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Ulusal İnsan Hakları
Kurumları Küresel
Ağı/

01.05.2022/ 01.06.2022

-

10.05.2022 tarihinde Kuruluş web sitesinde GANHRI
Başkanı Maryam Al Attiyah başkanlığında gerçekleştirilen
liderlik toplantısında, yeni dönemde vizyon ve öncelikler
üzerine düşünmek, GANHRI'nin operasyonel bağlamını
gözden geçirmek gibi konuların yanısıra, GANHRI'nin
2020 Stratejik Planına karşı ilerleme ve zorlukların ele
alındığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://ganhri.org/ganhri-leadership-meets-in-doha/
(E.T. 28.05.2022)

-

05.05.2022 tarihinde, GANHRI web sitesinde, Engelli
Hakları Komitesi’nin (CRPD), tüm ilgili paydaşları 30
Haziran 2022'ye kadar acil durumlar da dâhil olmak üzere,
Topluma Kazandırılmaya İlişkin Taslak Yönergeler
hakkında yazılı katkı sunmaya çağırdığını duyurmuştur.
Kaynak:
https://ganhri.org/crpd-committee-call-for-submissions/
(E.T. 28.05.2022)

-

29.04.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde, ENNHRI
İltica ve Göç Çalışma Grubu ile Hukuk Çalışma Grubu'nun
ortak toplantısında sınırlarda hesap verilebilirliğin
artırılmasında UİHK’lerinin rolünün ne olabileceği, geçmiş
ve gelecek rapor konularının istişare edildiğini bildirmiştir.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-legal-functionsensure-human-rights-accountability-at-borders/
(E.T. 27.05.2022)

-

03.05.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde, Avrupa
Komisyonu'nun halk katılımına (SLAPP'ler) karşı stratejik
davalarla mücadelede UİHK’lerin rolünü tanımasını ve
UİHK’lere yönelik yeni tavsiyelerini ve taslak direktifini
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memnuniyetle karşıladığını, Komisyona sunulan Hukukun
Üstünlüğü Raporu ile birlikte paylaşmıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/european-commissioninitiative-strategic-lawsuit-against-public-participation/
(E.T. 27.05.2022)
-

03.05.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde, Ulusal İnsan
Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI) Akreditasyon
Alt Komitesi (SCA) Mart 2022 oturumunun sonuçlarını
duyurmuştur. 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında SCA,
dünya genelinde 15 UİHK'nın (yeniden) akreditasyonunu
gözden geçirmek için sanal bir oturum düzenlendiğini,
değerlendirilenlerden dört UİHK’in ENNHRI üyesi
olduğunu, Ekim 2022 oturumunda Kıbrıs, Büyük Britanya,
Norveç, Kuzey İrlanda ve Türkiye olmak üzere beş
ENNHRI üyesinin daha değerlendirileceğini, ENNHRI’nin,
akreditasyon sürecinde tüm UİHK’leri desteklemeye hazır
olduğunu duyurmuştur.
Bu çerçevede, Avusturya Ulusal İnsan Hakları Kurumu, B
statüsünden A statüsüne yeniden yükseltilmiştir. Almanya
İnsan Hakları Enstitüsü ise izleme ve özgürlükten yoksun
bırakma yerlerine erişim kapasitesi de dahil olmak üzere
koruma göreviyle ilgili tavsiyeyi ele almak için gerekli
önlemleri alma tavsiyesi ile birlikte 2023'ün ikinci SCA
oturumuna erteleme almıştır. Macaristan, insan hakları
ihlalleriyle mücadele, seçim, atama ve sivil toplumla
işbirliği tavsiyeleri vurgusuyla B statüsüne düşürülmüştür.
Lüksemburg, Komisyon üyelerinin görev süresi ve yarı
zamanlı niteliği tavsiyeleri ile birlikte, yıllık raporu ve
finansmanı yeterli görülerek A statüsü ile yeniden akredite
edilmiştir.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/results-sub-committeeaccreditation-2022/ (E.T. 28.05.2022)

-

05.05.2022 tarihinde, ENNHRI web sitesinde, BMMYK ev
sahipliğinde yapılan bir toplantıda Ukrayna'da devam eden
hadiseler neticesinde şimdiden yedi milyondan fazla insanı
ülke içinde yerinden olduğu beş milyondan fazla kişinin
ülkeyi terk ettiği, Avrupa genelinde acil ihtiyaçlara yanıt
vermek için UİHK’lerin rolü konusunda endişelerini
belirttiklerini paylaşmıştır.
2

Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/conflict-ukraine-humanrights-concerns/ (E.T. 28.05.2022)

Avrupa Eşitlik
Kurumları Ağı /

-

16.05.2022 tarihinde, ENNHRI web sitesinde, AB
fonlarında temel hakların izlenmesinde UİHK'lerin rolüne
ilişkin açıklama yapmıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-monitoring-eufunds/ (E.T. 28.05.2022)

-

16.05.2022 tarihinde, ENNHRI web sitesinde, Avrupa
Komisyonu’nun Yıllık AB'de Temel Haklar Şartı'nın
Uygulanması Raporunun yayımlandığını duyurmuştur.
Rapora, 2022 yılında insan hakları savunucularının daha
güçlü korunmasına duyulan ihtiyacı ve AB fonlarının
harcanmasının temel haklara uygun olup olmadığının
izlenmesinde UİHK’lerin potansiyel rolünün ana hatlarını
çizdiği ENNHRI katkısını paylaşmıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-calls-for-strongerprotection-rights-defenders-eu-charter-report-submission/
(E.T. 28.05.2022)

-

18.05.2022 tarihinde, ENNHRI web sitesinde, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nde görülecek arktik petrol aramalarına
ilişkin olası bir iklim "etki" davasına müdahil olacağını
duyurmuştur.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/third-party-interventionpotential-impact-climate-case-arctic-oil-exploration/
(E.T. 28.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinde 04.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, 19 Mayıs 2022’de “Eşitlik Planlarını
Destekleyen Eşitlik Kurumları” adında bir konferans
düzenlendiği belirtilmiştir.
Kaynak:
3
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https://twitter.com/equineteurope
(E.T. 27.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinde 17.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda EQUINET, AB Yeşil Anlaşması'nın
hem içerik hem de etki açısından eşitlik boyutlarına ilişkin
bir EQUINET raporu geliştirmek, iklim değişikliği ve ilgili
zorluklarla ilgili eşitlik kurumlarının mevcut çalışmalarını
değerlendirmek ve AB'deki iklim değişikliği politikaları
konusunda bir uzman aradığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://equineteurope.org/call-for-drafting-report-onclimate-change-policies-in-the-eu-exploring-the-role-andpotential-of-equality-bodies/
(E.T.27.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinde 27.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda geçtiğimiz aylarda, Avrupa genelindeki
eşitlik kurumları, Ukrayna'daki savaşın ortaya çıkardığı
çeşitli ayrımcılık zorluklarının gözlemlendiği bildirilmiştir.
Kaynak:
https://equineteurope.org/the-war-on-ukraine-and-itsimpact-on-equality-in-europe-three-months-on/
(E.T.27.05.2022)

-

25 Mayıs 2022 tarihinde Gürcistan’a ilişkin izleme raporu
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/european-commission-againstracism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racismcommission-to-prepare-report-on-georgia
(E.T. 26.05.2022)

-

7 Mayıs 2022 tarihinde Kurum tarafından, gençlere temel
hak kaygılarını dile getirme fırsatı veren ve bunları
çözmenin yollarını ele alan bir tartışma olan dördüncü
Temel Haklar Diyaloğu düzenlenmiştir.
4

European Union
Agency for
Fundamental Rights
(FRA)

Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/news-and-events?page=1
(E.T. 26.05.2022)

-

11 Mayıs 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde Avrupa
Politika Kongresi'nin bu yıl polislikte yapay zekâya
odaklanacağı açıklanmıştır.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/news-and-events?page=1
(E.T. 26.05.2022)

-

12 Mayıs 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinden,
AB'de ceza adaleti konusunda bir açıklama yapılmıştır.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/news-and-events?page=1
(E.T. 26.05.2022)

-

12 Mayıs 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinden,
Ukrayna'daki savaş-AB içindeki temel hak ihlalleri- başlıklı
Bülteni yayınlanmıştır.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/ukraine-bulletin1-2022 (E.T. 26.05.2022)

-

16 Mayıs 2022 tarihinde FRA Direktörü Michael
O'Flaherty'nin AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Teresa
Ribeiro ile görüşeceği açıklanmıştır. Bu görüşmede medya
özgürlüğüne yönelik mevcut zorluklar ve dezenformasyonla
mücadele yolları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak,
ayrıca yapay zekânın etkisi tartışılacaktır.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-director-meet-oscemedia-freedom-representative (E.T. 26.05.2022)

-

18 Mayıs 2022 tarihinde FRA Direktörü ve personelinin
antisemitizm konulu Avrupa konferansına katılacağı
açıklanmıştır.
Kaynak:
5

https://fra.europa.eu/en/news-and-events?page=0
(E.T. 26.05.2022)

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

-

24 Mayıs 2022 tarihinde Kurumun modern kanun uygulama
teknolojileri ve temel haklar konulu bir panel tartışmasına
ev sahipliği yapacağı açıklanmıştır.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/event/2022/panel-debate-modernlaw-enforcement-technologies-and-fundamental-rights
(E.T. 26.05.2022)

-

25 Mayıs 2022 tarihinde FRA ve AB İltica Ajansı (EUAA),
AB dış sınırlarında iltica prosedürlerine erişimle ilgili temel
haklar konularını görüşmek üzere bir uzman paneli
düzenlemiştir.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-co-hosts-expertpanel-asylum-judges (E.T. 26.05.2022)

-

AB'de araştırma yöntemleri ve insan haklarının ölçülmesi
konulu bilimsel konferansın 01 Haziran 2022-02 Haziran
2022 tarihlerinde FRA ve Almanya Federal Adalet
Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenleneceği açıklanmıştır.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/event/2022/measuring-humanrights-european-union (E.T. 26.05.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 3 Mayıs 2022 tarihinde, SPT’nin
4-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında önceki ziyaretlerde
verilen tavsiyelerin uygulanıp uygulanmadığını izlemek
amacıyla Lübnan’a düzenlediği ziyareti konu alan bir yazı
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/untorture-prevention-body-visit-lebanon
(E.T 26.05.2022)
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-

Kurumun internet sitesinde 4 Mayıs 2022 tarihinde
yayımlanan yazı, 20-30 Nisan tarihleri arasında Arjantin’e
düzenlenen ziyaret hakkında bilgiler içermektedir.
Ülkede ulusal işkence önleme mekanizması kurulmasıyla
belli bir ilerleme kaydedilmişse de yargılama öncesi
gözaltının sistematik olarak kullanılması, birçok kişinin
uzun süreler için gözaltına alınması ve kişilerin
özgürlüğünden mahrum bırakıldığı yerlerdeki olumsuz
yaşam koşulları ve buraların kalabalık olması hususlarının
bir sorun olarak kalmaya devam ettiği BM İnsan Hakları
Uzmanları tarafından belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/untorture-prevention-body-concludes-visit-argentina
(E.T 26.05.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan
paylaşımda, SPT’nin 4-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında
Lübnan’a yaptığı ziyaret hakkında bilgi verilmiştir.
Ziyaretin amacının 2010 yılında ülkeye ilk yapılan ziyarette
verilen tavsiyelerin takibi olduğu belirtilmiştir. Bu
bağlamda yapılan incelemelerde, Lübnan’ın geçen 12 yıla
rağmen ilerleme kaydedemediği açıklanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/lebanonlittle-progress-torture-prevention-un-experts-find
(E.T 26.05.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 18 Mayıs 2022 tarihinde
yayımlanan yazıda, CPT Başkanı Alan Mitchell ile Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Tomáš
Boček’in Kuzey Makedonya Başbakanı ile hapishane
reformu hakkında yaptığı görüşme ele alınmıştır.
Görüşmede, CPT tarafından verilen tavsiyelere uygun
olarak profesyonel bir cezaevi hizmetinin sunulması
yönündeki taahhütün yerine getirilmesi yönünde uyarılarda
bulunulduğu bildirilmiştir.
Kaynak:
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Treatment or
Punishment (CPT)

İşkencenin
Önlenmesi Derneği/
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Birleşmiş Milletler
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https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europeanti-torture-committee-and-development-bank-held-highlevel-talks-on-prison-reform-in-north-macedonia
(E.T. 26.05.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 24 Mayıs 2022 tarihinde
paylaşılan yazıda, 10-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında
Letonya’ya düzenlenen periyodik ziyaret hakkında bilgi
verilmiştir.
Ziyaretin önceki ziyaretlerde verilen tavsiyelere uyulup
uyulmadığının izlenmesi amacıyla yapıldığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-visits-latv-1 (E.T. 26.05.2022)

-

17 Mayıs 2022 tarihinde Kurumun 2021 Yıllık Raporu
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/2021-reviewresilience-partnerships-and-innovation
(E.T. 27.05.2022)

-

19 Mayıs 2022 tarihinde Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri
açıklanmıştır.
Kaynak:
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/new-membersstrengthen-diversity-apt-board
(E.T. 27.05.2022)

-

3 Mayıs 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, BM
Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan,
Devletleri, kadın gazetecileri çevrimiçi ve çevrimdışı
saldırılardan korumaya ve sosyal medya şirketlerini
çevrimiçi alanların ayrımcılıktan arındırılmasını ve tüm
kadınlar için güvenli olmasını sağlamaya çağırmıştır.
Kaynak:
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Human Rights
(OHCHR)

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/endinggender-digital-divide-critical-full-enjoyment-womensrights-says-un
(E.T. 28.05.2022)

-

4 Mayıs 2022 tarihinde, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı
işgali ve saldırgan tutumuna ilişkin Birleşmiş Milletler,
Afrika İnsan Hakları Komisyonu, Inter-Amerikan İnsan
Hakları Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı Basın Özgürlüğü Temsilcileri ortak bir bildiri
yayımlamıştır.
Bildiride,
Rusya
Federasyonu’nun
Ukrayna'yı işgali ve Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak
bütünlüğüne sürekli saldırısı toplu olarak kınanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/statements-andspeeches/2022/05/ukraine-joint-statement-russias-invasionand-importance-freedom (E.T. 28.05.2022)

-

9 Mayıs 2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde kadınlara
ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığa ilişkin Çalışma
Grubu’nun “kız çocukları ve genç kadın aktivizmi” başlıklı
Raporu yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc5025girls-and-young-womens-activism-report-working-groupdiscrimination (E.T. 28.05.2022)

-

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın
saldırganlığı nedeniyle Ukrayna’da kötüleşen insan hakları
durumunu ele almak için 12 Mayıs 2022 tarihinde özel
oturum gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/humanrights-council-adopts-resolution-deteriorating-humanrights-situation
(E.T. 28.05.2022)

-

19 Mayıs 2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde, Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle
Bachelet'in
Afganistan
Bağımsız
İnsan
Hakları
9

Komisyonu'nun
feshedilmesine
ilişkin
yorumu
paylaşılmıştır. Bachelet tarafından, Afganistan Bağımsız
İnsan Hakları Komisyonu’nun insan hakları için güçlü bir
ses ve BM İnsan Haklarının güvenilir bir ortağı olduğu ve
kaybının, tüm Afganlar ve Afgan sivil toplumu için
derinden geriye doğru bir adım olacağı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/pressreleases/2022/05/comment-michelle-bachelet-un-highcommissioner-human-rights-dissolution
(E.T. 28.05.2022)

AGİT Demokratik
Kurumlar ve İnsan
Hakları Ofisi /
OSCE Office for
Democratic
Institutions and

-

25 Mayıs 2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde herkesin
ulaşılabilir en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık
standardından
yararlanma
hakkına
ilişkin
Özel
Raportörünün “şiddet ve sağlık hakkı üzerindeki etkisi”
başlıklı Raporu yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/documents/thematicreports/ahrc5028-violence-and-its-impact-right-healthreport-special-rapporteur (E.T. 28.05.2022)

-

30 Mayıs 2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde
“işkencesiz ticarete doğru: olası ortak uluslararası
standartlar için fizibilite, kapsam ve parametrelerin
incelenmesi” başlıklı Hükümet Uzmanları Grubu Raporu
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/documents/reports/a76251towards-torture-free-trade-examining-feasibility-scopeand-parameters (E.T. 28.05.2022)

-

05.05.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde ODIHR'nin
Seçim Gözlem Heyeti’nin Ermenistan 20 Haziran 2021
erken parlamento seçimlerine ilişkin nihai raporu
paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/517425
(E.T. 26.05.2022)
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Human Rights
(ODIHR)

-

16.05.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde AGİT liderleri,
kriz zamanlarında Ukraynada’ki güncel duruma vurgu
yaparak gücün demokratik kurumlar ve bağımsız medya
olduğuna dikkat çekmişlerdir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/518268 (E.T. 26.05.2022)

-

19.05.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde ODIHR'nin
engellilerin haklarına ilişkin ilk farazi mahkeme yarışması
hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/518628 (E.T. 26.05.2022)

-

19.05.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde kanıtlar arttıkça
Ukrayna ve çevresindeki ihlallerin izlenmesinin
yoğunlaştığına ilişkin paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/518760 (E.T. 26.05.2022)

-

05.05.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında Paris İşçi
Bayramı gösterilerinin ODIHR heyeti tarafından izlenmesi
hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15221274525915996
18?cxt=HHwWhMC9qdC2158qAAAA (E.T. 26.05.2022)

-

09.05.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında Hoşgörünün
demokratik toplumları daha dirençli hale getirdiğine vurgu
yapılarak 2021'de ODIHR’nin AGİT bölgesindeki
çalışmaları için yıllık rapor linki paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15236593387240448
00?cxt=HHwWgMDTtZGGkKUqAAAA
(E.T. 26.05.2022)

-

10.05.2022
tarihinde Ofis’in
Twitter hesabında
“Uluslararası sınırlarda insan hakları eğitimi: İnsan hakları
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ilkeleri, izleme, emniyet ve güvenlik” eğitimi hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15240264678390620
17?cxt=HHwWgsC5ve7_tqYqAAAA
(E.T. 26.05.2022)

-

11.05.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında kadınların
hayatlarını nasıl giyineceklerini veya kendilerini
göstereceklerini dikte etmek de dâhil olmak üzere hem özel
hem de kamusal alanda kısıtlamaya yönelik düzenlemelerin,
temel İnsan hakları ilkelerine aykırı olduğunu belirten
paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15243833373679370
27?cxt=HHwWhoC51bOk2acqAAAA
(E.T. 26.05.2022)

-

12.05.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “Etkili İnsan
Hakları İletişimi için 10 Anahtar” rehberi hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15247236202489651
21?cxt=HHwWgsCy2byD9KgqAAAA
(E.T. 26.05.2022)

-

13.05.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “İşkenceyle
lekelenen kanıtların kabul edilemezliği: Çevrimiçi atölye
çalışması” hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15251080705815142
40?cxt=HHwWgMC98bbtoqoqAAAA
(E.T. 26.05.2022)

-

15.05.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında nefret
suçlarının, etkiledikleri topluluklar için yıkıcı olduğu ve
aynı zamanda tüm toplumları da istikrarsızlaştırdığına
yönelik paylaşım yapılmıştır.
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Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15258038832677724
17?cxt=HHwWgsCysYej36wqAAAA
(E.T. 26.05.2022)

BM Irk
Ayrımcılığının
Ortadan
Kaldırılması
Komitesi/

-

18.05.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında silahlı
çatışmanın, insan tacirleri için verimli bir zemin oluşturduğu
ve Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan kadınlar ve
çocukların risk altında olduğu vurgulanarak, Romanya'da
insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında
bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15268181826395381
76?cxt=HHwWgMCyzYbDrLAqAAAA
(E.T. 26.05.2022)

-

25.05.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “Eğitimde
ve Eğitim Yoluyla Anti-Semitizmle Mücadele Etmek İçin
Sivil Toplum Koalisyonlarının Güçlendirilmesi” çalıştayı
hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/15294715161900728
32
(E.T. 26.05.2022)

-

06.05.2022 tarihinde CERD tarafından Irk ayrımcılığı
iddialarına ilişkin anlaşmazlığın dostane bir şekilde
çözülmesi amacıyla taraflara iyi niyet teklifinde bulunacak
olan BM Filistin Devleti-İsrail Uzlaşma Komisyonu ile ilk
yüz yüze toplantının 04-05 Mayıs 2022 tarihinde
Cenevre’de gerçekleştirildiği bildirilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/statepalestine-against-israel-conciliation-commission-holdsfirst-person
(E.T. 25.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinde 17.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, Irk Ayrımcılığının Ortadan

UN Committee on
the Elimination of
Racial
Discrimination
(CERD)
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Kaldırılması Komitesi (CERD), Ekvador'un yerli hakları
aktivisti Yaku Pérez Guartambel'e karşı geleneksel yerli
yetkililerin görevlendirdiği evliliğini tanımayı reddederek
ayrımcılığa uğradığının tespit edildiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/ecuadornon-recognition-indigenous-marriage-discriminatedagainst-former
(E.T.27.05.2022)

Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları
Komitesi/
UN Committee on
the Rights of the
Child (CRC)

-

03.05.2022 tarihinde Komitenin web sayfasında, 3 Mayıs-3
Haziran tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilecek olan
ve çeşitli ülkelerin raporlarının gözden geçirileceği 90.
Oturum toplantısı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/news/2022/05/committee-rightschild-opens-its-ninetieth-session-hears-high-commissionerhuman
(E.T. 27.05.2022)

-

05.05.2022 tarihinde Komitenin web sayfasında, Çocuk
Hakları Komitesi uzmanlarının İzlanda’ya yönelik
çocukların gözaltı vakalarına karşı çıkması, çocuklara
yönelik şiddeti sorması ve akıl sağlığı tedavisi bekleme
listelerine izin vermesi gibi konularda tebriklerine yer
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/expertscommittee-rights-child-praise-iceland-allowing-childrenchallenge
(E.T. 27.05.2022)

-

06.05.2022 tarihinde Komitenin web sayfasında Çocuk
Hakları Komitesi uzmanlarının Kamboçya'yı çocuk
haklarını koruyan politikalar için övgülerine, kayıt dışı
doğumlar ve taşıyıcı anneliği yasaklayan yasalar hakkında
sorularına yer verilmiştir.
Kaynak:
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https://www.ohchr.org/en/news/2022/05/expertscommittee-rights-child-praise-cambodia-policiesprotecting-childrens-rights
(E.T. 27.05.2022)

Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek
Komiserliği
(BMMYK) /

-

08.05.2022 tarihinde BMMYK web sitesinde, TikTok ile
ortaklaşa #TheWorldNeeds hastagiyle Ukrayna ve
ötesinden gelen mültecilerle dayanışma için kampanya
başlattığını duyurmuştur.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/62724e4121/unh
cr-tiktok-launch-campaign-solidarity-refugees-ukrainebeyond.html (E.T. 28.05.2022)

-

10.05.2022 tarihinde, BMMYK Mozambik'te iklim
değişiklikleri nedeniyle yerinden itmelere sebebiyet verecek
“görünmez” bir kriz olduğunu gündeme getirmiştir.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/5/627a6c404/un
hcr-raises-alarm-mozambiques-invisible-crisis-climateshocks-worsen-displacement.html (E.T. 28.05.2022)

-

20.05.2022 tarihinde, BMMYK, devletleri salgınla ilgili
kalan sığınma kısıtlamalarını kaldırmaya çağırmıştır.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/6287a0634/unhigh-commissioner-refugees-calls-states-lift-remainingpandemic-related.html (E.T.28.05.2022)

-

20.05.2022 tarihinde, BMMYK, Ukrayna ve diğer
çatışmalar sebebiyle, zorla yerinden edilenlerin toplamının
ilk kez 100 milyonun üzerine çıktığını duyurmuştur.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/628a389e4/unhc
r-ukraine-other-conflicts-push-forcibly-displaced-total100-million.html (E.T.28.05.2022)

United Nations High
Commissioner for
Refugees (UNHCR)
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Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı/
United Nations
Development
Programme (UNDP)

Guatemala İnsan
Hakları
Ombudsmanı
/Procuraduria de
Derechos Humanos
of Guatemala

-

24.04.2022 tarihinde, BMMYK, Bangladeş'teki Rohingya
mültecileri ve ev sahibi topluluklar için desteğin iki katına
çıkarılması çağrısında bulunmuştur.
Kaynak:
https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/628e04824/unhc
rs-grandi-urges-redoubled-support-rohingya-refugees-hostcommunities.html (E.T.28.05.2022)

-

12.05.2022 tarihinde UNDP, ruh sağlığı ve psiko sosyal
sağlığın barış inşası ve kriz önleme çalışmalarının ayrılmaz
bir parçası haline gelmesini sağlamaya yardımcı olacak bir
Kılavuz Notu yayınlamıştır.
Kaynak:
https://www.undp.org/press-releases/mental-health-andpsychosocial-support-still-overlooked-peacebuilding-saysnew-undp
(E.T. 22.05.2022)

-

19.05.2022 tarihinde Kigali, Ruanda'daki herkes için
Sürdürülebilir Enerji Forumu'nda ve iklim krizinin ve
Ukrayna'daki savaşın dünya enerji sistemleri üzerindeki
artan baskısının ortasında, BM Kalkınma Programı, enerji
sistemlerini desteklemek ve enerji sistemlerini dönüştürmek
için büyük ölçüde artan kamu ve özel yatırım çağrısında
bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.undp.org/press-releases/undp-calls-increasedinvestment-support-swift-energy-transition-providingaccess-all
(E.T. 22.05.2022)

-

30 Mayıs 2022'de Ombudsmanlığın internet sitesinde,
Ombudsmanlık Ofisinin, eğitimciler aracılığıyla, insan
hakları konusunda farkındalığı artırmak için görüşmeler,
eğitimler, çalıştaylar, diploma kursları da dâhil olmak üzere
faaliyetler yürüttüğüne dair bir yazı yayımlanmıştır.
Kaynak:
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https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdhcontinua-con-las-acciones-de-educacion-en-derechoshumanos-en-el-ambito-nacional-1.html
(E.T. 31.05.2022)

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

-

18 Mayıs 2022'de, Kurumun internet sitesinde,
Ombudsmanlığın (PDH) İnsan Ticareti Mağdurları
Ombudsmanı'nın, İnsan Ticareti ile Mücadele Ağı'nın bir
toplantısına katıldığına ve bu konuda ülkenin karşı karşıya
olduğu siyasi durum göz önüne alındığında olası senaryolar
hakkında bilgi edinmenin amaçlandığı dair bir yazı
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdhparticipa-en-reunion-de-la-red-contra-la-trata.html
(E.T. 31.05.2022)

-

11.05.2022 tarihinde Filistin Bağımsız İnsan Hakları
Komisyonu devlet okullarında eğitim sürecini düzenli hale
getirmek için bir girişim başlatmıştır. Devlet okullarında
öğretmen grevlerinin devam etmesi nedeniyle elli günden
fazla süredir devam eden krizin sonlandırılması
hedeflenmektedir.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/media-center/6303.html
(E.T. 21.05.2022)

-

16.05.2022 tarihinde Gazze/ Bağımsız İnsan Hakları
Komisyonu "Şikayetler Kurulu", Gazze Şeridi Polisi Genel
Müdürü Mahmud Salah ve bir dizi polis şefi ile bir araya
gelerek Gazze Şeridi ile ilgili bir dizi insan hakları sorunu
üzerinde durmuştur. İnsan hakları ilkelerine uygun olarak
soruşturma mekanizma ve usullerini güçlendirmenin,
tutuklu ve hükümlülerin tutuklama ve gözaltı sırasında
haklarından
yararlanmalarını
sağlamanın
yolları
tartışılmıştır.
Kaynak:
https://www.ichr.ps/media-center/6324.html
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(E.T. 21.05.2022)

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

-

Kurumun Twitter sayfasında 02.05.2022 tarihinde yapılan
paylaşımda, Covid-19 pandemisi dönemi boyunca bakıma
muhtaç yaşlıların sevdikleri insanlardan bir aylığına
ayrıldıkları süre içerisinde nasıl etkilendiklerinde ilişkin bir
çalışmanın yayınlandığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca
mp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AEH
RC%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2
llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ
2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NlbnNpdGl2ZV9tZW
RpYV9pbnRlcnN0aXRpYWxfMTM5NjMiOnsiYnVja2V
0IjoiaW50ZXJzdGl0aWFsIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sIn
Rmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5
Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24i
Om51bGx9fQ%3D%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fww
w.equalityhumanrights.com%2Fen
(E.T. 27.05.2022)

-

Kurumun, resmi internet sitesinde, 06.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, Network Rail’in bir asansör tadilatı
sırasında engelli kullanıcılar için makul uyumlaştırma
yapmaması sebebiyle kurumla yasal olarak bağlayıcı bir
anlaşma imzalandığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.equalityhumanrights.com/en/legalcasework/legal-cases/preventing-discrimination-againstdisabled-people-network-rail%E2%80%99snorth?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_ca
mpaign=Orlo (E.T. 27.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinde 06.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, Kadın ve Eşitlik Bakanının Helen
Mahy ve Alasdair Henderson'ın dört yıllık bir dönem için
Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu komisyon üyeleri
olarak yeniden atanmalarını onayladığı bildirilmiştir.
Kaynak:
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https://www.gov.uk/government/news/ehrc-reappointinghelen-mahy-and-alasdair-henderson-for-a-second-term
(E.T. 27.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinden 09.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, uzun süreli COVID’den etkilenen
çalışanları desteklemek ve kasıtsız ayrımcılık riskinden
kaçınmak için, işverenlerin, bireysel vakaların koşullarına
göre engelliler için makul düzenlemeler ve esnek çalışmaya
erişim konusunda mevcut yönergeleri takip etmeye devam
etmelerinin tavsiye edildiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.equalityhumanrights.com/en/ourwork/news/ehrc-statement-%E2%80%98longcovid%E2%80%99-disability-and-equality-act
(E.T. 27.05.2022)

-

Kurumun Twitter sayfasından 24.05.2022 tarihinde yapılan
paylaşımda Evrensel Periyodik İnceleme Raporunda,
COVID-19 döneminde karşılaşılan sosyal hizmet
sisteminde karşılaşılan zorluklara değinildiği ifade
edilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/EHRC?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca
mp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AEH
RC%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2
llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ
2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NlbnNpdGl2ZV9tZW
RpYV9pbnRlcnN0aXRpYWxfMTM5NjMiOnsiYnVja2V
0IjoiaW50ZXJzdGl0aWFsIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sIn
Rmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5
Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24i
Om51bGx9fQ%3D%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fww
w.equalityhumanrights.com%2Fen
(E.T. 27.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinde 27.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, İngiltere'nin eşitlik düzenleyicisi
kurumunun, Romanlara ve Gezginlere yönelik ayrımcılığa
ilişkin devam eden endişeler nedeniyle Pontins tatil parkları
hakkında resmi bir soruşturma başlattığı belirtilmiştir.
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Kaynak:
https://www.equalityhumanrights.com/en/ourwork/news/ehrc-investigate-pontins-over-fears-racialdiscrimination-against-gypsies-travellers
(E.T.27.05.2022)

Katar Ulusal İnsan
Hakları Komisyonu/
Qatar National
Human Rights
Committee (NHRC)

Fas Ulusal İnsan
Hakları Konseyi/
Morocco
National Human
Rights Council

Kanada İnsan
Hakları Komisyonu/
Canadian Human
Rights Commission

-

15.05.2022 tarihinde Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi
web sitesinde, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt
Komitesi (DROI) ile işbirliği içinde “Avrupa Birliği ve
İnsan Hakları: Temeller, Vizyonlar ve Beklentiler” başlıklı
bir eğitim çalıştayı düzenlediklerini duyurmuştur.
Kaynak:
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-holds-training-workshop-onfuture-challenges-in-cooperation-with-europeanparliament/ (E.T. 28.05.2022)

-

09.05.2022 tarihinde Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı
Sayın Amina Bouayach Katar Devleti'ne yaptığı çalışma
ziyareti kapsamında Doha'da Afgan mültecilerin kabul
edildiği bir merkezi ziyaret etmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/CNDHMaroc
(E.T. 21.05.2022)

-

04.05.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu
Ölümde Tıbbi Yardım Sisteminin, Kanada'nın insan hakları
yükümlülüklerini yerine getirmemesi için bir varsayılan
olamayacağını, onurlu bir şekilde ölme hakkını tanıdığımız
bir çağda, onurlu yaşama hakkını garanti altına almak için
daha fazlasını yapmamız gerektiğine ilişkin bir bildiri
yayınlamıştır.
Kaynak:
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/maid-cannot-beanswer-systemic-inequality (E.T. 28.05.2022)
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Avustralya İnsan
Hakları Komisyonu/
Australia Human
Rights Commission

Kore Ulusal İnsan
Hakları Komisyonu/
National Human

-

1 Mayıs 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde,
Avustralya İnsan Hakları Komisyonu Başkanının bir dernek
konferansında yaptığı konuşma yayınlanmıştır.
Komisyon başkanının konuşmasında özetle; COVID-19
pandemisi döneminde alınan önlemlerin insan haklarını
gündeme getirdiği ve hak temelli bir yaklaşımın önemini
gösterdiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, Avustralya’nın
insan hakları alanındaki uluslararası gelişmelerde önemli bir
rol oynadığı ancak uluslararası düzenlemeleri iç hukukuna
aktarmadığı, bu düzenlemelerin iç hukuka bir ulusal insan
hakları yasası hazırlanması yoluyla aktarılması gerektiği
belirtilmiştir.
Bunun yanında Komisyon başkanı bahsi geçen konuşmada,
federe devletlerin tümünün uzlaşması yoluyla hazırlanacak
bir anayasayla insan haklarının korunması gereğinden ve
komisyonun görevlerinden bahsetmiştir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/whitherhuman-rights-and-freedoms-protections-australia-rightsand-freedoms-0
(E.T. 29.05.2022)

-

19 Mayıs 2022 tarihinde kurumun internet sitesinde
yayımlanan yazı, Irk Ayrımcılığından Sorumlu Komisyon
Üyesi Chin Tan tarafından Tıp Fakülteleri Başkanları
Konseyi’nin düzenlediği forumda yapılan konuşmayı
içermektedir.
Komisyon üyesi konuşmasında, tıp mesleği alanında ırksal
ve kültürel çeşitliliğin istenilen düzeyde olmadığını
belirtmiştir. Buna ek olarak, tıp alanında ırkçılığın
görünümlerinden ve bununla başa çıkmak için
yapılabileceklerden bahsetmiştir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/councilpresidents-medical-colleges-australian-medicalstakeholders-forum
(E.T. 29.05.2022)

-

18.05.2022 tarihinde Ulusal İnsan Hakları Komiseri Song
Doo-hwan, 18 Mayıs günü saat 14:00'te Gwangju
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Rights Commission
of Korea

Finlandiya İnsan
Hakları Merkezi/
Finnish Human
Rights Centre

Büyükşehir Şehri, Gwangsan-gu'da bulunan 'Koryoin
Köyü'nü ziyaret etmiş ve Ukrayna'dan gelen Koreli
mülteciler ve ilgili kişilerle bir toplantı yapmıştır.
Kaynak:
https://www.humanrights.go.kr/
(E.T. 21.05.2022)

-

01.04.2022 tarihinde Almanya Dışişleri Bakanlığı ve İnsan
Hakları Enstitüsü ile Berlin'de iki günlük yoğun toplantılar
gerçekleştirilmiştir.
İnsan
hakları
savunucularının
korunması, insan hakları iş birliği, hukukun üstünlüğü ve
güvenlik üzerine tartışmalar gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: https://twitter.com/FIN_NHRI
(21.05.2022)

-

23.05.2022 tarihinde İnsan Hakları Merkezi, Eşitlik
Yasası'nın kısmi reformuna ilişkin raporlar hakkında bir
görüş yayınlamıştır. Yapılan tespite göre Eşitlik Yasası'nın
kısmi reformunda eşitlik kontrolü bir bütün olarak
görülmelidir.
Kaynak:
https://twitter.com/FIN_NHRI
(E.T. 23.05.2022)

Norveç Ulusal İnsan
Hakları Kurumu/
Norwegian National
Human Rights
Institution

-

12 Mayıs 2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları
Kurumu tarafından “engellilerin ifade özgürlüğü; sekiz
zorluk” başlıklı rapor yayımlanmıştır. Raporda, engellilerin
ifade özgürlüğünün önündeki zorluklar ele alınmaktadır.
Kaynak:
https://www.nhri.no/2022/funksjonshemmedesytringsfrihet/#readmore (E.T. 28.05.2022)

Arnavutluk Halk
Avukatlığı / People's
Advocate of Albania

-

01.05.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde 1 Mayıs İşçi
Bayramı kutlama mesajı yayınlanmıştır.
Kaynak:

22

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian781/
(E.T. 27.05.2022)

-

03.05.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde Dünya Basın
Özgürlüğü Günü vesilesiyle ülkede profesyonel, etkisiz ve
kaliteli bir basının gelişmesi için uygun ortamın yaratılması
çağrısında bulunulmuştur.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian782/
(E.T. 27.05.2022)

-

09.05.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde 9 Mayıs
Avrupa Günü kutlanarak, Kurumun Avrupa değerlerine
bağlılığını, adaletin ve insanlığın galip geleceğine olan
inancını belirtmişlerdir.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian789/
(E.T. 27.05.2022)

-

10.05.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde Arnavutluk’ta
gerçekleşen insan hakları ihlalleri oranlarının bölgelere göre
dağılımı paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian790/
(E.T. 27.05.2022)

-

26.05.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde Kuruma 1 yıl
içerisinde yapılan şikâyet konularının adil yargılanma hakkı
gibi temel hak ihlallerine göre dağılımı hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
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https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian794/
(E.T. 27.05.2022)

Ukrayna
Ombudsmanlığı/
Ukrainian
Parliament
Commissioner for
Human Rights

Azerbaycan
Cumhuriyeti İnsan
Hakları Komiserliği/
The Commissioner
for Human Rights of
the Republic of
Azerbaijan
(Ombudsman)

-

31 Mayıs 2022'de Kurumun internet sitesinde, Ukrayna'da
Rus işgalinin başlamasından bu yana sabah itibarıyla 243
çocuğun öldüğüne ve 446 kişinin yaralandığına dair bir
paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/stanomna-ranok-31-travnya-z-pochatku-vtorgnennya-rf-vukrayini-zaginuli-243-ditini-postrazhdali-446
(E.T. 31.05.2022)

-

9 Mayıs 2022'de Kurumun internet sitesinde, Rusya'nın
silahlı saldırısı sonucu Ukrayna'da yaşanan insan hakları
ihlalleri hakkında Komiser’in Ukrayna Medya Merkezi'nde
brifing verildiği duyurulmuştur.
Kaynak:
https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/anonsbrifing-upovnovazhenogo-v-ukrayinskomu-mediacentri
(E.T. 31.05.2022)

-

25 Mayıs 2022 tarihinde Ombudsmanlık, parlamento ve 20.
yıl dönümü vesilesiyle TÜRKPA arasındaki işbirliği
çerçevesinde “TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan
Haklarının Korunması”
başlıklı
uluslararası
bir
konferansının düzenlendiği Ombudsman'ın internet
sitesinde yer almıştır. Ombudsman Sabina Aliyeva,
konuşmasında, ana faaliyet yönergeleri ve son dönemde
uygulanan kurumsal reformlar hakkında ayrıntılı bilgi
vermiştir. Ombudsman'a, insan hak ve özgürlüklerinin daha
iyi sağlanması için yasama, yürürlükten kaldırma veya
mevzuatta değişiklik yapılması konusunda Meclis'e
önerilerde bulunma yetkisi verildiği ve 20 yıllık faaliyet
süresi boyunca Ombudsmanlık ve yasama organı olarak
Parlamento arasında etkin bir işbirliğinin sağlandığı ifade
edilmiştir. Habere göre ayrıca, Ombudsman'ın çok sayıda
yasal düzenlemeyi değiştirmeye ve bazı uluslararası
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anlaşmaları onaylamaya yönelik yazılı önerilerinin dikkate
alındığı ve Azerbaycan Ombudsmanlığına ilişkin Anayasa
Kanununun geliştirilmesine yönelik sunulan önerilerin
yakın gelecekte gözden geçirileceğini de sözlerine eklediği
belirtilmektedir.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3174/internationalconference-on-the-topic-protection-of-human-rights-in-theturkpa-member-states-was-held-on-the-occasion-of-the20th-anniversary-of-the-ombudsman-institution
(E.T. 31.05.2022)

Özbekistan İnsan
Hakları Merkezi/
Uzbekistan Human
Rights Center

-

13 Mayıs 2022'de Ombudsman'ın internet sitesinde Türk
Devletleri Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin kurulduğuna
dair bir yazı yayınlanmıştır. Bu habere göre, Ombudsman
Sabina Aliyeva, Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği ve
Ulusal İnsan Hakları Kurumları'nın (UİHK) kurulmasına
ilişkin Mutabakat Zaptı'nın (MoU) imza törenine katılmak
üzere Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.
Mutabakat Zaptı, 2022 yılı "Türk Dünyasının Kültür
Başkenti" ilan edilen Bursa'da Azerbaycan, Türkiye,
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ombudsmanları ve
UİHK başkanları tarafından imzalanmıştır.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3153/the-associationof-ombudsmen-of-the-organization-of-turkic-states-wasestablished- (E.T. 31.05.2022)

-

27 Mayıs 2022'de Merkezin internet sitesinde, 24 Mayıs'ta
Cidde'de Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları
Merkezi ile İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu
arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandığına dair bir yazı
paylaşılmıştır. İmza töreni, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi
ülkelerde insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde
ulusal insan hakları kurumlarının rolü" konulu uluslararası
bir seminerin sonunda gerçekleşmiştir.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/m7653 (E.T. 31.05.2022 )

25

Gürcistan
Ombudsmanlığı/
Public Defender
(Ombudsman) of
Georgia

-

11 Mayıs 2022'de Merkezin internet sitesinde, Merkezin
Özbekistan Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Derneği,
Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ve USAID iş birliğinde
"Anayasal Reformlar: Sivil Toplum Kurumlarının Rolü ve
Statüsü" konulu sürdürülebilir kalkınmanın önemli
konularının ele alınmasında sivil toplum kurumlarının
rolünü ve önemini artırmak, faaliyetlerinin anayasal ve yasal
çerçevesini güçlendirmeye yönelik ulusal ve uluslararası
bilimsel ve pratik deneyimler hakkında görüş alışverişinde
bulunmak amacıyla çevrimdışı ve çevrimiçi formatlarda
Taşkent'te Uluslararası bir Konferans düzenlediğine dair bir
yazı paylaşılmıştır.
Kaynak:
http://nhrc.uz/uz/news/m7458 (E.T. 31.05.2022)

-

Kurumun internet sitesinde 4 Mayıs 2022 tarihinde Kamu
Savunucusunun, Tıbbi Uzmanlar Grubu Raporuna ilişkin
bir açıklamasına yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhaliambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-gantskhadebasameditsino-ekspertta-jgufis-daskvnastan-dakavshirebit
(E.T. 25.05.2022)

-

5 Mayıs 2022’de Gürcistan Kamu Savunucusu, AGİT
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü ile
bir araya gelmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhaliambebi/?start=&date
(E.T. 25.05.2022)

-

7 Mayıs 2022 tarihinde Gürcistan Kamu Savunucusu,
Gürcistan'da kalan Ukrayna vatandaşlarının konaklamasına
ilişkin bir açıklama yapmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhaliambebi/?start=&date (E.T. 25.05.2022)
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Bosna Hersek İnsan
Hakları
Ombudsmanlık
Kurumu/
Human Rights
Ombudsman of
Bosnia and
Herzegovina

Almanya İnsan
Hakları Enstitüsü/

-

11 Mayıs 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Covid19'un mahkûmların ve ceza infaz sistemi personelinin
sağlığına ve diğer haklarına etkisine ilişkin rapor
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhaliambebi/?start=&date (E.T. 25.05.2022)

-

19 Mayıs 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) temsilcileri ile ve
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu heyeti
ile toplantı yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhaliambebi/?start=&date (E.T. 25.05.2022)

-

18.05.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde 19 Mayıs
Dünya Erişilebilirlik Günü münasebetiyle engelli kişilerin
erişilebilirlik sorununun diğer tüm hakların kullanılması
için bir koşul olduğuna dikkat çekilmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=223
8&lang=EN
(E.T. 26.05.2022)

-

24.05.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde Kuruma
yapılacak başvurular hakkında bilgi verilerek, konuya
ilişkin link paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=224
4&lang=EN
(E.T. 26.05.2022)

-

Kurumun internet sitesinden 11.05.2022 tarihinde yapılan
paylaşımda, Federal Sağlık Bakanlığı'nın triyaj durumları
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German Institute for
Human Rights

için önerdiği ve şu ana kadar bilinen düzenlemelerin insan
hakları açısından tartışmalı olduğu, insan haklarını ihlal
eden ex-post triyajın gerçekleşmeyeceği düşünülse de,
mevcut triyaj kanun taslağında başka sorunlu noktaların da
bulunduğunu belirten açıklamalar yaptığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/gesetzentwurf-triageregelungsvorschlaege-menschenrechtlich-bedenklich
(E.T. 27.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinden 04.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, Enstitünün 29 Nisan'da Kuzey RenVestfalya eyalet hükümeti tarafından yeni kapsayıcı eylem
planının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığı
bildirilip, eylem planının, “çalışma ve maddi yaşam
koşulları”, “konut, kamusal alan ve hareketlilik” veya
“siyasi ve sivil toplum katılımı” gibi sekiz sözde yaşam
durumuna göre engellilerin haklarını uygulamaya yönelik
177 devlet politikası önlemini bir araya getirdiği
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/institut-begruesstneuen-nrw-aktionsplan-zur-umsetzung-der-un-brk
(E.T. 30.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinden 11.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, BM Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme'nin izleme organının başkanı Leander Palleit’in,
triyajla ilgili bir yasa taslağı hakkındaki tartışmalar
nedeniyle mevcut taslağın ayrımcılık yasağı ve Federal
Anayasa Mahkemesinin gereklilikleri açısından temelden
revize edilmesi gerektiğini bildiren bir açıklama yaptığı
ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/gesetzentwurf-triageregelungsvorschlaege-menschenrechtlich-bedenklich
(E.T. 30.05.2022)
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-

Kurumun resmi internet sitesinden 16.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, Federal Hükümetin Engelli Kişiler
Komiseri ve Alman İnsan Hakları Enstitüsü (DIMR) ile BM
Engelli Hakları Sözleşmesi izleme organının ortak bir
bildiride, "İnsanlar için tesislerde şiddetten korunma"
konusunda politika ve uygulama için eylem önerileri
sundukları belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/schutz-vor-gewalt-fuermenschen-mit-behinderungen-handlungsempfehlungenveroeffentlicht
(E.T. 30.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinden 19.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, Alman İnsan Hakları Enstitüsünün
"ırkçı ve aşırı sağcı eğitim çalışmaları için devlet fonları
mı?" adlı yasal görüş yayınladığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/darf-die-afd-nahedesiderius-erasmus-stiftung-mit-staatlichen-mittelngefoerdert-werden
(E.T. 30.05.2022)

-

Kurumun resmi internet sitesinden 23.05.2022 tarihinde
yapılan paylaşımda, 15 Mayıs'ta Kuzey Ren-Vestfalya
eyalet parlamentosu seçimlerinden sonra, Alman İnsan
Hakları Enstitüsü müzakere taraflarını yeni koalisyon
anlaşmasını BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin
uygulanmasıyla kararlı bir şekilde uyumlu hale getirmeye
çağırdığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/nach-den-wahlen-innrw-institut-fordert-engagierte-inklusionspolitik-derneuen-landesregierung
(E.T. 30.05.2022)
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Bulgaristan
Ayrımcılığa Karşı
Koruma Komisyonu/
Bulgaria
Commission for
Protection Against
Discrimination

-

9 Mayıs 2022'de Kurumun internet sitesinde Komisyon ile
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu arasında Kurum
Başkanları tarafından bir iş birliği mutabakat zaptı
imzalandığına ilişkin bir paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/component/conte
nt/article/2/1902-2022-05-10-11-10-48
(E.T. 31.05.2022 )

-

20 Mayıs 2022 tarihinde, Komisyon’un Engelliler Kanunu
kapsamında Denetim Kurulu toplantısı yapıldığına dair
Kurumun internet sitesinde bir paylaşım yapılmıştır. Habere
göre toplantının gündemi kısaca şu şekildedir:
2021 Yılı Denetim Kurulu Yıllık Raporunun görüşülmesi ve
kabul edilmesi;
2022 Yılı Teftiş Kurulu Faaliyet Programının görüşülmesi
ve kabul edilmesi;
CPD'nin 2021'deki engelli haklarının korunmasına ilişkin
faaliyetleriyle ilgili bilgiler.
Kaynak:
https://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/component/conte
nt/article/2/1910-2022-05-20-11-35-46
(E.T. 31.05.2022)

•
•
•
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