka Andreeva'nın karşılıklı
olarak bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladıklarına dair bir haber
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/2970/ombudsman-officeand-the-un-country-team-in-azerbaijan-inked-a-memorandumof-understanding
(E.T. 23.02.2021)

-

14.02.2022 tarihinde Rabat Polis Koleji öğrencilerine yönelik
“İnsan Haklarına Saygı ve Koruma Görevleri” başlıklı bir eğitim
gerçekleştirmiştir. Eğitim ile özellikle işkence ile mücadele ve
hak ve özgürlüklere saygı ile ilgili olanlar olmak üzere ulusal
mevzuat ve uluslararası sözleşmeler kapsamında insan haklarına
saygıyı artırmayı amaçlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/media-center/5949.html (E.T. 24.02.2022)

-

20.02.2022 tarihinde Mescid-i Aksa Üniversitesi'nde medya
öğrencileri için “İnsan Hakları Kavramlarını Akademik Medya
Uygulamalarına Entegrasyon” başlıklı eğitim programı
düzenlenmiştir. Medya uygulamalarını düzenleyen standartlar,
insan hakları ilkeleri ve bunların medyayla ilişkisi üzerine
odaklanılmıştır.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/media-center/5968.html (E.T. 24.02.2022)

-

14.02.2022 tarihinde Başkan Amina Bouayach Marakeş
Deklarasyonunun uygulanmasına ilişkin bölgesel bir toplantıya
katılmıştır. Toplantıda Kuzey ve Batı Afrika’daki insan hakları
savunucularının güncel durumuna ışık tutulmuştur.
Kaynak:
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l’homme
of Morocco

Azerbaycan
Cumhuriyeti
İnsan Hakları
Merkezi

https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 24.02.2022)
-

14.02.2022 tarihinde Kurum Başkanı “Kapsayıcı ve Entegre Bir
Üniversite Yaşamı İçin Üniversite Sosyal Sorumluluğu”
forumunun açılış konuşmasına katılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 24.02.2022)

-

16.02.2022 tarihinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden
Reybet Degat ile, kurumlararası iş birliğini güçlendirmeye
yönelik bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 24.02.2022)

-

2 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Hükümete
bağlı olarak sürekli faaliyet gösterecek Engellilere İlişkin
Kurumlar Arası Konseyin, engellilere ilişkin sivil toplum
kuruluşlarının katılımıyla kurulduğu ve Sivil toplum
kuruluşlarının ve uluslararası ortakların yanı sıra engelli
temsilcilerinin geniş katılımıyla BM Engelli Hakları
Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin Ulusal Eylem Planı taslağı
hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/en/news/m6695 (E.T. 23.02.2021)

-

2 Şubat 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde “2022-2026
Yeni Özbekistan’ın Kalkınma Stratejisi” ve insan haklarının
hayata geçirilmesinin önemine değinen öncelikleri hakkında
bilgi içeren bir haber paylaşılmıştır,
Kaynak:
http://nhrc.uz/en/news/m6686 (E.T. 23.02.2021)
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