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-

11-14.04.2022 tarihinde GANHRI web sitesinde Yaşlanma
Üzerine Açık Uçlu Çalışma Grubu’nun 12. Oturumu
hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/12th-oewga/ (E.T. 26.04.2022)

-

05.04.2022 tarihinde, GANHRI web sitesinde Guatemala
Kongresinin, 2022-2027 dönemi İnsan Hakları Ombudsmanı
için seçim ve atama sürecini başlattığı, bu kapsamda
GANHRI Başkanı Maryam Al Attiyah tarafından ilgili
makamlara mektuplar gönderilerek, ulusal insan hakları
kurumlarının bağımsızlığını ve etkinliğini sağlamak için
yürürlükte olan uluslararası standartların hatırlatıldığı
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/ganhri-recalls-applicable-internationalstandards-as-guatemala-moves-to-select-its-next-humanrights-ombudsperson/ (E.T. 26.04.2022)

-

06.04.2022 tarihinde GANHRI'nin 49. İnsan Hakları Konseyi
toplantısında, göçmen politikalarına hak temelli bir yaklaşımı
ve bunun uygulanması için yerel aktörlerin hayati rolünü
savunan Göç İçin Küresel İlkeler Sözleşmesi, Ukrayna’da
süregelen hadiseler, çevresel adalet ve ilgili topluluklar,
devletler ve BM organları ile etkileşim ihtiyacını ifade eden
iklim değişikliği ve sağlıklı bir çevre hakkının başlıkları
tartışılmıştır.
Kaynak:
https://ganhri.org/overview-of-ganhris-engagement-at-thehrc49/ (E.T. 26.04.2022)

-

10.04.2022 tarihinde, dünyanın dört bir yanındaki ulusal
insan hakları kurumları, GANHRI tarafından yayımlanan
Küresel Eylem Planı’nın bir parçası olarak, insan hakları
savunucularını ve sivil alanı koruma ve teşvik etme çabalarını
güçlendirmek için pratik araçlara ve desteğe erişebilmesi için
Küresel Eylem Planını yayımlamıştır.
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Kaynak:
https://ganhri.org/global-action-plan-on-hrds-and-civicspace/
(E.T. 26.04.2022)

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

Avrupa Eşitlik
Kurumları Ağı
/European Network

-

12.04.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde İş ve İnsan
Hakları Çalışma Grubu, önerilen Kurumsal Sürdürülebilirlik
Durum Tespiti (CSDD) konulu AB Direktifine tepki olarak
bir bildiri yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/the-eu-directive-oncorporate-sustainability-due-diligence-an-opportunity-or-apotential-tick-box-exercise/ (E.T. 28.04.2022)

-

11.04.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde UİHK’lere
insan hakları savunucularıyla nasıl ortak çalışmalar
yürütebilecekleri ve haklarını nasıl koruyabilecekleri
konusunda rehberlik eden, ayrıca savunucuları ve sivil
toplumu teşvik eden, koruyan ve destekleyen UİHK'lerin
ilham verici örneklerini içeren bir veri tabanına sahip yeni
rehberi yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/human-rights-defendersresource/ (E.T. 28.04.2022)

-

14.04.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkeler UİHK’leri katkılarıyla hazırlamış olduğu
“AB'de Hukukun Üstünlüğü” raporu yayımlanmıştır. İlgili
rapor, Avrupa Komisyonuna sunulmuştur.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/rule-of-law-eu-2022/
(E.T. 28.04.2022)

-

Kurum, 04.04.2022 tarihinde Twitter hesabında beş yüz
engelli vatandaşa yönelik anketin düzenlendiğini ve söz
konusu ankete ilişkin sonuçların açıklandığını belirtmiştir.
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of Equality Bodies
(EQUINET)

Irkçılık ve
Hoşgörüsüzlüğe
Karşı Avrupa
Komisyonu /
European
Commission
against Racism and
Intolerance (ECRI)

Birleşmiş Milletler
İşkencenin

Kaynak:
https://twitter.com/equineteurope/status/1510968319628783
618?cxt=HHwWhMC95czrhPgpAAAA (E.T. 26.04.2022)

-

Kurum, 08.04.2022 tarihinde Twitter hesabında 14.04.2022
tarihinde, Roman Stratejik Çerçevesi’ne odaklanan Ulusal
Eşitlik Stratejilerine Katkıda Bulunan Eşitlik Kuruluşları
adında bir çalıştay düzenleneceğini bildirmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/equineteurope/status/1510968319628783
618?cxt=HHwWhMC95czrhPgpAAAA (E.T. 26.04.2022)

-

05.04.2022 tarihli haberde, Rusya Federasyonu'nun
Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonuçları hakkında bir
tartışma düzenlenmiş ve konuyla ilgili bir bildiri kabul
edilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/european-commission-againstracism-and-intolerance/-/statement-of-the-europeancommission-against-racism-and-intolerance-ecri-on-theconsequences-of-the-aggression-of-the-russian-federationagainst-ukrai (E.T. 24.04.2022)

-

06.04.2022 tarihli paylaşımda, ECRI tarafından Bulgaristan,
Fransa ve Yunanistan'a ilişkin ön taslak raporlarının gözden
geçirildiği ve ülke izleme çalışmasına ilişkin olarak
Danimarka, Estonya ve Monako'ya ilişkin raporlarının kabul
edildiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/european-commission-againstracism-and-intolerance/-/ecri-holds-its-88th-plenary-meeting
(E.T. 24.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 1 Nisan 2022 tarihinde paylaşılan
haberde, Brezilya işkenceyi önleme mekanizmasını etkisiz
hale getirecek nitelikteki Başkanlık kararının, Brezilya
3

Yüksek
Mahkemesi
tarafından
iptal
edilmesinin
memnuniyetle karşılandığı bildirilmiştir.
Söz konusu karara göre, işkenceyi önleme mekanizmasının
finansal ve sekretarya desteği önemli ölçüde kesilmiş ve
üyelerine maaş verilmeyip gönüllülük esasına göre
çalışacakları karar altına alınmıştır. Yüksek mahkeme bu
hususları Brezilya Anayasası’na ve OPCAT düzenlemelerine
aykırı bulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-tortureprevention-body-applauds-brazil-supreme-courts-decision
(E.T. 27.04.2022)

Önlenmesi Alt
Komitesi/
Subcommitee on
Prevention of
Torture (SPT)

Avrupa İşkencenin
ve İnsanlık Dışı
veya Aşağılayıcı
Muamele veya

-

Kurumun internet sitesinde 6 Nisan 2022 tarihinde paylaşılan
haberde, SPT heyeti tarafından 27 Mart - 2 Nisan 2022
tarihleri arasında Tunus'a ziyaret gerçekleştirildiği ve
ziyarette yapılan tespitlere göre SPT’nin 2016’da
gerçekleştirdiği bir önceki ziyarete göre gelişmeler olduğu
ancak polis şiddeti ve cezaevlerinin aşırı kalabalıklığı gibi
sorunların devam ettiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/tunisiaprogress-made-concerns-remain-says-un-torture-preventionbody (E.T. 27.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde paylaşılan 14 Nisan 2022 tarihli
haberde, SPT tarafından 2002’de Arjantin’e gerçekleştirilen
ziyaret
sırasında
verilen
tavsiyelerin
uygulanıp
uygulanmadığını incelemek üzere Arjantin’e 20-30 Nisan
2022 tarihleri arasında bir ziyaret yapılacağı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-tortureprevention-body-visit-argentina
(E.T. 27.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 5 Nisan 2022 tarihinde paylaşılan
yazıda, CPT’den bir heyetin 21 Mart – 1 Nisan 2022 tarihleri
arasında Polonya’ya periyodik bir ziyaret gerçekleştirdiği
bildirilmiştir. Ziyaretin temel amacının, ülkeye daha önce
yapılan ziyaretlerde Komite tarafından verilen tavsiyelere
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Cezanın Önlenmesi
Komitesi/
European
Committee for the
Prevention of
Torture and
Inhuman or
Degrading
Treatment or
Punishment (CPT)

ilişkin Polonya yetkilileri tarafından alınan önlemleri
incelemek olduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-visits-pola-2 (E.T. 27.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 11 Nisan 2022 tarihinde
paylaşılan haberde, CPT’nin 28 Mart – 8 Nisan 2022 tarihleri
arasında İtalya’ya ziyaret düzenlendiği bildirilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-carries-out-12-day-visit-to-italy
(E.T. 27.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 14 Nisan 2022 tarihinde
paylaşılan haberde, CPT’nin 10 – 21 Mayıs 2021 tarihleri
arasında Romanya’ya yaptığı ziyaret hakkındaki rapor
Romanya makamlarının yanıtlarıyla birlikte yayımlanmıştır.
Raporda cezaevi sistemindeki aksaklıkların devam ettiği
açıklanmıştır.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-publishes-report-on-romaniahighlighting-that-the-challenges-facing-the-prison-systemremain-extensi-1
(E.T. 27.04.2022)
Raporun tamamı için: https://rm.coe.int/1680a62e4b

-

Kurumun internet sitesinde 21 Nisan 2022 tarihinde
paylaşılan haberde, Avrupa Konseyi Bakan Yardımcıları ile
görüş alışverişinde bulunulan 20 Nisan 2022 tarihli
toplantıda, CPT Başkanının 2021 yılı faaliyet raporunu
sunduğu belirtilmiştir.
Raporda, cezaevlerinin kalabalık olmasına dikkat çekilmiş
olup her ceza infaz kurumunda bulunabilecek mahpus sayısı
için azami bir sayı belirlenmesi ve hapis cezasına alternatif
tedbirlerin uygulanmasının artırılması yoluyla bu sorunun
çözüleceği belirtilmiştir.
Kaynak:
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https://www.coe.int/en/web/cpt/-/anti-torture-committeecalls-for-setting-a-limit-to-the-number-of-inmates-in-everyprison-and-promoting-non-custodial-measures
(E.T. 27.04.2022)
Raporun tamamına ulaşmak için:
https://rm.coe.int/1680a63c72

İşkencenin
Önlenmesi Derneği/
Association for the
prevention of
torture (APT)

-

Kurumun internet sitesinde 26 Nisan 2022 tarihinde
paylaşılan haberde, 23-26 Kasım 2021 tarihleri arasında
Arnavutluk’a yapılan ziyaret hakkında bir rapor
yayımlanmıştır. Raporun, adli psikiyatri hastalarının
durumunu incelemek ve CPT'nin tüm bu tür hastaların uygun
bir adli psikiyatri tesisine nakledilmesine ilişkin uzun süredir
devam eden tavsiyesinin uygulanmasına ilişkin kaydedilen
ilerlemeyi gözden geçirmek amaçlı ziyareti konu aldığı
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-publishes-its-report-on-albania
Raporun tamamı için bakınız: https://rm.coe.int/1680a64e5b
(E.T. 27.04.2022)

-

8 Nisan 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde Kadınlar
ve Cezaevlerine ilişkin Küresel Kampanya’nın bir parçası
olarak özgürlüğünden yoksun bırakılan kadınlara yönelik risk
sorunlarına yanıt veren ulusal önleme mekanizmalarından
edinilen bilgiler ve deneyimler hakkında bir röportaj
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/brazilimplementing-alternatives-invasive-body-searcheS
(E.T. 24.04.2022)

-

13 Nisan 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde,
önümüzdeki aylarda Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen
soruşturmalar sırasında işkencenin önlenmesinde kilit bir araç
olarak Méndez Etkili Mülakat Prensipleri'nin onaylanmasına
yönelik savunuculuklarına devam edecekleri bildirilmiştir.
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Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/mendezprinciples-growing-support-during-human-rights-council49th-session
(E.T. 24.04.2022)

Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları
Yüksek Komiserliği
(BMİHYK) / Office
of the United
Nations High
Commissioner for
Human Rights
(OHCHR)

-

13 Nisan 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinden,
özgürlüğünden yoksun bırakıldıklarında ek güvenlik
açıklarıyla karşılaşabilecek olan yaşlı kişilerin gözaltı
yerlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kalmalarını
önlemek için bir dizi tavsiye yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/promotingrights-and-dignity-older-persons-deprived-liberty
(E.T. 24.04.2022)

-

1 Nisan 2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinden paylaşılan
basın açıklamasında, BM uzmanları, Suudi Arabistan
Hükümetinin Uygur azınlığına mensup iki Çin vatandaşını
iade etmemesi gerektiğini belirterek uygun risk
değerlendirmesi çağrısında bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/saudiarabia-un-experts-say-uyghurs-must-not-be-extraditedchina-urge-proper (E.T. 28.04.2022)

-

1 Nisan 2022 tarihinde, Kurumun internet sitesinde
Demokratik Halk Cumhuriyeti Kore, Myanmar ve İran'daki
İnsan Hakları durumunu tartışan İnsan Hakları Konseyi'ne
ilişkin bir basın açıklaması paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/03/humanrights-council-discusses-human-rights-situation-democraticpeopless (E.T. 27.04.2022)

-

1 Nisan 2022 tarihinde, BM insan hakları uzmanları,
Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı merkezlerinde keyfi
olarak tutulan çocukların yanı sıra kayıp ve açıklanamayan
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çocukların fiziksel, zihinsel, eğitimsel ve genel tıbbi
sağlıklarına yönelik derin endişelerini paylaşmışlardır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/syria-unexperts-profoundly-concerned-missing-and-injuredchildren-after (E.T. 27.04.2022)

-

1 Nisan 2022 tarihinde, BM Zorla veya Gönülsüz
Kaybetmeler Çalışma Grubu'nun Kıbrıs Cumhuriyeti
Hükümeti'nin davetlisi olarak 5-12 Nisan 2022 tarihleri
arasında Kıbrıs'ı ziyaret edeceği duyurulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/unexperts-enforced-disappearances-visit-cyprus
(E.T. 27.04.2022)

-

1 Nisan 2022 tarihinde, BM insan hakları uzmanları, Suudi
Arabistan Hükümeti'ni Uygur azınlığa mensup iki Çin
vatandaşını iade etmeme konusundaki yükümlülüklerini
yerine getirmeye çağırmış ve Çin'e iade edilmeleri halinde
ciddi insan hakları ihlalleri riskiyle karşı karşıya olduklarını
belirtmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/saudiarabia-un-experts-say-uyghurs-must-not-be-extraditedchina-urge-proper (E.T. 27.04.2022)

-

4 Nisan 2022 tarihinde, Kurumun internet sitesinde Ituri'deki
çatışmada cinsel şiddet mağdurlarının şifa ve adalet için yer
bulmaları konusunda bir yazı yayınlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/04/sexual-violencevictims-ituris-conflict-find-place-healing-and-justice
(E.T. 27.04.2022)

-

4 Nisan 2022 tarihinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet tarafından yapılan açıklamada,
Ukrayna'nın Bucha kasabasında sokaklarda ve toplu
mezarlarda bulunan sivillerin görüntülerinin dehşet verici
olduğu; bu ve diğer alanlarda ortaya çıkan raporların, olası
8

savaş suçlarının yanı sıra uluslararası insancıl hukukun ve
insan hakları hukukunun ciddi ihlalleri hakkında soruları
gündeme getirdiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/statements-andspeeches/2022/04/comment-un-high-commissioner-humanrights-michelle-bachelet-bodies (E.T. 28.04.2022)

-

5 Nisan 2022 tarihinde, BM'nin Somali'deki insan haklarının
durumuna ilişkin Bağımsız Uzmanı, merkezi hükümeti sağlık
hizmetlerini iyileştirmeye, çocuk yaşta evlilikleri sona
erdirmeye ve gazetecilerin korunmasını sağlamaya davet
etmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/somaliaun-expert-warns-health-care-standards-dangerously-low
(E.T. 27.04.2022)

-

6 Nisan 2022 tarihinde, Kurumun internet sitesinden, BM
İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi tarafından Tunus'un
ilerleme kaydettiğini ancak endişelerin devam ettiğini
belirten bir açıklama yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/tunisiaprogress-made-concerns-remain-says-un-torture-preventionbody (E.T. 27.04.2022)

-

7 Nisan 2022 tarihinde, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan
Kaldırılması Komitesi'nin (CERD) 11-29 Nisan tarihleri
arasında Kamerun, Lüksemburg, Estonya ve Kazakistan'ı
gözlemleyeceği açıklanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/uncommittee-elimination-racial-discrimination-reviewcameroon-luxembourg
(E.T. 27.04.2022)

-

8 Nisan Uluslararası Roman Günü münasebetiyle BMİHYK
web sitesinden yapılan paylaşımda, BM'nin azınlık meseleleri
Özel Raportörü Fernand de Varennes, tüm Devletleri ve
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kurumları, çatışmalar sırasında sivilleri koruma çabalarına
Romanları tam olarak dahil etmeye davet etmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/pressreleases/2022/04/international-roma-day-8-april-2022-unexpert-urges-better-protection-roma (E.T. 28.04.2022)

-

11 Nisan 2022 tarihinde Yaşlanma Üzerine Açık Uçlu
Çalışma Grubu’nun 12. Oturumu gerçekleştirilmiştir.
Oturumda konuşma gerçekleştiren BM İnsan Hakları Yüksek
Komiseri Michelle Bachelet, yaşlıların haklarını ve onurunu
teşvik etmek ve korumak için uluslararası bir yasal belgeye
yönelik tekliflerin geliştirilmesine yönelik somut ve kararlı
adımlar atılması ve tüm bu sürece sivil toplumun, Ulusal
İnsan Hakları Kurumlarının ve diğer tüm paydaşların aktif ve
anlamlı katılımının sağlanması gerektiğini belirtmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/04/12th-sessionopen-ended-working-group-ageing (E.T. 28.04.2022)

-

11 Nisan 2022 tarihinde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Yüksek Komiserliği'nin “Sri Lanka'da Uzlaşma, Hesap
Verebilirlik ve İnsan Haklarının Geliştirilmesine İlişkin
Raporu” yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc499promoting-reconciliation-accountability-and-human-rightssri-lanka-report
(E.T. 27.04.2022)

-

11 Nisan 2022 tarihinde, Brezilyalıların tam ve aktif sosyal
ve politik katılım haklarına getirilen kısıtlamalar ve insan
hakları savunucularına, kadın gazetecilere, yerli halklara ve
özellikle Afrika kökenli geleneksel topluluklara yönelik
korkunç şiddet seviyelerine ilişkin endişeler dile getirilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-unexpert-decries-erosion-democracy-urges-safe-space-civilsociety (E.T. 27.04.2022)
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-

12 Nisan 2022 tarihinde, Kurumun internet sitesinde sağlıklı
çevre hakkı ile ilgili açıklama yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/statements-andspeeches/2022/04/right-healthy-environment
(E.T. 27.04.2022)

-

12 Nisan 2022 tarihinde, BM Zorla Kaybetmeler Komitesi
Yunanistan ve Nijer ile ilgili bulgularını yayımlamıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/uncommittee-enforced-disappearances-publishes-findingsgreece-and-niger
(E.T. 27.04.2022)

-

14 Nisan 2022 tarihinde, BM Engelli Hakları Komitesi
tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik askeri
saldırıların, tahminen 2,7 milyon engelli insanın hayatını
riske attığını belirtilerek, defalarca ateşkes ve düşmanlıkların
durdurulması
çağrısı
yapılmasına
rağmen
Rusya
Federasyonu'nun devam eden saldırganlığı kınanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/ukraine27-million-people-disabilities-risk-un-committee-warns
(E.T. 28.04.2022)

-

14 Nisan 2022 tarihinde, BM İşkenceyi Önleme Alt
Komitesi'nin (SPT) 20-30 Nisan 2022 tarihleri arasında
Arjantin'i ziyaret edeceği açıklamıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-tortureprevention-body-visit-argentina
(E.T. 28.04.2022)

-

14 Nisan 2022 tarihinde, BM Komitesi, Ukrayna'da risk
altında olan yaklaşık 2,7 milyon engelli hakkında uyarıda
bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/ukraine27-million-people-disabilities-risk-un-committee-warns
11

(E.T.28.04.2022)

-

17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadele günü münasebetiyle
BMİHYK
web
sitesinden
yapılan
paylaşımda,
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, çiftçilerin
küresel ve yerel gıda güvenliğine önemli katkılarının ve
açlıkla mücadeledeki vazgeçilmez rollerinin daha güçlü bir
şekilde tanınması çağrısında bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/pressreleases/2022/04/international-day-peasants-struggles-17april-2022-un-expert-applauds-vital (E.T. 28.04.2022)

-

22 Nisan 2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Sözcüsü Ravina Shamdasani tarafından yapılan açıklamada,
16-17 Nisan tarihlerinde İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i
Aksa'daki gerginlikler sırasında en az yirmi yedisi çocuk
olmak üzere yüz seksen Filistinliyi yaraladığı, İsrail güvenlik
güçlerinin özellikle 15 Nisan'da tanık olunan ve videoya
kaydedilen davranışının, güç kullanımının yaygın, gereksiz
ve ayrım gözetmeksizin yapıldığına dair ciddi endişeler
doğurduğu belirtilmektedir. BM Genel Sekreteri'nin sükunet
çağrısını yinelenerek ve insanların öldürüldüğü veya
yaralandığı durumlarda soruşturma açılması çağrısında
bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-briefingnotes/2022/04/israel-opt (E.T. 28.04.2022)

-

22 Nisan 2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet tarafından yapılan açıklamada, Rus
işgalinin Ukrayna'yı ülke genelinde ve ötesinde sivillerin
hayatını mahveden bir insani krize sürüklediği belirtilerek,
tüm taraflar uluslararası insan hakları hukukuna ve
uluslararası insancıl hukuka, özellikle de silahlı çatışmaların
yürütülmesine ilişkin kurallara uymaya çağrılmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/bacheleturges-respect-international-humanitarian-law-amidgrowing-evidence
(E.T. 28.04.2022)
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-

25 Nisan 2022 tarihinde Singapur’a iki infazı durdurma
çağrısında bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/04/singaporeurged-halt-two-imminent-executions (E.T. 28.04.2022)

-

25 Nisan 2022 tarihinde İşkenceye Karşı Komite, İşkenceyi
Önleme Alt Komitesi ile bir araya gelmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/pressreleases/2022/04/committee-against-torture-meetssubcommittee-prevention-torture (E.T. 28.04.2022)

-

25 Nisan 2022 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, dijital
çağda insan hakları ve demokrasiye ilişkin açıklama
yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/04/human-rightsand-democracy-digital-age (E.T. 28.04.2022)

-

26 Nisan 2022 tarihinde, BM insan hakları uzmanının 28
Nisan - 10 Mayıs 2022 tarihleri arasında cüzzam konusunda
Angola'yı ziyaret edeceği açıklanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/04/unhuman-rights-expert-leprosy-visit-angola (E.T. 28.04.2022)

-

27 Nisan 2022 tarihinde BM Uzmanları tarafından yapılan
açıklamada, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin barınma, güvenli
içme suyu ve sanitasyon ile sağlık ve eğitim tesisleri de dahil
olmak üzere diğer temel hizmetlere erişimi kısıtlayan ayrımcı
imar ve planlama rejimlerine tabi olduğu belirtilerek, İsrail’in
konut politikalarının Filistin halkına yönelik ırk ayrımcılığı
ve insan hakları ihlali teşkil ettiği vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/israelshousing-policies-occupied-palestinian-territory-amountracial (E.T. 28.04.2022)
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AGİT Demokratik
Kurumlar ve İnsan
Hakları Ofisi /
OSCE Office for
Democratic
Institutions and
Human Rights
(ODIHR)

-

04.04.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde gözlem heyetinin
Macaristan'daki parlamento seçimlerine ilişkin yorumları
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/515135
(E.T. 26.04.2022)

-

04.04.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde gözlem heyetinin
Sırbistan seçimlerine ilişkin yorumları paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/515171
(E.T. 26.04.2022)

-

08.04.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde Romanların eşit
muamele görmesi ve korunması gerektiğine ilişkin
açıklamalar paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/515340
(E.T. 26.04.2022)

-

08.04.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde Gürcistan yerel
seçimleri 2021: ODIHR seçim gözlem heyeti nihai raporu
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/515358
(E.T. 26.04.2022)

-

08.04.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde Özbekistan
cumhurbaşkanlığı seçimleri 2021: ODIHR seçim gözlem
heyeti nihai raporu yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan/516438
(E.T. 26.04.2022)
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-

05.04.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “Din ve İnanç
Özgürlüğü Konusunda ODIHR Uzmanlar Paneli” hakkında
bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1511350744787603464
(E.T. 26.04.2022)

-

09.04.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında Ukrayna
Kramatorsk'taki can kayıplarına yönelik eleştiriler
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1512808717011587073
(E.T. 26.04.2022)

-

13.04.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında AGİT
Moskova Mekanizması’nın Uzmanlar Misyonu’nun “24
Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da İşlenen Uluslararası
İnsani ve İnsan Hakları Hukuku, Savaş Suçları ve İnsanlığa
Karşı Suçlar İhlallerine İlişkin Raporu” hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1514203051560738822
(E.T. 26.04.2022)

-

15.04.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “AGİT'te
Demokrasi ve İnsan Hakları: ODIHR Yıllık Raporu 2021”
hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr (E.T. 26.04.2022)

-

19.04.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında 79 yıl önce
gerçekleşen Varşova Getto Ayaklanmasına ilişkin anma
mesajı paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1516421448205807628
(E.T. 26.04.2022)

-

20.04.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında 16-17 Mayıs
tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan “Kriz Zamanlarında
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Demokratik Kurumların İşleyişi: Tamamlayıcı İnsani Boyut
Toplantısı II” hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1516783933257654276
(E.T. 26.04.2022)

BM Irk
Ayrımcılığının
Ortadan
Kaldırılması
Komitesi / UN
Committee on the
Elimination of
Racial
Discrimination
(CERD)

BM Engelli
Kişilerin Hakları
Komitesi / UN
Committee on the
Rights of Persons
with Disabilities
(CRPD)

-

07.04.2022 tarihinde CERD tarafından 11.04.2022 ve
29.04.2022
tarihleri
arasında Kamerun,
Estonya,
Lüksemburg ve Kazakistan’ın gözden geçirileceği
belirtilmiştir. Hükümet dışı kuruluşlar ve ulusal insan hakları
kurumlarından ülke raporlarını alan Komite’nin bahse konu 4
ülke hakkında tartışma yürüteceği ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/uncommittee-elimination-racial-discrimination-reviewcameroon-luxembourg (E.T. 25.04.2022)

-

11.04.2022 tarihinde CERD tarafından 106. Oturumun
açıldığı ifade edilmiş olup bu oturumda Kamerun, Estonya,
Lüksemburg
ve
Kazakistan’ın
ayrımcılık
karşıtı
faaliyetlerinin gözden geçirileceği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/pressreleases/2022/04/committeeelimination-racial-discrimination-opens-its-one-hundredand-sixth (E.T.25.04.2022)

-

14.04.2022 tarihinde Engelli Haklarına İlişkin Komite
(CRPD) tarafından Ukrayna’da 2.7 milyon civarında olduğu
varsayılan engellilerin risk altında olduğu, Rusya’nın
yinelenen çağrılara uymayarak savaşı sonlandırmadığının
üzüntüyle karşılandığı belirtilerek bir bildiri yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/ukraine27-million-people-disabilities-risk-un-committee-warns
(E.T. 25.04.2021)
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Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek
Komiserliği
(BMMYK) / UN
High Commissioner
for Refugees
(UNHCR)

-

08.04.2022 tarihinde BMMYK web sitesinde, Ukrayna’da
altı hafta içinde 4,3 milyondan fazla mültecinin ülkeyi terk
ettiği, 7,1 milyon kişinin ise ülke içinde yerinden edildiği
belirtilmiştir. Ayrıca BMMYK tarafından bölge içindeki
yardımını iki katına çıkarıldığı ifade edilerek iletişim
konusunda belirlenen irtibat kişileri duyurulmuştur.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/4/624fee7e4/unh
cr-redoubles-its-aid-inside-ukraine-region.html
(E.T. 28.04.2022)

-

12.04.2022 tarihinde, BMMYK'nın Korumadan Sorumlu
Yüksek Komiser Yardımcısı, Ukrayna'dan gelen mültecilerin
insan ticareti ve sömürü risklerine ilişkin açıklamalarda
bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/press/2022/4/6255a6964/statem
ent-risks-trafficking-exploitation-facing-refugees-ukraineattributed.html (E.T. 28.04.2022)

-

13.04.2022 tarihinde, BM Dünya Gıda Programı (WFP)
Nisan-Eylül 2022 dönemi için Doğu Afrika'daki mültecilere
tam erzak sağlamak için 226,5 milyon ABD Doları talep
ettiğini, artan maliyetler, artan çatışmalar ve yükselen iklim
felaketleri, Doğu Afrika'daki milyonlarca mülteci için
umutsuz bir geleceğin söz konusu olduğunu duyurmuştur.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/press/2022/4/625690591c/spira
ling-costs-surging-conflict-soaring-climate-disasters-createdesperate.html (E.T. 28.04.2022)

-

20.04.2022 tarihinde, BMMYK, İngiltere'nin yerleşik
uluslararası mülteci koruma yasasını ve uygulamalarını
baltalayan yeni bir sığınma yaklaşımı önerilerinin
onaylanmasından üzüntü duyduğunu belirterek, sığınmacıları
sınır dışı etmek ve Ruanda’ya göndermekle ilgili
kamuoyunda konuşulan planlara karşı çıkmıştır.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/press/2022/4/62585e814/unrefugee-agency-opposes-uk-plan-export-asylum.html
(E.T. 28.04.2022)
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Birleşmiş Milletler
Kalkınma
Programı/ United
Nations
Development
Programme
(UNDP)

-

24.04.2022 tarihinde, BMMYK, IOM ortaklaşa bir açıklama
ile Lübnan kıyısında gerçekleşen gemi kazası trajedisi
sonrasında Lübnan'a sürekli desteğe duyulan ihtiyacın altını
çizmiştir.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/press/2022/4/626543974/unhcr
-iom-shipwreck-tragedy-lebanese-coast-underscores-needcontinuing.html (E.T. 28.04.2022)

-

BMMYK
Kongo
Demokratik
Cumhuriyeti'ndeki
çatışmaların ardından binlerce kişi Uganda'ya kaçtığını ve
ülkenin güneybatısındaki Kisoro bölgesinde yaklaşık 10.000
mülteciye yardım ettiklerini paylaşmıştır.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/4/6246a9704/tho
usands-flee-uganda-following-clashes-dr-congo.html
(E.T. 28.04.2022)

-

04.04.2022 tarihinde UNDP, Japonya'nın desteğiyle 17
ülkede insan hakları standartlarını güçlendirerek sorumlu
işletmeciliği teşvik edecek programı duyurmuştur. Amaç, iş
dünyasıyla ilgili insan hakları ihlalleriyle mücadeleye yönelik
politikalar geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Projeye
ülkemiz de dahildir.
Kaynak:
https://www.undp.org/press-releases/undp-promotesresponsible-business-strengthening-human-rights-standardsacross-17 (E.T. 22.04.2022)

-

11.04.2022 tarihinde UNDP, savaşın Ukrayna üzerindeki
sosyo-ekonomik etkisini ele almak için yeni bir program
başlatmıştır. Program kapsamında, krizin çeşitli boyutlarına
yanıt verilmesine ve Ukrayna'nın zorlukla kazanılan
kalkınma kazanımlarının korunması hedeflenmektedir.
UNDP programı, erken sosyo-ekonomik değerlendirmeler
tarafından bilgilendirilmekte ve üç temel üzerine inşa
edilmektedir:
 Hükümet liderliğindeki kriz müdahalesini ve kamu
hizmeti sunumunu desteklemek,
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 Acil insani ihtiyaçları karşılamak ve dayanıklılığı,
sosyal ve ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için
Ukrayna'nın
insan
sermayesini,
ekonomik
kapasitelerini ve doğal kaynaklarını kullanmak ve
 Sosyal dokuyu sürdürmek, insan haklarını
desteklemek ve tüm insanların kapsanmasını,
korunmasını ve güçlendirilmesini sağlamak için
kurumları ve sivil toplumu güçlendirmek.
Kaynak:
https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-newprogramme-address-socio-economic-impact-ukraine-causedwar (E.T. 22.04.2022)

Birleşmiş Milletler
Uluslararası Çocuk
Acil Yardım Fonu/
United Nations

-

12.04.2022 tarihinde UNDP ve AFCIA ortakları, yerel iklim
eylemini hızlandırmak için yerel yenilikçilere hibe verdiğini
duyurmuştur. Bu yılki Gobeshona Küresel Konferansında,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve
Adaptasyon Fonu İklim İnovasyon Hızlandırıcısı ( AFCIA )
ortakları, 19 ülkedeki 22 yerel yenilikçi için iklim eylemi
hibelerini 2,2 milyon ABD Doları olarak açıklamıştır.
Kaynak:
https://www.undp.org/press-releases/undp-and-afciapartners-announce-grants-local-innovators-accelerate-localclimate (E.T. 22.04.2022)

-

20.04.2022 tarihinde Dijital X mücadelesi ile teknolojiyi
küresel ölçekte ölçeklendirmeye açık uygulamalar için çağrı
yapılmaktadır. Digital X, küresel ölçekte iyi bir ölçek için
yenilikçi teknolojiye yardımcı olan bir Ölçek için Ortaklıklar
Programıdır.
Kaynak:
https://www.undp.org/news/call-applications-open-scaletech-globally-undps-digital-x-challenge
(E.T. 22.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 7 Nisan 2022 tarihinde
yayımlanan yazıda, Ukrayna’daki savaş sebebiyle ithalatta
aksamalar yaşandığı ve bu durumun buğday, yemeklik yağlar
ve yakıt gibi temel ürünlerin fiyatının yükselmesine sebep
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olduğu belirtilmiştir. Bu durumun sürmesi halinde, zaten
yüksek fiyatlar ve çatışmalarla boğuşan Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’daki çocukların artan kötü beslenme ve açlık riski ile
karşı karşıya kalacağı vurgulanmıştır.
Kaynak: https://www.unicef.org/mena/press-releases/warukraine-continues-millions-children-middle-east-and-northafrica-increased-risk (E.T. 27.04.2022)

International
Children's
Emergency Fund
(UNICEF)

-

Kurumun internet sitesinde 7 Nisan 2022 tarihinde paylaşılan
açıklamada, Çocukların tutuklanmasının El Salvador’da
yükselmekte olan çete şiddetine çözüm olmadığı
söylenmiştir. Bu bağlamda, ülke kanunlarında çocukların
daha fazla hapis cezası almasına neden olacak şekilde yapılan
değişikliklerin de Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye aykırı
olduğu belirtilmiştir.
Kaynak:https://www.unicef.org/lac/en/pressreleases/imprisoning-children-is-not-the-solution-to-gangviolence-in-el-salvador (E.T. 27.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde yayımlanan 8 Nisan 2022 tarihli
açıklamada, savaştan kaçan siviller için ana kaçış yollarından
biri olan Kramatorsk Tren İstasyonu’na yapılan saldırının
endişe verici olduğu ve çok sayıda çocuğun ölmüş
olabileceğinden endişe duyulduğu belirtilmiştir.
Kaynak: https://www.unicef.org/press-releases/statementunicef-ukraine-representative-murat-sahin-attackkramatorsk-train-station (E.T. 27.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 11 Nisan 2022 tarihinde
yayımlanan yazıda, UNICEF Acil Durum Programları
Direktörü Manuel Fontaine'in Ukrayna'daki insani duruma
ilişkin Güvenlik Konseyi brifinginde yaptığı açıklamalara yer
verilmiştir. Açıklamalar özetle şu şekildedir: “Ukrayna’da
savaş sürerken birçok çocuğun yeterli besine ve suya erişimi
bulunmamaktadır, birçoğu yerinden edilmiş ve sığınaklarda
yaşamaktadır ve eğitimlerini sürdürememektedirler. Savaşın
sürdüğü her gün çocuklar acı çekmeye devam edecektir.”
Kaynak:
https://www.unicef.org/press-releases/every-day-warcontinues-children-will-continue-suffer
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(E.T. 27.04.2022)
-

Kurumun internet sitesinde 12 Nisan 2022 tarihinde
yayımlanan yazıda, Somali’de sene başında yaşanan ve
etkileri hala süren kuraklığın birçok can ve geçim kaynağı
kaybına neden olduğu ve artan kaynak ihtiyacına cevap
verilememesi halinde çocuklar da dâhil olmak üzere
milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı
belirtilmiştir.
Kaynak:https://www.unicef.org/press-releases/losingchildren-starvation-would-be-loss-humanity
(E.T. 27.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 20 Nisan 2022 tarihinde
paylaşılan yazıda, Lübnan’daki ekonomik kriz sebebiyle
sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ve buna paralel
olarak çocukların temel sağlık hizmetlerine dahi erişemediği
ve aşılamalarının düzgün yapılamadığı, bunun yanında
yetersiz beslendikleri ve bu sebeple risk altında oldukları
belirtilmiştir.
Kaynak:https://www.unicef.org/lebanon/pressreleases/lebanons-crisis-threatening-childrens-health-unicef
(E.T. 27.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 26 Nisan 2022 tarihinde
paylaşılan yazı, UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'ın
Afrika Boynuzu kuraklığı hakkında Üst Düzey Yuvarlak
Masa Toplantısında yaptığı video açıklamaları içermektedir.
Açıklamalar özetle; Afrika Boynuzu’nda yaşanan kuraklık
nedeniyle hayvanların ve mahsulün öldüğü, insanların temel
gıdaya ve suya erişemediği, çocukların bu durumdan daha
fazla etkilendiği şeklindedir. Ayrıca, hemen harekete
geçilmezse durumun çok hızlı bir şekilde kötüye gideceği de
vurgulanmıştır.
Kaynak:https://www.unicef.org/press-releases/unicefexecutive-director-catherine-russells-video-remarks-highlevel-roundtable (E.T. 27.04.2022)
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Guatemala İnsan
Hakları
Ombudsmanı
/Procuraduria de
Derechos Humanos
of Guatemala
(Americas)

Filistin İnsan
Hakları Bağımsız
Komisyonu /

-

1 Nisan 2022'de Ombudsmanlığın internet sitesinde,
Ombudsmanlık
(PDH) Göçmenler Ombudsmanının
Guatemala Göç Enstitüsü tarafından düzenlenen Göç
Sorunlarına İlişkin Sektörler Arası Hazırlık Toplantısı'na
katıldığı bildirilmektedir. Toplantıda, göç akışlarındaki artışı
ele almak için koordinasyon önerisi tartışılmıştır.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-asiste-areunion-intersectional-preparatoria-en-materiamigratoria.html (E.T. 28.04.2021)

-

19 Nisan 2022'de, Ombudsmanlığın web sitesinde,
Ombudsmanlık (PDH) Procumóvil yetkilisinin Frontera Río
Dulce köyü Karma Resmi Kırsal Okulu tesislerinde COVID19 enfeksiyonlarını önlemek için altyapı koşulları ve önleme
eylemleri hakkında bir izleme yaptığına dair bir yazı
yayımlanmıştır. Paylaşıma göre, bu bağlamda, yabancı
çocukların ve gençlerin ilgilenilme, kabul ve kayıt işlemleri
incelenmiş ve eğitim hakkının güvence altına alınması için
yabancı çocuk ve gençlerin okula dâhil edilmesi önerilmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realizamonitoreo-acerca-de-inclusion-escolar-de-ninez-yadolescencia-extranjera.html (E.T. 28.04.2021)

-

27 Nisan 2022'de Ombudsmanlığın internet sitesinde,
Ombudsmanlık (PDH) İnsan Ticareti Mağdurları
Ombudsmanının
Kolombiya,
Bogota'daki
insan
kaçakçılığıyla mücadele konulu Amerikalar Arası Forum'a
katıldığına dair bir paylaşım yapılmıştır. Habere göre bu
etkinlik, Sınır Tanımayan Avukatlar (ASF) Kanada ve
Kolombiya Ombudsmanı tarafından desteklenmiştir.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdhparticipa-en-foro-interamericano-acerca-de-la-lucha-contrala-trata-de-personas.html (E.T. 28.04.2021)

-

07.04.2022 tarihinde adil ve kapsamlı bir sağlık sigortası ile
ilgili bir kampanya başlatıldığı duyurmuştur. "Filistin
hükümetinin kapsamlı sağlık hizmetine ulaşmanın ilk adımı
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olarak tüm bireyler için kapsamlı sağlık sigortası sağlaması”
amaçlanmaktadır.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/media-center/6197.html
(E.T. 21.04.2022)

Independent
Commission for
Human Rights of
Palestine (Asia
Pacific)

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

-

Kuruluşun resmi internet sitesinde 01.04.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda ‘’Ulusal insan hakları kurumlarını
değerlendiren Akreditasyon Alt Komitesinin (SCA),
kampanyacıların EHRC’nin uluslararası akreditasyon talebini
reddetmesinin ardından EHRC’nin eleştirmenleri SCA ile
olan
ilişkileri
sıfırlamaya teşvik
ettiği,
EHRC
kampanyacılarının Britanya’nın bugün karşı karşıya olduğu
en önemli eşitlik ve insan hakları zorluklarının bazılarının
üstesinden gelmek için üç yıllık yeni bir strateji sunarak
onlarla iş birliği içinde çalışmaya davet ettiği’ şeklinde ifade
edilmiştir.
Kaynak:
https://www.equalityhumanrights.com/en/ourwork/news/ehrc-urges-fresh-start-critics-after-sca-rejectsrequests-review-its-status (E.T. 25.04.2022)

-

Kuruluşun resmi internet sitesinde 19.04.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonunun,
Çalışma ve Emeklilik Dairesi'nden engelli yardımı talep
edenlere yönelik muamelesini iyileştirmesini talep ettiği,
bunun, zihinsel sağlık bozuklukları ve öğrenme güçlüğü olan
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayamama konusundaki ciddi
endişelere yanıt olarak verildiği, engelli kampanyalarının
Çalışma ve Emeklilik Dairesindeki kırılgan durumdaki iş ve
emeklilik
müşterilerinin
ölümlerindeki
endişelerin
Komisyonla beraber arttığı belirtilip konunun ciddiyetine
değinilerek gelecek atılımların gerekli olduğu, Çalışma ve
Emeklilik Dairesiyle yapılan yasal bağlayıcı anlaşmaların
ruhsal sağlığı bozuk ve öğrenme güçlüğü olan kişilerin
ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğu ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.equalityhumanrights.com/en/ourwork/news/ehr
c-taking-action-improve-treatment-disabled-benefitclaimants (E.T. 25.04.2022)
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Katar Ulusal İnsan
Hakları Komisyonu
/ Qatar National
Human Rights
Committee
(NHRC)

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

-

12.04.2022 tarihinde Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi
web sitesinde, Ras Laffan Sanayi Şehri, Mesaieed Sanayi
Şehri ve Dukhan Bölgesi'nde bulunan şirket ve fabrikalarda
çalışan işverenler, yöneticiler ve departman başkanları için iki
sanal konferans düzenlediğini, “Birlikte Çalışıyoruz,
Hakkımız Var Bir Göreviniz Var” kampanyası çerçevesinde,
işverenlerin ve işçilerin haklarını bilmeleri ve ülkedeki yasal
gelişmeler açısından farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler
düzenlediklerini paylaşmıştır.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-organizes-two-lectures-toeducate-employers-in-three-industrial-cities/
(E.T. 26.04.2022)

-

11.04.2022-15.04.2022 tarihleri arasında CNDH, Afrika
İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesinin onaylanması için
Afrika Komisyonu heyetine ev sahipliği yapmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 21.04.2022)

-

13.04.2022 tarihinde Başkan Amina Bouayach kültürel
çeşitlilik raporu ile ilgili genç gazeteciler forumundan
gelenlerle toplantı gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 21.04.2022)

-

19.04.2022 tarihinde toplumun insan haklarındaki
dönüşümlere uyum sağlaması ve ayrımcılık ve şiddetle
mücadele etmek için el Akga’da hukuk fakültesinde bir
toplantıya katılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 21.04.2022)

Kanada İnsan
Hakları
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Komisyonu/
Canadian Human
Rights Commission

Avustralya İnsan
Hakları
Komisyonu/
Australian Human
Rights Commission

-

04.04.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu 2021
Yıllık Raporu’nun Parlamentoya sunulduğunu bir bildiri ile
paylaşmıştır.
Kaynak:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/stronger-togethera-call-collective-action-chrc-2021-annual-report
(E.T. 26.04.2022)

-

13.04.2022 tarihinde, Kanada İnsan Hakları Komisyonu web
sitesinde, federal hapishanelerde cinsel baskı ve şiddete
ilişkin sayısız rapordan derin endişe duyduğunu, insanların,
devletin bakımı ve gözetimi altındayken cinsel saldırı
mağduru olmasının Kanada Islah Hizmetleri ve ıslah
personelinin, sorunu çözmek için yeterli çabayı
göstermemesiyle ilgili olduğunu ifade etmiştir.
Kaynak:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/urgent-actionneeded-stop-sexual-coercion-and-violence-federal-prisons
(E.T. 26.04.2022)

-

12.04.2022 tarihinde, Kanada İnsan Hakları Komisyonu
Twitter hesabında, iklim ve çevre krizinden önemli ölçüde
etkilenen bir gençleri hükümetler için yönergeler oluşturan
Birleşmiş Milletler anketine katkı sunmaya davet etmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/CdnHumanRights/status/1513855565973
401602 (E.T. 26.04.2022)

-

5 Nisan 2022 tarihinde kurumun internet sitesinde yapılan
paylaşımda, Aborjin ve Torres Boğazı Adası Sosyal Adalet
Komiseri June Oscar’ın yeniden bu göreve atanmasının
komisyon
tarafından
memnuniyetle
karşılandığı
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/reappointmentaboriginal-and-torres-strait-islander-social-justicecommissioner (E.T. 26.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 6 Nisan 2022 tarihinde yapılan
paylaşımda, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu tarafından,
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çocukları ve ailelerini etkileyen konularda sunulacak
hizmetler ve hükümet politikaları hakkında karar alınırken
onların görüşlerinin alınmasının ne kadar önemli olduğunu
ortaya koyan bir rapor hazırlandığı bildirilmiştir.
Raporda çocuklar, gençler ve aileleri tarafından en çok
güvende hissetmek istedikleri üç konu şu şekilde
sıralanmıştır:
 barınma konusunda yardım
 ruh sağlığı hizmetleri
 yiyecek, giyim, ulaşım ve okul malzemeleri gibi temel
ihtiyaçlar konusunda yardım
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/reappointmentaboriginal-and-torres-strait-islander-social-justicecommissioner
Raporun tamamını görüntülemek için bakınız:
https://humanrights.gov.au/safeandwell
(E.T. 26.04.2022)
-

Kurumun internet sitesinde 7 Nisan 2022 tarihinde,
“Avustralya İnsan Hakları Komisyonu’nun Uluslararası
Akreditasyonuna İlişkin Açıklama” başlıklı bir yazı
yayımlanmıştır. Yazıda, GAHNRI tarafından 5 yılda bir insan
hakları kurumlarının Paris Prensiplerine uygun bir şekilde
faaliyetlerine devam edip etmediğinin kontrol edilmesi
amacıyla yapılan inceleme sonucunda, Kurumun yeniden A
statüsünde akredite edilmediği, akreditasyonunun ertelendiği
bildirilmiştir. Akreditasyon ertelemeye temel teşkil eden
sebebin ise komisyon üyelerinin seçimi ve atanmasına ilişkin
süreç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Komitenin 29 Mart 2022
tarihli son raporunun Avustralya’nın atamaları konusunda 10
yıllık bir süre boyunca yapılan geri bildirimlerin bir
yansıması olduğu ve bu sürede akreditasyon şartlarını
karşılamayan 3 atama yapıldığı belirtilmiştir. Avustralya
hükümetinin, bu konuyu ele almak için, komisyonun
statüsünün komite tarafından yeniden değerlendirileceği
Ekim 2023’e kadar yaklaşık 15 ay vakti olduğu ve bu süre
zarfında konunun gerekli biçimde ele alınmaması halinde
Komisyonun statüsünün B statüsüne düşürüleceğinin Komite
tarafından ifade edildiği açıklanmıştır.
Kaynak: https://humanrights.gov.au/about/news/statementinternational-accreditation-australian-human-rightscommission
26

GANHRI’nin akreditasyona ilişkin beyanı için bakınız:
https://humanrights.gov.au/sites/default/files/nhri_australia_
no_cover_4.pdf (E.T. 26.04.2022)

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

-

18.04.2022 tarihinde Başkan Doohwan Song, Naomi
Göçmenler ve Mülteciler Merkezi'ni (Jeju Şehri, Jeju Özel
Özerk Eyaleti'nde bulunmaktadır) ziyaret ederek göçmenler
ve mülteciler ve Merkezdeki personelle bir araya gelerek bu
konudaki görüşleri dinlemiştir.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/
(E.T. 21.04.2022)

Finlandiya İnsan
Hakları Merkezi/
Finnish Human
Rights Centre

-

01.04.2022 tarihinde Başkan Sirpa Rautio Finlandiya ve
Avrupa'da Anti-Semitizmle Mücadele konulu seminere
katılmıştır. Açılışında yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki, antiSemitizme karşı çalışma Avrupa'da hala geçerli”
açıklamasını yapmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/FIN_NHRI (E.T. 21.04.2022)

-

12.04.2022 tarihinde BM Evrensel Periyodik İncelemesi için
Finlandiya'daki insan hakları durumu hakkında bir rapor
yayımlamıştır. Merkez, insan haklarının uygulanmasını
güçlendirmek için bir dizi tavsiyede bulunmuştur.
Kaynak:
https://twitter.com/FIN_NHRI (E.T. 21.04.2022)

-

19.04.2022 tarihinde yaşlanma üzerine BM Açık uçlu çalışma
grubuna Merkez tarafından katılım sağlanmıştır. “Birkaç
ilham verici tartışma mevcut olmakla beraber aynı zamanda
yaşlıların hakları uluslararası alanda ilerlemediğinde hayal
kırıklığı” sonucuna ulaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/FIN_NHRI (E.T. 21.04.2022)
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Norveç Ulusal
İnsan Hakları
Kurumu/
Norwegian
National Human
Rights Institution

Arnavutluk Halk
Avukatlığı /
People's Advocate
Albania

-

5 Nisan 2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu
tarafından Çocukların Şiddet, İstismar ve İhmale Karşı
Korunma Hakkı başlıklı rapor yayımlanmıştır. Raporun
amacı, yetkililerin çocukları şiddet, istismar ve ihmalden
koruma görevine ilişkin insan hakları çerçevesine güncel ve
ortak bir genel bakış sağlamak ve bu insan hakları
sorumluluğunu gündeme getirmek olarak belirlenmiştir.
Kaynak:
https://www.nhri.no/2022/barns-rett-til-beskyttelse-motvold-overgrep-og-omsorgssvikt/ (E.T. 28.04.2022)

-

7 Nisan 2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu
web sitesinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin,
Azınlık Dil Paktı'nın uygulanması konusunda Norveç'e
yönelik tavsiyeleri paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.nhri.no/2022/anbefalinger-om-minoritetsspraki-norge/ (E.T. 28.04.2022)

-

18.04.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde Kurumun
faaliyetlerini ayrıntılı olarak anlatan, kurumda ele alınan
şikayetlerin sayısını, bu şikâyetlerin tipolojisini ve
Ombudsman'ın gönderdiği tavsiyeleri kanıtlayan bir dizi veri,
rakam ve istatistik içeren 2021 yıllık raporu hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/home/news/this-article-is-only-in-albanian-language-771/
(E.T. 26.04.2022)

-

06.04.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde, Kurum
Başkanı Erinda Ballanca’nın "Siyasette Kadına Yönelik
Şiddet" araştırmasının bulgularının sunumuna katıldığının
bilgisi verilmiştir. Söz konusu çalışma, Arnavutluk'ta
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında
yürütülmüştür.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-768/
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(E.T. 26.04.2022)

Ukrayna
Parlamentosu
İnsan Hakları
Komiserliği/
Ukrainian
Parliament
Commissioner for
Human Rights
(Ombudsman)

Azerbaycan
Cumhuriyeti İnsan
Hakları
Komiserliği/ The

-

05.04.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde başvuruları ele
almak için şikâyette bulunulan, talepte bulunulan kuruluşlar
tarafından izlenecek yasal yollara ilişkin tavsiye ve rehberlik
olarak değerlendirilen başvurularda dâhil olmak üzere
başvurulara ilişkin veriler paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-767/
(E.T. 26.04.2022)

-

27 Nisan 2022 tarihinde Kurumun web sitesinde, Rusya’nın
konutları ve sivil altyapıyı uluslararası insancıl hukuk
tarafından yasaklanan silahlarla bombardımana tuttuğuna dair
bir paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/ukrengupovnovazhenij-vorog-prodovzhuye-vikoristovuvati-protimirnogo-naselennya-zaboronenu-zbroyu (E.T. 27.04.2021)

-

3 Nisan 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde Rus
işgalcilerin ele geçirdiği Ukrayna askerlerine yiyecek ve su
vermediklerine dair bir yazı yayımlanmıştır. Habere göre, şu
ana kadar bu kişilerin sağlıkları hakkında hiçbir şey
bilinmemektedir. Bunu yapmakla işgalci ülkenin, Cenevre
Sözleşmesi'nin Savaş Esirlerine Uygulanacak Muameleye
ilişkin şartlarını, özellikle Sözleşme'nin savaş esirleri için
yeterli beslenmeyi garanti eden 26. Maddesini büyük ölçüde
ihlal etmekte olduğu belirtilmektedir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovaz
henij-u-poloni-ukrayinskih-branciv-moryat-golodom-i-nedayut-vodi (E.T. 27.04.2021)

-

14 Nisan 2021 tarihinde Ombudsmanlığın internet sitesinde,
Ombudsmanlığın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ÇocukGenç Gelişim Merkezi ile iş birliği içinde “Herkes için
Eğitim” konulu bir eğitim düzenlediğine dair bir yazı
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yayımlanmıştır. Bu eğitimin amacının, Kurum personelinin
mesleki kapasitelerini artırmak ile “Herkes için Eğitim”
teması altında BM küresel hareketi hakkında farkındalıklarını
artırmak ve ayrıca çocuk haklarının korunması konusunda
uzmanlaşmış eğitmenler hazırlamak olduğu belirtilmiştir.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3089/the-ombudsmaninstitution-of-azerbaijan-in-collaboration-with-the-childyouth-development-center-under-the-ministry-of-educationorganized-a-training-on-the-theme-education-for-all
(E.T. 27.04.2021)

Commissioner for
Human Rights of
the Republic of
Azerbaijan
(Ombudsman)

-

19 Nisan 2021 tarihinde Ombudsmanlığın internet sitesinde,
Azerbaycan'ın kurtarılmış bölgelerindeki mayın sorununun,
ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin anavatanlarına
dönüşünün geciktirilmesinin yanı sıra çok sayıda insan
ölümlerine ve yaşamsal engellere neden olduğu
belirtilmektedir. Paylaşıma göre, İkinci Karabağ Savaşı'nın
sona ermesinden sonra, mayın patlamaları sonucu 200
civarında
Azerbaycanlı
hayatını
kaybetmiş
veya
yaralanmıştır.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3102/media-statementof-the-ombudsman-on-another-mine-threat
(E.T. 27.04.2021)

-

8 Nisan 2021'de Ombudsmanlığın internet sitesinde, Suriye
Arap Cumhuriyeti silahlı grupları tarafından tutsak tutulan
Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesi ve
haklarının korunması ile ilgili konuların Ombudsmanlığın
odağında olduğuna dair bir paylaşım yapılmıştır. Habere
göre, Suriye'de gözaltına alınan kadın ve çocuklar,
Azerbaycan Hükümeti'nin aldığı tedbirler sonucunda
ülkelerine geri getirilmektedir.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3077/ombudsmansabina-aliyeva-met-with-citizens-repatriated-from-thesyrian-arab-republic(E.T. 27.04.2021)
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Özbekistan İnsan
Hakları Merkezi/
Uzbekistan Human
Rights Center

Gürcistan
Ombudsmanlığı/
Public Defender
(Ombudsman) of
Georgia

-

5 Nisan 2022'de Merkezin internet sitesinde Merkez
Direktörü Akmal Saidov'un ABD Uluslararası Dini Özgürlük
Komisyonu Başkanı Nadine Maenza başkanlığındaki bir
heyet ile bir araya geldiğine dair bir paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/m7219 (E.T. 27.04.2021)

-

8 Nisan 2022'de Merkezin internet sitesinde Merkez Müdür
Yardımcısı D. Muratov'un insan hakları örgütü
"FreedomNow" direktörü M. Turner ile görüştüğünü belirten
bir paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/m7258 (E.T. 27.04.2021)

-

20 Nisan 2022 tarihinde, Merkezin internet sitesinde, şu ana
kadar Özbekistan’da insan haklarının gelişmesi yönelik atılan
adımlar ile Merkezin 2021 yılında yapmış olduğu faaliyetleri
özetleyen paylaşımlar yapılmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/m7344
http://nhrc.uz/en/news/m7312 (E.T. 27.04.2021)

-

Kurumun resmi internet sitesinde 1 Nisan 2022 tarihinde
Ukraynalı çocukların korunmasına ilişkin açıklama
yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelossakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-sakartveloshi-mqofiukraineli-bavshvebis-uflebebis-datsvis-shesakheb
(E.T. 24.04.2022)

-

Gürcistan Meclisine 31 Mayıs 2022 tarihinde sunulan 2021
yılı insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin rapor, Gürcistan
Kamu Denetçisi tarafından 4 Nisan’da kamuoyuna
açıklanmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkhodamtsvelma-sakartveloshi-adamianis-uflebata-datsvismdgomareobis-shesakheb-tsliuri-angarishi-tsarmoadgina
(E.T. 24.04.2022)
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-

7 Nisan'da, Gürcistan'ın 17 belediyesinde Kamu Savunucuları
Temsilcileri tarafından Şubat-Mart 2022'de engellilerin
sorunlarına yönelik 19 bilgilendirme toplantısının
düzenlendiği kamuoyuna duyurulmuştur. Katılımcılar,
merkezi ve yerel düzeyde engelli haklarının hayata
geçirilmesine ilişkin sorunları ve çözüm yollarını tartışmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhaliambebi/sainformatsio-shekhvedrebi-shezghudulishesadzleblobis-mkone-pirta-sakitkhebze
(E.T. 24.04.2022)

-

Gürcistan Kamu Denetçisi Nino Lomjaria, 8 Nisan'da
Türkiye Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Türk Ombudsmanları
ile Ankara'da görüşmüştür. Kamu Denetçisi aynı zamanda
Hakan Çavuşoğlu,
TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı ve Fatma Aksal, Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonu Başkanı ile de görüşmeler
gerçekleştirmiştir. İkili çalışma ziyareti çerçevesinde Türkiye
Ombudsman Kurumu ile Gürcistan Kamu Denetçiliği
arasında mutabakat zaptı imzalanmıştır. Memorandum, iki
kurum arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmeyi ve Gürcü ve
Türk vatandaşlarının haklarının etkin bir şekilde korunmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Ombudsman Kurumu'nda
gerçekleştirilen toplantılarda, gelecekteki iş birliği
beklentileri, kurumların faaliyetleri, öncelikler ve diğer insan
hakları konuları da ele alınmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkhodamtsvelis-ofitsialuri-viziti-turketis-respublikashi
(E.T. 24.04.2022)

-

10 Nisan 2022 tarihinde, Ankara'ya yaptığı çalışma ziyareti
sırasında Gürcistan Kamu Denetçisi Nino Lomjaria, Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem
Kılıç ve kurum çalışanları ile görüşmüştür. Taraflar, Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Gürcistan Kamu
Savunuculuğu Ofisi arasındaki iş birliğini geliştirmek ve
birbirlerinin en iyi uygulamaları hakkında bilgi paylaşmak
için bir mutabakat zaptı imzalamışlardır.
Kaynak:
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https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkhodamtsveli-turketis-adamianis-uflebata-da-tanastsorobisinstitutis-tavmjdomares-shekhvda
(E.T. 24.04.2022)

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

Danimarka İnsan
Hakları Enstitüsü/
Danish Institute for
Human Rights

-

10 Nisan'da Gürcistan Kamu Denetçisi, Kamu Yayıncılığı
Mütevelli Heyeti üyeliğine aday olarak Lasha Tugushi'yi
aday göstermiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkhodamtsvelma-sazogadoebrivi-mautsqeblis-meurveobiskandidatad-lasha-tughushi-tsaradgina
(E.T. 24.04.2022)

-

18 Nisan'da Gürcistan Kamu Denetçiliği, Covid- 19
pandemisinin çocuk hakları üzerindeki etkisini ve Devlet
tarafından alınan önlemleri değerlendiren özel bir rapor
sunmuştur. Söz konusu rapor, UNICEF Avrupa ve Orta Asya
Bölge Ofisi (UNICEF ECARO), UNICEF Gürcistan Ofisi ve
Avrupa Çocuklar için Ombudsman Ağı (ENOC) desteğiyle
hazırlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/spetsialuriangarishis-kovid-19-is-pandemiis-bavshvta-uflebebzezemokmedebis-shefaseba-sakartveloshi
(E.T. 24.04.2022)

-

14.04.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde, Bosna Hersek
İnsan Hakları Ombudsmanlığı Kurumunun 2021 yılı
faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin yıllık rapor yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2215
&lang=EN (E.T. 26.04.2022)

1 Nisan 2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü
web sitesinde yapılan paylaşımda, Danimarka Hükümetinin
yeni bir yasa tasarısı ile cezaevlerinde hücre kullanımını
sınırlayacağı, ancak yine de dört haftaya kadar olan sürelere
izin vereceği belirtilmektedir. Enstitü, 15 günden fazla hücre
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cezasının, BM'nin insan hakları tavsiyelerine aykırı olduğu ve
bu nedenle hükümet uzun süreli hücre hapsini tamamen
yasaklaması gerektiği şeklinde görüş bildirmiştir.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/15-dage-boer-vaere-oevregraense-strafcelle (E.T. 22.04.2022)

Almanya İnsan
Hakları Kurumu /
German Institute
for Human Rights

-

12 Nisan 2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü
web sitesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 12 Nisan
2022 tarihli Lings/Danimarka kararı paylaşılmıştır. Davada
AİHM, Danimarkalı doktor Svend Lings'e, insanlara belirli
intihar yöntemleri konusunda yardımcı olması ve rehberlik
etmesi için ertelenmiş hapis cezası verilmesinin, ifade
özgürlüğü hakkını ihlal etmediğine karar vermiştir.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/dansk-laege-fik-ikkekraenket-ytringsfrihed (E.T. 28.04.2022)

-

27 Nisan 2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü
web sitesinden yapılan paylaşımda, yeni bir yasa tasarısı ile
Ukrayna'dan gelen yerinden edilmiş kişiler için daha iyi
koşullar sağlanacağı fakat yasa tasarısının diğer ülkelerden
gelen mültecileri kapsamadığı belirtilerek, tasarının
ayrımcılık teşkil ettiği, yerinden edilmiş Ukraynalılar için
sağlanan koşulların, diğer ülkelerden gelen mülteciler için de
geçerli olması gerektiği vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://menneskeret.dk/nyheder/bedre-vilkaar-fordrevneukrainere-boer-ogsaa-gaelde-flygtninge-andre-lande
(E.T. 28.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinden 01.04.2022 tarihinde yapılan
paylaşımda, BM Çocuk Hakları Komitesinin Almanya'ya
Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nün BM Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme'nin (UN-KRK) uygulanması konusunun
bağımsız olarak izlenerek gerçekleştirilmesini tavsiye ettiği
ifade edilmiştir.
Kaynak:
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https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/kinder-undjugendrechte-im-blick (E.T. 26.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinden 07.04.2022 tarihinde yapılan
paylaşımda Kurumun, Avrupa Ulusal İnsan Hakları
Kurumları Ağı'nın (ENNHRI) AB Komisyonu'nun AB
tedarik zinciri yasasına ilişkin direktif önerisi hakkındaki
açıklamasını desteklediği ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/ennhri-statement-zumvorschlag-der-eu-kommission-fuer-ein-eu-lieferkettengesetz
(E.T. 26.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinden 14.04.2022 tarihinde yapılan
paylaşımda, Alman İnsan Hakları Enstitüsü tarafından,
"Irkçılık, Yahudi düşmanlığı ve aşırı sağcılığın
güçlendirilmesi" projesinin bir parçası olarak "Yargı ve Polis
Bağlamında Roman Karşıtı" sanal etkinlik dizisinin ilk
bölümünü düzenlendiği bildirilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/deutsche-tradition-undgegenwart-des-antiziganismus-bei-polizei-und-justiz
(E.T. 26.04.2022)

-

Kurumun internet sitesinden 14.04.2022 tarihinde yapılan
paylaşımda, Berlin eyalet hükümetinin, 2023'ün sonuna kadar
engelliler için hareketliliği güvence altına almak için bir
içerik sunmak istediği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/mobilitaet-vonmenschen-mit-behinderungen-in-berlin-verbesser
(E.T. 26.04.2022)

35

Bulgaristan
Ayrımcılığa Karşı
Koruma
Komisyonu/
Bulgaria
Commission for
Protection Against
Discrimination

-

18 Nisan 2022'de Kurumun internet sitesinde CPD'nin
Burgaz'daki Alman Dil Lisesi "Goethe" öğrencileriyle bir
toplantı düzenlediğine dair bir yazı yayımlanmıştır. Toplantı,
"Avrupa ve Avrupa gençliği için küçük değişiklik" projesi
kapsamında eğitim amaçlıdır. Öğrencilerden oluşan ekip,
Bulgaristan Bilimler Akademisi Öğrenci Enstitüsü
bünyesinde
"Bulgar
siyasi
sürecinde
kadınların
güçlendirilmesi, 1989-2022" konulu bir araştırma makalesi
geliştirmektedir. Çalışma, Bulgaristan'daki siyasi yönetim
sisteminde
kadınların
güçlendirilmesi
konusunu
milletvekilleri, bakanlar ve bakan yardımcıları, belediye
başkanları, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclisi
temsilcileri, siyasi partilerin liderlik üyeleri ve ulusal
komisyonlar olarak incelemeyi amaçlamaktadır.
Kaynak:
https://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/component/content
/article/2/1894-2022
(E.T. 27.04.2021)

-

Nisan 2022'de Kurumun internet sitesinde, CPD Başkanı'nın
Dinler Yasası'nın kabul edilmesinin 20. yıldönümü
münasebetiyle önde gelen anayasacı ve halk figürü Dr.
Borislav Tsekov'a fahri plaket takdim ettiğine ilişkin bir
paylaşım yapılmıştır. Habere göre, Borislav Tsekov
tarafından geliştirilen ve sunulan yasanın işleyişi, tüm Bulgar
vatandaşlarının din özgürlüğüne ve din hakkının garantisine
önemli ölçüde katkıda bulunmuştur ve aynı zamanda Bulgar
Ortodoks Kilisesinin on yıllık bölünmenin üstesinden
gelmeye kararlı bir şekilde yardımcı olmuştur.
Kaynak:
https://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/component/content
/article/2/1895-2022
(E.T. 27.04.2021)
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