KURULUŞ
ADI/İZLEME
PERİYODU

Avustralya İnsan
Hakları
Komisyonu

01.07.2022-01.08.2022

-

12.07.2022 tarihinde Komisyonun internet sitesinde,
“Irkçılık.Benimle Durur” ulusal kampanyası tanıtılmıştır.
Aslen 2012 yılında başlatılmış olan kampanya, ırkçılığa maruz
kalan Avustralyalılar ile yapılan bir dizi görüşmenin ardından
2022 yılında yeniden başlatılmıştır.
Yazıda, kampanya ile insanların ve kuruluşların ırkçılık
hakkında bilgi edinmelerine ve değişim için harekete
geçmelerine yardımcı olacak araçlar ve kaynaklar sağlandığı
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/our-work/racediscrimination/projects/new-racism-it-stops-me-campaign
Kampanya internet sayfasına erişmek için:
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/
(E.T. 25.07.2022)

-

Komisyonun internet sitesinde 21.07.2022 tarihinde paylaşılan
yazıda, çocuk ıslahevinden yetişkin hapishanesine nakledilen
17 çocuğun güvenliği ve esenliği konusunda endişe duyulduğu
açıklanmıştır.
Bu bağlamda, tüm Avustralya hükümetlerinin gençlik
adaletine yönelik cezalandırıcı yaklaşımlarını, çocukların
ihtiyaçlarını tanıyan ve onlara uygun bakım ve rehabilitasyon
sağlayan sistemler lehine değiştirmesinin zamanının geldiği
vurgulanmıştır.
Dünyada birçok ülkede, genç suçlular için uygulanan erken
müdahale ve erken yönlendirme sisteminin yeniden suç işleme
oranlarını düşürdüğü ve daha başarılı olduğu vurgulanarak
Avustralya’nın bu konuda geri kaldığı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://humanrights.gov.au/about/news/mediareleases/government-action-needed-protect-children-detention
(E.T. 25.07.2022)
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Avrupa İşkenceyi
ve İnsanlık Dışı
veya Aşağılayıcı
Muameleyi ve
Cezayı Önleme
Komitesi (CPT)

BM Çocuklara
Yardım Fonu
(UNICEF)

-

CPT tarafından 8-21 Haziran 2022 tarihleri arasında Birleşik
Krallık’a düzenlenen periyodik ziyarete ilişkin rapor
07.07.2022
tarihinde
Komitenin
internet
sitesinde
paylaşılmıştır.
Raporda; cezaevlerindeki aşırı kalabalıklaşma, kötü yaşam
koşulları ve şiddet olayları gibi hususlar üzerinde durulduğu
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-publishes-report-on-its-2021-visit-to-theunited-kingdom
Raporun tamamına ulaşmak için bkz:
https://rm.coe.int/1680a72b71
(E.T. 26.07.2022)

-

11.07.2022 tarihinde Komitenin sitesinde yayımlanan yazıda,
CPT’nin 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 108.
Genel Toplantısı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-cpt-held-its-july-2022plenary-meeting
(E.T. 26.07.2022)

-

Komitenin internet sitesinde 13.07.2022 tarihinde paylaşılan
yazıda, CPT’nin Kasım 2021 yılında Arnavutluk’a düzenlediği
habersiz ziyarete ilişkin rapora Arnavut makamları tarafından
verilen yanıt yer almıştır.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-antitorture-committee-publishes-the-response-of-the-albanianauthorities-to-the-report-on-the-2021-visit
(E.T. 26.07.2022)

-

UNICEF’in internet sitesinde 06.07.2022 tarihinde yayımlanan
yazıda, BM tarafından çıkarılan “Dünyada Gıda Güvenliği ve
Beslenme Durumu” raporundan da anlaşılacağı üzere, açlık ve
yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasında durumun eskiye
göre kötüye gittiği belirtilmiştir.
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Raporda; iklim değişikliği, ekonomik krizler ve UkraynaRusya savaşı başta olmak üzere çatışmaların da bu durumu
etkilediği belirtilmiş ve hükümetlerin tarım politikalarını
yeniden tasarlaması gerektiği söylenmiştir.
Kaynak:
https://www.unicef.org/press-releases/un-report-globalhunger-numbers-rose-many-828-million-2021
Raporun tamamına erişmek için bakınız:
https://data.unicef.org/resources/sofi-2022/
(E.T. 27.07.2022)

-

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell’ın Üst Düzey
Siyasi Forum’da dijital ortamda çocukların haklarının
korunması konusunda yapmış olduğu açıklamalar, 12.06.2022
tarihinde UNICEF’in sitesinde paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executivedirector-catherine-russells-remarks-high-level-political-forum
(E.T. 27.07.2022)

-

UNICEF’in internet sitesinde 12.07.2022 tarihinde paylaşılan
yazıda, “Öğrenmeyi canlandırmak: Çocuklar ve gençler beceri
geliştirmek için doğru yolda mı?” adlı raporun içeriği hakkında
bilgi verilmiştir.
Raporda, gerekli verilerin sağlanabildiği 92 ülkede bulunan 1524 yaş arasındaki gençlerin dörtte üçünün istihdam için gerekli
becerileri ve eğitimi edinmesinin mümkün olmadığı
belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.unicef.org/press-releases/around-3-4-youth-lackskills-needed-employment-new-report-says
Raporun tamamına erişmek için bakınız:
https://www.unicef.org/media/123626/file/UNICEF_Recoveri
ng_Learning_Report_EN.pdf.pdf
(E.T. 27.07.2022)

-

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell’ın “Çocuklar ve
silahlı çatışmanın 25 yılı: Savaştaki çocukları korumak için
harekete geçmek” adlı raporun lansmanında yaptığı konuşma
12.07.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde
paylaşılmıştır.
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Kaynak:
https://www.unicef.org/reports/25-years-children-armedconflict
Raporun tamamına erişmek için bakınız:
https://www.unicef.org/media/123021/file/25%20Years%20C
hildren%20in%20Armed%20Conflict.pdf
(E.T. 27.07.2022)

-

14.07.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde paylaşılan
yazıda, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yayımlanan bilgiler göz önüne alındığında çocukluk çağı
aşılarında son 30 yılın en büyük sürekli düşüşünün yaşandığı
belirtilmiştir.
Bu durumun, çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların artışı,
artan yanlış bilgilendirme ve COVID-19 gibi sebeplerle
gerçekleştiği ve çocukların sağlığı açısından büyük tehlike arz
ettiği vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://www.unicef.org/press-releases/WUENIC2022release
(E.T. 27.07.2022)

-

19.07.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde paylaşılan
yazıda, UNICEF Acil Durum Direktörü Manuel Fontaine’in
kuraklıktan etkilenen Somali Bölgesi’ne ziyareti konu
alınmıştır.
Kuraklıktan etkilenen bölgelerde yaşayan 4.4 milyonu çocuk
olmak üzere 10 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğu
vurgulanmıştır.
Kaynak:
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-emergencydirector-manuel-fontaine-visits-drought-stricken-somaliregion-and
(E.T. 27.07.2022)

-

25.07.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde paylaşılan
yazıda, UNICEF ve çeşitli kuruluşlar iş birliğinde iklim
değişikliği sebebiyle hareket halinde olan çocukların
korunması amacıyla hazırlanan “İklim Değişikliği Bağlamında
Hareket Halinde Olan Çocuklar için Yol Gösterici İlkeler” adlı
metin hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
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https://www.unicef.org/press-releases/new-guidelinesprovide-first-global-policy-framework-protect-children-movedisplaced-face
Yönlendirici ilkelerin tamamına erişmek için bakınız:
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICE
F-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-themove-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
(E.T. 27.07.2022)

BM Kalkınma
Programı (UNDP)

-

07.07.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde yayımlanan
yazıda Ukrayna’daki savaşın da tetiklediği küresel hayat
pahalılığı krizi sebebiyle 71 milyon insanın fakirliğe düştüğü
belirtilmiştir. Yazıda ayrıca UNDP tarafından hazırlanan
“Gelişmekte Olan Ülkelerde Hayat Pahalılığına Dikkat
Çekmek: Fakirlik ve Hassaslık Projeksiyonları ve Politika
Yanıtları” adlı rapor hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.undp.org/press-releases/global-cost-living-crisiscatalyzed-war-ukraine-sending-tens-millions-poverty-warnsun-development-programme
Raporun tamamını görüntülemek için:
https://www.undp.org/publications/addressing-cost-livingcrisis-developing-countries-poverty-and-vulnerabilityprojections-and-policy-responses
(E.T. 27.07.2022)

-

07.07.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde, Haoliang
Xu’nun konuşması paylaşılmıştır. Xu konuşmasında özetle, 5
numaralı sürdürülebilir kalkınma hedefi olan toplumsal
cinsiyet eşitliği hedefinde gerçekleştirilen ilerlemenin
durakladığını hatta geriye gittiğini belirtmiştir. Bu süreçte
cinsiyet temelli şiddette, iş kayıplarında ve bakım işi yükünde
hızlı bir artış olduğu, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için
yeniden harekete geçilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.undp.org/speeches/getting-sdg-5-back-tracklessons-covid-19-world-turmoil
(E.T. 27.07.2022)
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AGİT
Demokratik
Kurumlar ve
İnsan Hakları
Ofisi (ODIHR)

-

14.07.2022 tarihinde Program’ın sitesinde yayımlanan yazıda,
iklim değişikliğinin tarım alanında mahsul verimi, besin
kalitesi ve hayvancılık verimliliği gibi hususlar üzerinde
olumsuz etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, UNDP
ve Hindistan’ın Telangana Hükümeti iş birliğinde hazırlanan
ve yapay zekâ temelli olan İklime Dayanıklı Tarım Verileri
(DiCRA) hakkında bilgi verilmiştir. DiCRA ile iklime
dayanıklı tarım konusunda veri tabanı oluşturulacağı ve
böylece gıda güvenliğinin sağlanacağı belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.undp.org/news/announcing-dicra-digital-publicgood-harnesses-open-source-tech-boost-climate-resilientagriculture
(E.T. 27.07.2022)

-

12.07.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde “Portekiz erken
parlamento seçimleri 2022: ODIHR seçim uzman ekibi nihai
raporu” yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/portugal/522556
(E.T. 26.07.2022)



14.07.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde, Moskova
Mekanizması uzmanlarının AGİT Ukrayna Daimi Konseyine
sunduğu 'Ukrayna'da İşlenen Uluslararası İnsani ve İnsan
Hakları Hukuku, Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar
İhlalleri Raporu' başlıklı raporda toplanan bulgular hakkında
bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/permanent-council/522691
(E.T. 26.07.2022)



15.07.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde, “Malta erken
parlamento seçimleri 2022: ODIHR seçim uzman ekibi nihai
raporu” yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/elections/malta/522775
(E.T. 26.07.2022)
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18.07.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde, AGİT liderlerinin
haklarına erişmek için mücadele eden insan ticareti
mağdurlarını koruma alanında daha fazla çaba gösterilmesi
gerektiğine ilişkin söylemlerine yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.osce.org/odihr/522946
(E.T. 26.07.2022)



04.07.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “ODIHR Din
veya İnanç Özgürlüğü Uzmanlar Paneli” hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr
(E.T. 26.07.2022)



05.07.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “Yapay Zeka
ve İnsan Hakları: 2022 NHRI Akademi” hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1544332133807841284
(E.T. 26.07.2022)



07.07.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, insan ticareti
mağdurlarına odaklanan Supplementary Human Rights
Dimension toplantısı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1545061373419274240
(E.T. 26.07.2022)



11.07.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Srebrenitsa
katliamına ilişkin paylaşım yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1546455852814635008
(E.T. 26.07.2022)



15.07.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, ODIHR,
#PaulUrey'in işgal altındaki Doğu Ukrayna'da gözaltında
7

tutulurken ölmesine ilişkin derhal soruşturma çağrısı paylaşımı
yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1547983819101179908
(E.T. 26.07.2022)

Avrupa Eşitlik
Kurumları Ağı
(EQUINET)



18.07.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, “Nelson
Mandela Kurallarına İlişkin Rehber Doküman: Mahpusların
Muamelesine İlişkin Birleşmiş Milletler Gözden Geçirilmiş
Asgari Standart Kuralların Uygulanması” rehberi hakkında
bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1549047141641093121
(E.T. 26.07.2022)



20.07.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, “Ukrayna'da
bildirilen uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan
hakları hukuku ihlallerine ilişkin Geçici Rapor” hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1549699688676442112
(E.T. 26.07.2022)



25.07.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Gazeteciler
için Açık Kaynak İstihbaratına İlişkin ODIHR Eğitimi”
hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/osce_odihr/status/1551553202126045187
(E.T. 26.07.2022)



06.07.2022 tarihinde web sitesinde, Equinet’in uzmanların
eşitlik kurumları tarafından yasal vaka çalışmalarında eşitlik
verilerinin kullanımına ilişkin eğitimi hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://equineteurope.org/call-for-trainers-use-of-equalitydata-by-equality-bodoes-in-legal-casework/
(E.T. 26.07.2022)
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Uluslararası
Çalışma Örgütü
(ILO)



18.07.2022 tarihinde web sitesinde, Equinet Başkan değişikliği
hakkında bilgi verilerek eski Başkan Laurence Bond yerine
Tena Šimonović Einwalter'in (Hırvatistan Ombudsmanı)
Bond’un görev süresinin dolmasının ardından göreve gelmek
üzere seçildiği duyurulmuştur.
Kaynak:
https://equineteurope.org/equinet-leadership-update-chair-ofexecutive-board-retires-new-chair-elected/
(E.T. 26.07.2022)

-

05.07.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde, üye devletlere
rehberlik ve destek sağlayarak tedarik zincirlerinde insana
yakışır işlerin gerçekleştirilmesine yönelik girişimler hakkında
bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_850378/lang--en/index.htm
(E.T. 26.07.2022)



05.07.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde, Irak ve
ILO’nun beraber gerçekleştirdiği, son on yılda gerçekleşen ilk
ulusal iş gücü anketi hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ilo.org/beirut/mediacentre/news/WCMS_850379/lang--en/index.htm
(E.T. 26.07.2022)



05.07.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde, “İşçiler için
Sosyal Koruma, Özgürlük ve Adalet Ağı Beşinci Toplantısı”
hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ilo.org/actrav/mediacenter/pr/WCMS_850386/lang--en/index.htm
(E.T. 26.07.2022)
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05.07.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde, ILO'nun
desteğiyle,
Ukrayna’daki
işletmelerin
faaliyetlerinin
sürdürülmesi hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ilo.org/budapest/whatsnew/WCMS_850406/lang--en/index.htm
(E.T. 26.07.2022)



06.07.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde, Meksika’nın,
ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesini 19. Ülke olarak
onayladığının bilgisi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-byinternational-labour-standards/equality-of-opportunity-andtreatment/WCMS_850579/lang--en/index.htm
(E.T. 26.07.2022)



07.07.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde, dünyadaki
yoksulların yaklaşık yüzde 80'inin kırsal alanlarda karşılaştığı
yönetişim boşlukları, kayıt dışılık, gelişmemiş üretim
sistemleri, kamu hizmetlerine sınırlı erişim ve yetersiz sosyal
koruma kapsamına dikkat çekilmiştir.
Kaynak:
https://www.ilo.org/actrav/mediacenter/pr/WCMS_850588/lang--en/index.htm
(E.T. 26.07.2022)



13.07.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde, sağlık ve bakım
sektöründe cinsiyete dayalı ücret eşitsizliklerinin en kapsamlı
küresel analizi ortaya konularak, kadınların diğer ekonomik
sektörlere göre bu sektörlerde daha cinsiyetler arası büyük
ücret farkıyla karşılaştıkları bilgisi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_850968/lang--en/index.htm
(E.T. 26.07.2022)



04.07.2022 tarihinde Kuruluşun Twitter hesabında, gençlerin
işsiz kalma olasılıklarının yetişkinlere göre yaklaşık 3 kat daha
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fazla olduğu bilgisi verilerek çıraklığın özendirilmesine
yönelik video paylaşılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/ilo/status/1543852164530970624
(E.T. 26.07.2022)



04.07.2022 tarihinde Kuruluş’un Twitter hesabında, “İşçiler
için Sosyal Koruma, Özgürlük ve Adalet Ağı 5. Toplantısı”
hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/ilo/status/1544259824665661442
(E.T. 26.07.2022)



07.07.2022 tarihinde Kuruluş’un Twitter hesabında, "Kırsal
İşçiler Arasında İnsana Yakışır İş Açıkları" raporu hakkında
bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/ilo/status/1544977030743195650
(E.T. 26.07.2022)



08.07.2022 tarihinde Kuruluş’un Twitter hesabında,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu 2022 paylaşılarak
çocuk işçiliğine vurgu yapılmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/ilo/status/1545301719730778112
(E.T. 26.07.2022)



08.07.2022 tarihinde Kuruluş’un Twitter hesabında, güvenli ve
sağlıklı bir çalışma ortamı hakkına ilişkin gerçekleştirilen
toplantı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/ilo/status/1545407541198348290
(E.T. 26.07.2022)



21.07.2022 tarihinde Kuruluşun Twitter hesabında, “İşyerinde
bakım: cinsiyet eşitliğine sahip bir iş dünyası için bakım iznine
ve hizmetlere yatırım yapmak” raporuna dikkat çekilerek 10
üreme çağındaki 3 kadının veya 649 milyon potansiyel
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annenin, iş yerinde yeterli annelik korumasının olmadığı
ülkelerde yaşadığı bilgisi verilmiştir.
Kaynak:
https://twitter.com/ilo/status/1550148706573467648
(E.T. 26.07.2022)

Almanya İnsan
Hakları Enstitüsü

Bulgaristan
Ayrımcılığa Karşı
Koruma
Komisyonu



07.07.2022 tarihinde Enstitü’nün web sitesinde, Alman İnsan
Hakları Enstitüsü ve Adil Finans Enstitüsü (Heidelberg)
tarafından yayınlanan ve sosyal sınıflandırmayı esas alan
"Brifing Belgesi" hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/briefing-paper-zurnachhaltigen-gestaltung-des-finanzsystems-in-der-euveroeffentlicht
(E.T. 26.07.2022)



07.07.2022 tarihinde Enstitü’nün web sitesinde, ülke çapındaki
ilk evsizlik istatistiklerinin yayınlanmasının ardından
Enstitüsünün belediye acil durum konaklamalarına yönelik
zorunlu asgari standartlar talebine yer verilmiştir.
Kaynak:
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/aktuelles/detail/menschenrechtsinstitutfordert-mindeststandards-fuer-die-notunterbringung-laendersollen-verantwortung-uebernehmen
(E.T. 26.07.2022)



05.07.2022 tarihinde Komisyon’un web sitesinde, AB
tarafından finanse edilen "İnsan hakları için teknik yardımın
korunması ve geliştirilmesinde ombudsmanın rolünün
güçlendirilmesi" projesi çerçevesinde Baş Müftü Yardımcısı
Ahmed Hasanov’un Komisyon’a ziyareti hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
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https://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/a
rticle/29/1933-2022-07-06-11-15-07
(E.T. 26.07.2022)

İrlanda İnsan
Hakları ve Eşitlik
Komisyonu

Azerbaycan
Cumhuriyeti
İnsan Hakları
Merkezi



14.07.2022 tarihinde Komisyon’un web sitesinde, Türkiye
Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumundan katılan bazı
uzmanların Komisyonda tamamladıkları eğitim hakkında bilgi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/a
rticle/2/1937-2022-07-14-10-53-08
(E.T. 26.07.2022)

-

12.07.2022 tarihinde 2021 Yıllık Raporu yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/documents/annual-report-2021/
(E.T. 25.07.2022)

-

19.07.2022 tarihinde İrlanda'nın Avrupa Sosyal Şartı'nın
uygulanmasına dair 19. Ulusal Raporuna ilişkin yorumlar
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ihrec.ie/documents/comments-on-irelands-19thnational-report-on-the-implementation-of-the-europeansocial-charter/
(E.T. 25.07.2022)

-

29.06.2022 tarihinde Ombudsman Sn. Sabina Aliyeva’nın,
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından
29-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “İnsan Haklarının
Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları
Kurumlarının Güçlenen Rolleri: Yeni Zorluklar, Kazanımlar
ve Fırsatları Anlamak” temalı uluslararası zirveye katıldığı
duyurulmuştur.
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Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3280/ombudsman-gavea-talk-at-international-summit-in-ankara
(E.T. 25.07.2022)

-

Haydar Aliyev Vakfı, UNICEF ve “Bölgesel Kalkınma” Halk
Birliği (PU) tarafından, 30 Haziran- 1 Temmuz tarihleri
arasında Azerbaycan'da Erken Çocukluk Gelişiminin sektörler
arası koordinasyonu için yol haritası üzerinde düzenlenen
ulusal çalıştaya Ombudsman'dan bir personel ile katılım
sağlanmıştır.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3288/a-staff-member-ofthe-ombudsman-participated-in-a-workshop-on-earlychildhood-development
(E.T. 26.07.2022)

-

13.07.2022 tarihinde Batı Bölge Merkezinde OHCHR
Temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3294/a-meeting-withthe-representatives-of-the-ohchr-was-held-in-the-westernregional-center-of-the-ombudsman(E.T. 26.07.2022)

-

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile
Azerbaycan Ombudsmanlık Kurumu arasında imzalanan
Mutabakat Zaptı'na göre, insan haklarının ve özgürlüklerin
korunmasında karşılıklı ilişkilerin genişletilmesi ve etkin
deneyim alışverişinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar
sürdürülmektedir. Bu amaçla TİHEK Heyeti 19.07.2022
tarihinde Azerbaycan'a ziyarette bulunmuştur.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3308/threi-delegationpaid-a-visit-to-azerbaijan
(E.T. 26.07.2022)

-

20.07.2022 tarihinde Ombudsman Sn. Sabina Aliyeva ve
Ulusal Önleme Mekanizması Grubu (NPG) üyelerinin daveti
üzerine Azerbaycan'da bulunan TİHEK Heyeti, Azerbaycan
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Adalet Bakanlığı Hapishane Hizmetleri 4 Nolu Islahevi ve
Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etmiştir.
Kaynak:
https://ombudsman.az/en/view/news/3310/threi-delegationvisited-correctional-facility-and-penitentiary-institution-no-4of-the-penitentiary-service(E.T. 26.07.2022)

Gürcistan
Ombudsmanlığı

-

06.07.2022 tarihinde Gürcistan Kamu Savunucusu ve
Gürcistan Kamu Savunucu Yardımcısı Giorgi Burjanadze,
İspanyol parlamento heyeti ile görüşmüştür.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkhodamtsveli-espanetis-saparlamento-delegatsias-shekhvda
(E.T. 26.07.2022)

-

07.07.2022 tarihinde Gürcistan Körler Sendikası Çalışanlarının
İşten Çıkarılmasına ilişkin bir açıklama yapılmıştır.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkhodamtsvelis-gantskhadeba-sakartvelos-usinatlota-kavshiridandasakmebulta-gatavisuflebis-shesakheb
(E.T. 26.07.2022)

-

11-13 Temmuz 2022 tarihlerinde Kırgız Cumhuriyeti Ulusal
Önleme Mekanizması temsilcileri, Gürcistan Ulusal Önleme
Mekanizmasının yıllara dayanan uygulama tecrübesi hakkında
bilgi almak amacıyla Gürcistan'a çalışma ziyareti
gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelossakhalkho-damtsvelis-aparatis-tanamshromlebma-qirgizetispreventsiis-erovnul-mekanizms-gamotsdileba-gauziares
(E.T. 26.07.2022)

-

15.07.2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia
Büyükelçisi Kelly Degnan, Gürcistan Kamu Savunucusu ile bir
araya gelmiştir.
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Kaynak:
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelossakhalkho-damtsveli-amerikis-sheertebuli-shtatebis-elchsshekhvda
(E.T. 26.07.2022)

Avrupa Konseyi
Irkçılık ve
Hoşgörüsüzlük
Komisyonu
(ECRI)

Kadınlara Karşı
Ayrımcılığın
Ortadan
Kaldırılması
Komitesi
(CEDAW)

-

ECRI, 89. Genel Kurul Toplantısını ve Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi ile 28 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri
arasında
gerçekleşen
yıllık
değişim
toplantısını
gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.coe.int/en/web/european-commission-againstracism-and-intolerance/-/ecri-holds-its-89th-plenary-meetingand-annual-exchange-with-the-council-of-europe-scommittee-of-ministers
(E.T. 26.07.2022)

-

01.07.2022 tarihinde CEDAW, “Güvenli ve yasal kürtaja
erişim: Amerika Birleşik Devletleri'ne kadın hakları
sözleşmesine uymaya acil çağrı” konulu bir açıklama
yapmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/07/access-safeand-legal-abortion-urgent-call-united-states-adhere-womensrights
(E.T. 26.07.2022)

-

04.07.2022 tarihinde BM kadın hakları komitesi Azerbaycan,
Bolivya, Moğolistan, Fas, Namibya, Portekiz, Türkiye ve
Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bulgularını yayımlamıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/un-womensrights-committee-publishes-findings-azerbaijan-boliviamongolia
(E.T. 26.07.2022)
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Avrupa Birliği
Temel Haklar
Ajansı (FRA)

-

06.07.2022 tarihinde FRA, Alman Federal Anayasa
Mahkemesi'nden 19 kişilik bir akademik personel grubuyla bir
araya gelmiştir.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-meets-academic-staffgerman-federal-constitutional-court
(E.T. 26.07.2022)

-

05.07.2022 tarihinde, Avrupa Ekonomik ve Sosyal
Komitesinin Temel Haklar ve Hukukun Üstünlüğüne ilişkin
geçici grubu (FRRL) Başkanlığı FRA'yı ziyaret etmiştir.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fundamental-rights-andrule-law-group-visited-fra
(E.T. 26.07.2022)

-

11.07.2022 tarihinde Michael O'Flaherty'nin haklara saygı
duyma ve Covid-19'u yönetme hakkında bir video blogu
yayımlanmıştır.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michaeloflaherty-respecting-rights-and-managing-covid-19
(E.T. 26.07.2022)

-

13.07.2022 tarihinde FRA, sivil toplumun hukukun üstünlüğü
kültürünü teşvik etmede oynadığı kilit role odaklanan bir rapor
yayımlamıştır.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/news/2022/civil-society-vitalstrengthening-rule-law
(E.T. 26.07.2022)

-

14.07.2022 tarihinde, FRA Direktörü Michael O'Flaherty,
2022 Temel Haklar Raporunu Avrupa Parlamentosu'nun Sivil
Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'ne (LIBE) sunmuştur.
Kaynak:
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-director-presentsfundamental-rights-report-libe
(E.T. 26.07.2022)
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Ulusal İnsan
Hakları
Kurumları
Avrupa Ağı
(ENNHRI)

-

07.07.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde, üçüncü yıllık
Hukukun Üstünlüğü Raporu’nun yayınlandığını duyurmuştur.
ENNHRI bu raporunda Avrupa Birliği ve çevre ülkelerde
ulusal insan hakları kurumlarının hukukun üstünlüğünü
korumaya yönelik eylemlerini vurgulamakta; devlet
yetkililerine, politika yapıcılara yönelik tavsiyeleri ele
almaktadır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/rule-of-law-report-2022/
(E.T. 27.07.2022)

-

13.07.2022 tarihinde ENNHRI Twitter hesabında, OSCE
(ODIHR) ve ENNHRI ortaklığında Tiran’da düzenlenen
Dijitalizasyon, Yapay Zekâ ve İnsan Hakları temalı NHRI
Academy 2022 Etkinliği videosunu paylaşmıştır.
Kaynak:
https://twitter.com/ennhri/status/1547148298187902978
(E.T. 27.07.2022)

-

14.07.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde, ulusal
otoritelerin insan hakları bakımından sınırlarda hesap
verebilirliğini güçlendirmek için çözümleri raporladığı yeni
raporunu paylaşmıştır.
Kaynak:
https://ennhri.org/news-and-blog/report-explores-solutionsstrengthening-human-rights-accountability-borders/
(E.T. 27.07.2022)
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Ulusal İnsan
Hakları
Kurumları
Küresel İttifakı
(GANHRI)

Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları
Yüksek
Komiserliği
(BMİHYK)

-

04.07.2022 tarihinde, GANHRI web sitesinde 23.06.2022
tarihinde Yaşlanma ve Yaşlı Hakları ve İş Dünyasında İnsan
Hakları Çalışma Gruplarının Cenevre’de bir araya geldiğini,
toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler Yaşlanma Üzerine
Açık Uçlu Çalışma Grubunun (OEGWA) öneminin
vurgulandığını, Ekim 2022’de Kore’de gerçekleşecek Yaşlı
Hakları Uluslararası Konferansını ve bir sonraki toplantının
“Çareler” üzerine 27 Eylül 2022’de gerçekleştirileceğini
duyurmuştur.
Kaynak:
https://ganhri.org/ganhri-wg-on-ageing-and-bhr-meet-todiscuss-future-plans/
(E.T. 27.07.2022)

-

07.07.2022 tarihinde, GANHRI web sitesinde, 2023 Genel
Kurul Toplantısının 14-15-16 Mart 2023’te Cenevre’de
gerçekleşeceğini duyurmuştur.
Kaynak:
https://ganhri.org/save-the-date-am-2023/
(E.T. 27.07.2022)

-

07.07.2022 tarihinde GANHRI web sitesinde, Ulusal İnsan
Hakları Kurumları için İklim Değişikliği ve İnsan Hakları
Konusunda Pratik Rehberini yayımlandığını duyurmuştur.
Kaynak:
https://ganhri.org/practical-guidance-for-nhris-climatechangehr/
(E.T. 27.07.2022)

-

01.07.2022 tarihinde İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'da
Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarına İlişkin Acil
Oturum gerçekleştirmiştir. Oturumda konuşan İnsan
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Taliban’ın
iktidarı ele geçirmesinden sonra, Afganistan'daki kadınlar
ve kız çocuklarının, haklarından yararlanma konusunda
önemli ve hızlı geriye dönüşü yaşadıklarını belirtmiştir.
Kaynak:
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/humanrights-council-holds-urgent-debate-human-rights-womenand-girls
(E.T. 22.07.2022)

-

04.07.2022 tarihinde İnsan Hakları Konseyi tarafından
kadınların karar alma süreçlerine ve kamusal hayata tam ve
etkin katılımı ve şiddetin ortadan kaldırılması, cinsiyet
eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının
güçlendirilmesi konulu yıllık tematik teknik iş birliği ve
kapasite geliştirme panel tartışması gerçekleştirmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/humanrights-council-holds-panel-discussion-technicalcooperation-and-full
(E.T. 22.07.2022)

-

05.07.2022 tarihinde BMİHYK internet sitesinde, Özel
Raportörü Dr. Tlaleng Mofokeng tarafından hazırlanan,
herkesin ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık
standardından yararlanması hakkı rapor yayımlanmıştır.
Raporda, şiddetin her biçiminin sağlık hakkının önünde
büyük bir engel olduğu hassas grupların ise bu durumdan
daha fazla etkilendiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/07/right-healthindivisible-all-other-rights
(E.T. 22.07.2022)

-

06.07.2022 tarihinde Birleşmiş Milletler insan hakları
uzmanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu temiz,
sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamanın temel bir
insan hakkı olduğunu kabul etmeye çağırmıştır. BM
uzmanları, böyle bir hakkın tanınması, saygı gösterilmesi,
korunması ve yerine getirilmesi durumunda gezegendeki
milyarlarca insanın yaşamının iyileşeceğini belirtmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/ungeneral-assembly-must-affirm-right-healthy-environmentun-experts
(E.T. 22.07.2022)
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-

07.07.2022 tarihinde BM insan hakları uzmanları
tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan
ülkelerden yazarlar tarafından sunulan akademik
araştırmaların diskalifiye edilmesinden dolayı, tek taraflı
yaptırımların bilimsel araştırma ve akademik özgürlüğü
tehdit ettiği belirtilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/pressreleases/2022/07/unilateral-sanctions-threaten-scientificresearch-and-academic-freedom-un
(E.T. 22.07.2022)

-

12.07.2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde yapılan
paylaşımda, iklim değişikliğinin kadınlara ve kız
çocuklarına yönelik şiddeti arttırdığı belirtilmiştir. BM
Çevre'ye göre, iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilen
insanların yüzde 80'inin kadın olduğu tahmin edilmektedir.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet,
yerinden edilen kadınların şiddete maruz kalma risklerinin
arttığını ifade etmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/07/climate-changeexacerbates-violence-against-women-and-girls
(E.T. 22.07.2022)

-

15.07.2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde yapılan
paylaşımda, Birleşmiş Milletler Kadına ve Kız Çocuklarına
Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü
Reem Alsalem’in 18-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında
Türkiye'yi ziyaret edeceği, ziyareti sırasında Türkiye'de
vatandaşlar, göçmenler, mülteciler ve vatansız kişiler de
dâhil olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına yönelik
şiddetin çoklu ve kesişen nedenlerini inceleyeceği bilgisi
verilmiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/07/unexpert-visit-turkiye-assess-violence-against-women
(E.T. 22.07.2022)
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-

18.07.2022 Nelson Mandela Uluslararası Günü’nde BM
İnsan Hakları, eşitlik, ırksal adalet ve hoşgörü konularında
küresel farkındalığı artırmak ve insanları ırkçılık,
ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlükle
mücadele için somut eylemde bulunmaya teşvik etmek için
iki yıllık bir “Öğren, Konuş, Harekete Geç” kampanyası
başlattığını duyurmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Yüksek Komiseri Michele Bachelet, “Irkçılık, ırk
ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük,
tüm biçimleri ve tezahürleriyle insan onuruna vahşi bir
saldırı teşkil etmektedir ve daha büyük siyasi irade ve
sistemsel değişim yoluyla ortadan kaldırılmalıdır.”
demiştir.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/07/new-campaignlaunch-fightracism-learn-speak-act
(E.T. 25.07.2022)

-

27.07.2022 tarihinde BMİHYK internet sitesinde,
çatışmalardan etkilenen bölgelerde çalışan işletmeler için
yeni bir kılavuz yayımlanmıştır. Kılavuz, insan hakları ve
ulus ötesi şirketler ve diğer ticari işletmeler konusundaki
BM Çalışma Grubu tarafından Essex Üniversitesi ve
Virginia Üniversitesi ile iş birliği içerisinde hazırlanmıştır.
Kaynak:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/unexperts-launch-new-guidance-businesses-workingconflict-affected-regions
(E.T. 28.07.2022)

-

27.07.2022 tarihinde, Türkiye’ye yaptığı inceleme
ziyaretini tamamlayan BM Kadınlara ve Kız Çocuklarına
Yönelik Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü
Reem Alsalem, Türkiye’nin kadın hakları konusunda son
15 yılda kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen, şimdi bir
dönüm noktasında olduğunu ve kadınları ve kız çocuklarını
şiddetten
korumaya
yönelik
insan
hakları
yükümlülüklerinde geriye gitme riski taşıdığını
belirtmiştir.
Kaynak:
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/turkiyestemming-tide-violence-against-women-and-girls-shouldbe-priority
(E.T. 28.07.2022)

Norveç Ulusal
İnsan Hakları
Kurumu

Özbekistan Ulusal
İnsan Hakları
Merkezi

-

01.07.2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu
web sitesinde yapılan paylaşımda, 1 Temmuz 2022 tarihi
itibarıyla Norveç’te İşlerde Şeffaflık ve Temel İnsan
Hakları ve İnsana Yakışır Çalışma Koşullarıyla Çalışma
Yasası’nın yürürlüğe gireceği belirtilerek, Kanunun,
işletmelerin temel insan haklarına saygı duymasını teşvik
edeceği aktarılmıştır.
Kaynak:
https://www.nhri.no/2022/apenhetsloven-trer-i-kraft-idag/
(E.T. 28.07.2022)

-

24.07.2022 tarihinde, Özbekistan Anayasa Komisyonu,
Ulusal İnsan Hakları Merkezi, Sürdürülebilir Kalkınma
Merkezi isimli sivil toplum kuruluşu ve ülkenin Bilimler
Akademisi Devlet ve Hukuk Enstitüsü, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı Projeler Koordinatörlüğü'nün
yardımıyla, “Engellilerin Haklarına İlişkin Hükümlerin
Dünya Ülkelerinin Anayasalarına Yansıması" konulu
uluslararası kamuya açık oturum düzenlenmiştir.
Kaynak:
http://www.nhrc.uz/en/news/m8229
(E.T. 28.07.2022)
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Büyük Britanya
Eşitlik ve İnsan
Hakları
Komisyonu

-

20.07.2022 tarihinde Büyük Britanya Eşitlik ve İnsan
Hakları Komisyonu web sitesinde 1 Nisan 2021 - 31 Mart
2022 tarihlerini kapsayan yıllık rapor yayımlanmıştır.
Raporda, 1 Nisan 2021'den 31 Mart 2022'ye kadar
gerçekleştirilen faaliyetlere ve mali hesapların özetine yer
verilmiştir.
Kaynak:
https://equalityhumanrights.com/en/publicationdownload/annual-report-and-accounts-1-april-2021-31march-2022
(E.T. 28.07.2022)
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