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

 
- Kuruluşun İnternet sitesinde 3 Mart 2022 tarihinde yapılan 

paylaşımda “GANHRI’nin, İnsan Hakları Konseyinin 49. 
Olağan Oturumunda bir açıklama yaptığı ve söz konusu 
açıklamada, Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının hem bölgesel 
ağlar bünyesindeki çalışmaları hem de GANHRI ile çalışmaları 
sayesinde küresel politika çalışmaları geliştirdiğini ve ayrıca 
GANHRI’nin Ulusal İnsan Hakları Kurumlarını sahada 
desteklediği ifade edilmiştir.” 
Kaynak: 
https://ganhri.org/hrc49-ganhri-statement-general-segment/  

            (E.T. 28.03.2022) 
 

- Kuruluşun resmi internet sitesinde 4 Mart 2022 tarihinde yapılan 
paylaşımda “BM İnsan Hakları Konseyinin Ukrayna’da 
kötüleşen mevcut durumla ilgili Ukrayna’daki İnsan Hakları 
durumunu ele alan acil bir toplantı düzenlediği ve GANHRI’nin 
de bu toplantıda bir açıklama yaptığı ifade edilmiştir. 
GANHRI’nin açıklamasında ülkede yaşayan sivillerin 
durumuyla ilgili endişelerin dile getirildiği, düşmanlıkların 
derhal sona ermesi ve uluslararası insancıl hukuka ve 
uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi 
çağrısında bulunulduğu ifade edilmiştir.” 
Kaynak: 
https://ganhri.org/ganhri-statement-urgent-debate-ukraine/ 
(E.T. 28.03.2022) 

          
- Kuruluşun resmi internet sitesinde 11 Mart 2022 tarihinde 

yapılan paylaşımda “ GANHRI’nin, İnsan Hakları Konseyi'nin 
49. Olağan Oturumunda;  güvenli, temiz, sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir çevreden yararlanmaya ilişkin insan hakları 
yükümlülükleri Özel Raportörünün yıllık raporuna ilişkin bir 
açıklama yaptığı; GANHRI’nin açıklamasında, Özel Raportörün 
raporunda Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının çevreyi 
savunmada ve iklim değişikliğine karşı insan haklarına dayalı 
müdahaleleri teşvik etmede oynadıkları hayati rolü 
vurgulamasını memnuniyetle karşıladığı ifade edilmiştir. 

https://ganhri.org/hrc49-ganhri-statement-general-segment/
https://ganhri.org/ganhri-statement-urgent-debate-ukraine/
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Kaynak: 
https://ganhri.org/hrc49-statement-right-to-environment/ 
(E.T. 28.03.2022) 

 
- Kuruluşun resmi internet sitesinde 23 Mart 2022 tarihinde 

yapılan paylaşımda “GANHRI Başkanı Maryam Al Attiyah’ın, 
Ukrayna'daki acil durumla ilgili görüş alışverişince bulunmak 
için Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Lyudmila 
Denisova ile bir araya geldiği ifade edilmiştir.” 
Kaynak: 
https://ganhri.org/ganhri-chairperson-al-attiyah-and-ukraines-
human-rights-commissioner-denisova-meet-to-discuss-ukraine-
emergency/ (E.T. 28.03.2022) 

 
- Kuruluşun resmi internet sitesinde 23 Mart 2022 tarihinde 

yapılan paylaşımda “ Uluslararası Göç İnceleme Forumunun 
2022 toplantısının 17- 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında 
düzenleneceği, söz konusu toplantıya kayıtların açık olduğu ve 
31 Marta 2022 tarihine kadar kayıtların alınabileceği ifade 
edilmiştir. 
Kaynak: 
https://ganhri.org/imrf-2022/ (E.T. 28.03.2022) 

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

 
- 01.03.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde, ulusal kurtarma ve 

dayanıklılık planları da dâhil olmak üzere işleri, KOBİ'leri ve 
çalışanları korumak: Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları 
için Kontrol Listesi isimli çalışma yayımlanmıştır. Çalışmada, 
COVID-19 sonrası ekonomik müdahalelere ve toparlanma 
politikalarına insan haklarına dayalı bir yaklaşımın nasıl olması 
gerektiği ele alınmaktadır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-
resources/protecting-jobs-smes-and-workers-including-context-
national-recovery (E.T. 25.03.2022) 
 

- 02.03.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde İnsan Hakları ve 
Varlık Geri Kazanımına İlişkin Tavsiye Edilen İlkeler isimli 
çalışma yayımlanmıştır. Çalışma, ilgili devletler, uluslararası 
kuruluşlar ve varlık kurtarma süreçleriyle doğrudan ilgili diğer 
paydaşlar tarafından kullanım ve referans için mevcut olan pratik 

https://ganhri.org/hrc49-statement-right-to-environment/
https://ganhri.org/ganhri-chairperson-al-attiyah-and-ukraines-human-rights-commissioner-denisova-meet-to-discuss-ukraine-emergency/
https://ganhri.org/ganhri-chairperson-al-attiyah-and-ukraines-human-rights-commissioner-denisova-meet-to-discuss-ukraine-emergency/
https://ganhri.org/ganhri-chairperson-al-attiyah-and-ukraines-human-rights-commissioner-denisova-meet-to-discuss-ukraine-emergency/
https://ganhri.org/imrf-2022/
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/protecting-jobs-smes-and-workers-including-context-national-recovery
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/protecting-jobs-smes-and-workers-including-context-national-recovery
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/protecting-jobs-smes-and-workers-including-context-national-recovery


 

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

 

2 
 

bir araç olarak nitelendirilmektedir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-
resources/ohchr-recommended-principles-human-rights-and-
asset-recovery-2022 (E.T. 25.03.2022) 
 

- 02.03.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde din veya inanç 
özgürlüğüne ilişkin Özel Raportör tarafından hazırlanan çatışma 
veya güvensizlik durumlarında dini azınlıklara mensup kişilerin 
hakları raporu yayımlanmıştır. Rapor, krizler sırasında dini 
azınlıkların haklarını korumak, geliştirmek ve kapsayıcı barış 
inşası çabalarına zemin hazırlamak için önerilerde 
bulunmaktadır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-
reports/ahrc4944-rights-persons-belonging-religious-or-belief-
minorities (E.T. 25.03.2022) 
 

- 03.03.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Konseyi Ukrayna'daki 
Rus saldırganlığından kaynaklanan insan hakları ihlallerine 
ilişkin acil tartışma gerçekleştirmiştir. İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri Michelle Bachelet, 24 Şubat'ta başlayan saldırının, 
Ukrayna genelinde milyonlarca insanın insan hakları üzerinde 
büyük bir etki yarattığını, nükleer silahlar için yüksek tehdit 
seviyelerinin, tüm insanlığa yönelik risklerin ciddiyetinin altını 
çizdiğini belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/ukraine-high-
commissioner-cites-new-and-dangerous-threats-human-rights  
(E.T. 25.03.2022) 
 

- 03.03.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Komitesi, Rusya 
Federasyonu'nun, tehdit veya güç kullanımının yasaklanması da 
dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler’ in temel ilkelerini ihlal 
ederek gerçekleştirmekte olduğu Ukrayna'ya yönelik askeri 
işgalinden duyduğu aşırı endişeyi dile getirmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-
committee-expresses-extreme-concern-russian-federations-
ongoing (E.T. 25.03.2022) 
 

https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/ohchr-recommended-principles-human-rights-and-asset-recovery-2022
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/ohchr-recommended-principles-human-rights-and-asset-recovery-2022
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/ohchr-recommended-principles-human-rights-and-asset-recovery-2022
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4944-rights-persons-belonging-religious-or-belief-minorities
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4944-rights-persons-belonging-religious-or-belief-minorities
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4944-rights-persons-belonging-religious-or-belief-minorities
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/ukraine-high-commissioner-cites-new-and-dangerous-threats-human-rights
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/ukraine-high-commissioner-cites-new-and-dangerous-threats-human-rights
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-committee-expresses-extreme-concern-russian-federations-ongoing
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-committee-expresses-extreme-concern-russian-federations-ongoing
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-committee-expresses-extreme-concern-russian-federations-ongoing
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- 04.03.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya 
Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı bağlamında 
tüm insan hakları ihlallerini araştırmak için Bağımsız 
Uluslararası Soruşturma Komisyonu kurmuştur. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-
council-establishes-independent-international-commission (E.T. 
25.03.2022) 
 

- 04.04.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde, yeterli yaşam 
standardı hakkının bir bileşeni olarak yeterli barınma ve bu 
bağlamda ayrımcılık yapmama hakkı Özel Raportörü 
Balakrishnan Rajagopal tarafından hazırlanan mekânsal 
ayrımcılık ve yeterli barınma hakkı raporu yayımlanmıştır. 
Raporda, mekânsal ayrımın, ayrımcılığın çoklu, bileşik ve 
kesişen biçimlerinin bir yansıması olduğu, yeterli barınma 
hakkının eşit ve ayrım gözetmeksizin kullanılmasının ihlal 
edilmesiyle sonuçlandığı ve aynı zamanda birbiriyle ilişkili çok 
çeşitli diğer insan haklarının ihlaliyle bağlantılı olduğu 
belirtilmektedir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-
reports/ahrc4948-spatial-segregation-and-right-adequate-
housing-report-special (E.T. 25.03.2022) 
 

- 04.03.2022 tarihinde, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi Bahreyn, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Sırbistan ve Özbekistan raporlarına ilişkin 
sonuç gözlemlerini kabul ettikten sonra yetmiş birinci 
oturumunu tamamlamıştır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-
economic-social-and-cultural-rights-concludes-seventy-first 
(E.T. 25.03.2022) 
 

- 07.03.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Konseyi, COVID-19 
sırasında ve sonrasında kurtarma çabalarında savunmasız ve 
marjinal durumlarda kişilerin insan haklarını teşvik etmek ve 
korumak için teknik işbirliğini ve kapasite geliştirmeyi artırma 
konulu bir toplantı gerçekleştirmiştir. İnsan Hakları Yüksek 
Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif, COVID-19 pandemisinin 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-council-establishes-independent-international-commission
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-council-establishes-independent-international-commission
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4948-spatial-segregation-and-right-adequate-housing-report-special
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4948-spatial-segregation-and-right-adequate-housing-report-special
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4948-spatial-segregation-and-right-adequate-housing-report-special
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-economic-social-and-cultural-rights-concludes-seventy-first
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-economic-social-and-cultural-rights-concludes-seventy-first
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hayatın her alanını etkilediğini ve milyonlarca insanın hayatını 
ve geçim kaynaklarını alt üst ettiğini belirtmiş, aşıların küresel 
kamu malı olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/deputy-high-
commissioner-human-rights-covid-19-pandemic-human-rights-
centred (E.T. 25.03.2022) 
 

- 09.03.2022 tarihine BM İnsan Hakları Konseyi, silahlı çatışma 
ve terörle mücadele bağlamında aile birleşimi konulu panel 
toplantısı düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-
council-holds-panel-discussion-family-reunification-context-0 
(E.T. 25.03.2022) 
 

- 10.03.2022 tarihinde, BM İnsan Hakları Konseyi, COVID-19 
pandemisine yanıt olarak tüm ülkelerin aşılara adil, ekonomik, 
zamanında ve evrensel erişimini sağlamaya yönelik panel 
tartışması gerçekleştirmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/statements-and-
speeches/2022/03/panel-discussion-ensuring-equitable-
affordable-timely-and-0 (E.T. 25.03.2022) 
 

- 11.03.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michelle Bachelet Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret etmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-high-
commissioner-human-rights-michelle-bachelet-visits-kabul-
afghanistan (E.T. 25.03.2022) 
 

- 14.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen iklim değişikliği ile ilgili 
BM İnsan Hakları Konseyi etkinliğinde BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafından iklim acil 
durumunun, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarını 
paramparça ettiği belirtilerek,  insan merkezli, topluluk odaklı 
yaklaşımların, tüm iklim eylemlerinin merkezinde yer alması 
gerektiği vurgulanmıştır. 
Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/deputy-high-commissioner-human-rights-covid-19-pandemic-human-rights-centred
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/deputy-high-commissioner-human-rights-covid-19-pandemic-human-rights-centred
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-council-holds-panel-discussion-family-reunification-context-0
https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2022/03/panel-discussion-ensuring-equitable-affordable-timely-and-0
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-visits-kabul-afghanistan
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-visits-kabul-afghanistan
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-visits-kabul-afghanistan
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https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/human-rights-
impact-climate-change-international-and-local-challenge  
(E.T. 25.03.2022) 

 
- 16.03.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde yayınlanan 

bildiride, BM İnsan hakları uzmanları, Ukrayna'daki 
çatışmalardan kaçan ve zorla yerinden edilen kadın ve çocukları 
önemli ölçüde etkileyen, özellikle insan ticareti olmak üzere 
artan cinsel şiddet risklerine ilişkin ciddi endişelerini dile 
getirmiştir. Savaştan kaynaklanan kaos ve travmanın, insan 
ticareti ve sömürü dahil olmak üzere çeşitli cinsel şiddet 
biçimlerine karşı savunmasızlığı arttırdığı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/ukraine-
armed-conflict-and-displacement-heightens-risks-all-forms-
sexual (E.T. 25.03.2022) 
 
 

- 21.03.2022 tarihinde BM Engelli Hakları Komitesi ve Çocuk 
Hakları Komitesi aynı konuda ortak bir bildiri yayınlamak 
vesilesiyle engelli çocukların haklarına ilişkin bir panel 
düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-
rights-persons-disabilities-and-committee-rights-child-hold-
panel (E.T. 25.03.2022) 
 

- 21.03.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde 1967'den beri işgal 
edilen Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin 
Özel Raportörün Raporu yayımlanmıştır. Raporda, işgal 
altındaki Filistin topraklarındaki mevcut insan hakları durumu 
incelenmekte ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki 
yönetiminin artık apartheid olarak adlandırılıp 
adlandırılamayacağı sorusuna özel bir vurgu yapılmaktadır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/country-
reports/ahrc4987-report-special-rapporteur-situation-human-
rights-palestinian (E.T. 25.03.2022) 
 

- 24.03.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde, Tüm Kişilerin 
Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/human-rights-impact-climate-change-international-and-local-challenge
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/human-rights-impact-climate-change-international-and-local-challenge
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/ukraine-armed-conflict-and-displacement-heightens-risks-all-forms-sexual
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/ukraine-armed-conflict-and-displacement-heightens-risks-all-forms-sexual
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/ukraine-armed-conflict-and-displacement-heightens-risks-all-forms-sexual
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-rights-persons-disabilities-and-committee-rights-child-hold-panel
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-rights-persons-disabilities-and-committee-rights-child-hold-panel
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Sözleşme kapsamında Raporlama: Eğitim Rehberi (Bölüm I – 
Kılavuz) yayımlanmıştır. OHCHR tarafından geliştirilen Eğitim 
Rehberi, Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri konusunda 
Devletler için eğitim oturumları hazırlamada eğitim 
kolaylaştırıcılarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/publications/professional-training-
series/reporting-under-international-convention-protection-all  
(E.T. 25.03.2022) 
 

- 25.03.2022 tarihinde, BM Engelli Hakları Komitesi, Macaristan, 
Jamaika, Meksika, İsviçre ve Venezuela raporlarına ilişkin 
sonuç gözlemlerini kabul ettikten sonra yirmi altıncı oturumunu 
kapatmıştır. Komite ayrıca yirmi altıncı oturumunun raporunu da 
kabul etmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-
rights-persons-disabilities-closes-twenty-sixth-session-after 
(E.T. 25.03.2022) 
 

 
Birleşmiş 
Milletler 
İşkencenin 
Önlenmesi Alt 
Komitesi / United 
Nations 
Subcommittee on 
Prevention of 
Torture (SPT) 

 
- 28 Şubat 2022 tarihinde güncel haber olarak; SPT tarafından bir 

kamuoyu açıklaması yapılmış olup açıklamaya göre BM 
uzmanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına son 
vermesi ve insan haklarının acilen korunması çağrısında 
bulunmaktadır. 
Açıklamaya göre; BM insan hakları uzmanları, bir Devletin 
diğerine karşı güç kullanımının temelde kabul edilemez 
olduğunu ve böylesi bir durumun Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin amaç ve hedeflerinin tam kalbine bir darbe 
olduğunu ve bu askeri saldırının sonuçlarının nesiller boyu 
süreceğini belirtmiştir. 
Uzmanlar, Ukrayna'daki herkesin güvenliği ve korunmasından 
endişe duyduklarını vurgulamıştır. 
Uzmanlar, BM Şartı'nın açıkça devletler arasındaki farklılıkları 
gidermek ve silahlı çatışmaları barışçıl bir şekilde önlemek ve 
kendi kaderini tayin hakkını korumak için oluşturulduğunu, 
bunu yapmanın, tüm insanların insan haklarının ve temel 
özgürlüklerinin korunmasının temelini oluşturduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca, yaşam, özgürlük ve güvenlik hakkının 

https://www.ohchr.org/en/publications/professional-training-series/reporting-under-international-convention-protection-all
https://www.ohchr.org/en/publications/professional-training-series/reporting-under-international-convention-protection-all
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-rights-persons-disabilities-closes-twenty-sixth-session-after
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/committee-rights-persons-disabilities-closes-twenty-sixth-session-after
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halihazırda meydana gelen ihlallerinden duydukları derin 
üzüntüyü dile getirmiştir. 
Açıklamada, uzmanlar; Rusya Federasyonu'nu şiddetle, askeri 
eylemleri herkes için kabul edilemez olarak açık bir şekilde 
kınayan uluslararası toplumun ortak sesini dinlemeye 
çağırmıştır. Ayrıca uzmanlar; Rusya Federasyonu'nu, sivil 
halkın korunmasına ilişkin savaş yasaları ve gelenekleri de dahil 
olmak üzere uluslararası hukuk ilkelerine uymaya ve saygı 
duymaya, bu düşmanlıkları derhal ve koşulsuz olarak sona 
erdirmeye ve Ukrayna halkının askeri veya dış müdahale 
olmaksızın tüm temel haklarını kullanma imkanını yeniden tesis 
etmeye çağırdıklarını belirtmiştir. 
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/un-experts-
call-end-russian-aggression-against-ukraine-and-urgent-
protection (E.T. 28.03.2021) 
 

- 24 Mart 2022 tarihinde yayınlanan duyuruya göre; SPT, ülkenin 
önceki ziyareti sırasında yaptığı tavsiyeleri uygulamasını 
değerlendirmek üzere 27 Mart - 2 Nisan 2022 tarihleri arasında 
Tunus'a ziyaret düzenlecektir. 
Duyuruya göre; dört kişilik heyetin başkanı Abdallah Ounnir şu 
sözlerle ziyarete dikkat çekmiştir; "Tunus, Kuzey Afrika'da 
SPT'nin kuruluşundan bu yana desteklediği Ulusal Önleme 
Mekanizmasını (UÖM) kuran ilk ülke oldu. Çalışmalarının 
ilerlemesini görmek ve iyileştirmelerin nasıl yapılacağı hakkında 
tavsiyelerde bulunmak için UÖM üyeleriyle bir araya gelmekten 
memnuniyet duyuyoruz.” Ounnir, sözlerine şunları eklemiştir: 
“Önleme politikalarını görüşmek ve ilk ziyaretimizde ziyaret 
etmediğimiz özgürlükten yoksun bırakma yerlerini ziyaret etmek 
için hükümet yetkilileriyle de görüşeceğiz.” 
Duyuru ile Tunus'un 2011'de OPCAT'i onayladığı ve 2013'te 
yerel mevzuatı kabul ederek ülkenin işkence önleme izleyicisi 
olan UÖM’ü, insanların özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı 
yerleri izlemek üzere kurduğu bilgisi verilmektedir. 
Ayrıca SPT'nin, UÖM' ün faaliyete geçtiği 2016 yılında Tunus'u 
ilk kez ziyaret ettiği ve SPT'nin 2020'de Tunus'u tekrar ziyaret 
etmeyi planladığı ancak seyahatin COVID-19 salgını nedeniyle 
ertelendiği belirtilmektedir. SPT heyetinin görüşmelerde de 
bulunacağı ve ziyaretin ardından SPT'nin raporunu yetkililerle 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/un-experts-call-end-russian-aggression-against-ukraine-and-urgent-protection
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/un-experts-call-end-russian-aggression-against-ukraine-and-urgent-protection
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/un-experts-call-end-russian-aggression-against-ukraine-and-urgent-protection
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paylaşacağı ve Tunus tarafından aksi karar verilmedikçe raporun 
gizli kalacağı bildirilmektedir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-torture-
prevention-body-visit-tunisia  
(E.T. 28.03.2022)  
 

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

 
- 01.03.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde yapılan paylaşımda, 

Ukrayna'ya yönelik saldırıyı protesto etmek için yapılan barışçıl 
gösterilere izin verilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/513187 (E.T. 22.03.2022) 
 

- 07.03.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde yapılan paylaşıma 
göre, Ukrayna ihtilafından kaçanlara gecikmeden güvenli geçiş 
ve uluslararası koruma sağlanması gerekliliği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/513403 (E.T. 22.03.2022) 
 

- 15.03.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde yapılan paylaşımda, 
45 AGİT katılımcısı Devletin, Rusya Federasyonu'nun işgali ve 
savaş eylemlerinin Ukrayna halkı üzerindeki insan haklarını ele 
almak için başlatılan Moskova Mekanizması ve buraya atanan 
uzmanlar hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/513973 (E.T. 25.03.2022) 
 

- 15.03.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde yapılan paylaşımda, 
ODIHR tarafından Ukrayna şehirlerinde seçilmiş yetkililerin 
zorla görevden alınmasına ilişkin alarma geçildiği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/514066 (E.T. 25.03.2022) 
 

- 17.03.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde Almanya, parlamento 
seçimleri 2021: ODIHR seçim uzman ekibi nihai raporu 
yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/elections/germany/514060 
(E.T. 25.03.2022) 
 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-torture-prevention-body-visit-tunisia
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-torture-prevention-body-visit-tunisia
https://www.osce.org/odihr/513187
https://www.osce.org/odihr/513403
https://www.osce.org/odihr/513973
https://www.osce.org/odihr/514066
https://www.osce.org/odihr/elections/germany/514060
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- 23.03.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde, Çek Cumhuriyeti'nin 
2021 parlamento seçimleri: AGİT/ODIHR seçim uzman ekibi 
nihai raporu yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/elections/czech-republic/514435 
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 25.03.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde, Kuzey Makedonya 
yerel seçimleri 2021: ODIHR seçim gözlem heyeti nihai raporu 
yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/elections/north-macedonia/514669 
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 08.03.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Dünya Kadınlar 
Günü'nde, AGİT bölgesinde insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini 
korumada kadınların oynadığı önemli role dikkat çekilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1501250726319771655 
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 16.03.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, 28-29 Mart 
tarihlerinde gerçekleştirilen “Supplementary Human Dimension 
Meeting” hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1504066045375664137 
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 21.03.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Irkçılıkla 
Mücadele Günü kutlanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1505939635662372866 
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 24.03.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, AGİT’te 
Demokrasi ve İnsan Hakları: ODIHR Yıllık Raporu 2021 
yayımlandığının bilgisi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/annual-report/2021 
(E.T. 28.03.2022) 
 

https://www.osce.org/odihr/elections/czech-republic/514435
https://www.osce.org/odihr/elections/north-macedonia/514669
https://twitter.com/osce_odihr/status/1501250726319771655
https://twitter.com/osce_odihr/status/1504066045375664137
https://twitter.com/osce_odihr/status/1505939635662372866
https://www.osce.org/odihr/annual-report/2021
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Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Avrupa Ağı / 
European 
Network of 
National Human 
Rights Institutions 
(ENNHRI) 
 

 
- 02.03.2022 tarihinde ENNHRI, Ukrayna'ya yönelik mevcut 

silahlı saldırı bağlamında insancıl hukuka ve insan haklarına 
saygı gösterilmesini ve korunmasını sağlamaya ilişkin bildiri 
yayınlamıştır.  
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/statement-conflict-ukraine-2/ 
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 04.03.2022 tarihinde ENNHRI M.L. v. Polonya dosyası için özel 
ve aile hayatı hakkı ile hukukun üstünlüğüyle ilgili geçerli yasal 
standartlara genel bir bakış sunan üçüncü taraf müdahalesini 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne sunmuştur. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/third-party-intervention-on-
access-abortion-and-rule-of-law/ (E.T. 28.03.2022) 
 

- 17.03.2022 tarihinde ENNHRI COVID-19 tarafından baskı 
altına alınan işlerin ve geçim kaynaklarının korunmasına nasıl 
yardımcı olabilecekleri konusunda UİHK’lerin insan haklarını 
ekonomik müdahale ve toparlanmanın merkezine koymasına 
rehberlik eden yeni checklist yayımlamıştır. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/checklist-nhris-protecting-
jobs-smes-workers/ (E.T. 28.03.2022) 
 

- 22.03.2022 tarihinde ENNHRI Heyeti, Ukrayna UİHK’ini 
desteklemek ve insan hakları durumunu gözlemlemek için 
Ukrayna-Polonya sınırına giderek Ukrayna UİHK’inden bir 
heyetle bir araya gelmiş, çalışma zorlukları ve çatışma 
bölgesinde çalışan temsilcilerine insani yardım ulaştırmış; 
sınırdaki insan haklarının durumunu gözlemlemiştir. Heyet 
ziyareti sırasında Polonya UİHK'nin kabul merkezlerindeki 
koşulları izlediğine, daha geniş kriz müdahalesinin bir parçası 
olarak devlet yetkilileri, sivil toplum ve iş dünyası arasında 
bağlantı kurduğuna şahit olmuş, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet ve insan ticareti ile özellikle Roman topluluğuna mensup 
azınlık gruplarına yönelik muameleyle ilgili temel endişelerini 
kaydetmiştir. 
Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/statement-conflict-ukraine-2/
https://ennhri.org/news-and-blog/third-party-intervention-on-access-abortion-and-rule-of-law/
https://ennhri.org/news-and-blog/third-party-intervention-on-access-abortion-and-rule-of-law/
https://ennhri.org/news-and-blog/checklist-nhris-protecting-jobs-smes-workers/
https://ennhri.org/news-and-blog/checklist-nhris-protecting-jobs-smes-workers/
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https://ennhri.org/news-and-blog/delegation-ukrainian-polish-
border-support-ukrainian-nhri/ (E.T. 28.03.2022) 
 

- 28.03.2022 tarihinde ENNHRI Avrupa Komisyonu'nun tüm AB 
üye Devletlerinde şeffaflık, çoğulculuk ve medya özgürlüğü 
konusunda bağlayıcı standartlar getirmesini tavsiye etmiş, özgür 
ve çoğulcu medyayı geliştirebilir ve ulusal düzeyde UİHK'ler 
tarafından belirlenen zorlukların üstesinden gelinmesini 
vurgulamıştır. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-
common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-
freedom/ (E.T. 28.03.2022) 
 

- 08.03.2022 tarihinde ENNHRI Avrupa Komisyonu'nun tüm AB 
üye Devletlerinde şeffaflık, çoğulculuk ve medya özgürlüğü 
konusunda bağlayıcı standartlar getirmesini tavsiye etmiş, özgür 
ve çoğulcu medyayı geliştirebilir ve ulusal düzeyde UİHK'ler 
tarafından belirlenen zorlukların üstesinden gelinmesini 
vurgulamıştır. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-
common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-
freedom/  
(E.T. 28.03.2022) 
 

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

 
 

- CPT, 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında Strazburg'da 107. 
genel kurul toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantı, çoğu üyenin 
şahsen katıldığı karma bir formatta gerçekleşmiştir. Bu toplantı 
sırasında CPT, Bulgaristan (Ekim 2021) ve Rusya Federasyonu 
(Eylül/Ekim 2021) yaptığı periyodik ziyaretlerin yanı sıra 
Arnavutluk (Kasım 2021), Bosna-Hersek (Ekim) geçici 
ziyaretlerine ilişkin raporları kabul etmiştir. 2021) ve Yunanistan 
(Kasım/Aralık 2021). Bu raporlar zamanı gelince ilgili 
Hükümetlere gönderilecektir. 
Hükümetin önceki ziyaret raporlarına verdiği yanıtları 
tartışmaya ve gelecekteki ziyaretleri hazırlamaya ek olarak, 
Komite, Lozan Üniversitesi (İsviçre) Kriminal Bilimler 
Okulu'ndan Profesör D. Marcelo F. Aebi ile Avrupa Konseyi 

https://ennhri.org/news-and-blog/delegation-ukrainian-polish-border-support-ukrainian-nhri/
https://ennhri.org/news-and-blog/delegation-ukrainian-polish-border-support-ukrainian-nhri/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
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Yıllık Ceza Yasası hakkında ve istatistikler (SPACE) ile çeşitli 
Avrupa Konseyi üye Devletlerindeki cezaevi 
popülasyonlarındaki son gelişmeler ve eğilimler üzerine görüş 
alışverişinde bulunmuştur. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/the-cpt-held-its-first-plenary-
meeting-in-2022 (E.T. 27.03.2022) 

 
- Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı 

Muamele veya Cezayı Önleme Komitesi (CPT), yetkililerin 
yanıtlarıyla birlikte 9-19 Mart 2021 tarihleri arasında Sırbistan'a 
gerçekleştirdiği 5. periyodik ziyarete ilişkin raporu bugün 
yayımlamıştır. 
Ziyaret sırasında, gözaltındaki kişilere polis memurları 
tarafından işkence ve kötü muamele yapıldığına dair önemli 
sayıda inandırıcı iddia CPT heyeti tarafından alınmıştır. Bu 
iddialar, tokat, yumruk, tekme ve cop darbelerinin yanı sıra elde 
tutulan cihazlar ve bir araba aküsüne bağlı elektrik kabloları ile 
elektroşok uygulanması ve polis sorgusu sırasında kişilerin 
stresli pozisyonlara yerleştirilmesinden oluşmaktadır. İddialar, 
polis kurumlarında incelenen belgelerle ve kişilerin cezaevine 
kabul edildiği anda cezaevi sağlık personeli tarafından 
kaydedilen ayrıntılı yaralanma raporlarıyla desteklenmiştir. 
Raporda, Sırp makamlarına, polisin kötü muamelesini ortadan 
kaldırmak için, sabıka zanlılarına yönelik soruşturmacı bir 
mülakat yaklaşımının getirilmesi ve polis mülakatının zorunlu 
sesli ve görüntülü kaydının yapılması da dahil olmak üzere daha 
kararlı önlemler almaları tavsiye edilmektedir.  
Kaynak: 
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-
committee-publishes-report-on-its-2021-periodic-visit-to-serbia   
(E.T. 27.03.2022) 
 

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

 
- Doğu Timor’da Ceza İnfaz Kurumu personeline yönelik 

hazırlanan işkencenin önlenmesi hakkındaki modüllerin 
faydasından bahsedilen bir haber yayımlanmıştır. 
Kaynak:  
(https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/torture-
prevention-training-modules-prison-guards-timor-leste-another-
milestone) 

https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/the-cpt-held-its-first-plenary-meeting-in-2022
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/the-cpt-held-its-first-plenary-meeting-in-2022
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(E.T. 11.03.2022) 
    

- Birleşmiş Milletler’ in Brezilya'yı ulusal işkence önleme 
mekanizmasını güçlendirmeye teşvik eden bir habere yer 
verilmiştir. 
Kaynak: 
(https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/un-urges-brazil-
reinforce-national-torture-preventive-mechanism)  
(E.T. 11.03.2022) 
 

- Yerli kadınların ceza adaleti sisteminde ve özgürlüklerinden 
yoksun bırakıldıklarında maruz kaldıkları artan savunmasızlık 
riskine karşı koymak için tavsiyeler içeren bir yazı 
yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/preventing-
violence-against-indigenous-women-detention 
(E.T. 21.03.2022) 
 

- Tayland Adalet Bakanlığına bağlı Haklar ve Özgürlükler 
Departmanı ile İşkencenin Önlenmesi Derneği’nin ortaklaşa 
düzenlediği program çerçevesinde Tayland polisine etkili 
görüşme teknikleri üzerine bir eğitim verildiğine ilişkin haber 
yayımlanmıştır. 
Kaynak:  
(https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/thailand-
equipping-police-effective-interviewing) 
(E.T. 21.03.2022) 
 

- Malezya, Filipinler ve Tayland'daki işkenceyi önleme 
savunucuları ile gerçekleştirilen yenilikçi bir çevrimiçi 
toplantıda, toplumun işkence ve kötü muamele konusundaki 
tutumlarını değiştirmeye yardımcı olacak yeni anlayışlar ve 
uygulamaya ilişkin önerilere dair habere yer verilmiştir. 
Kaynak:  
(https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/safeincustody-
communicating-hope-dignity-detention) (E.T. 21.03.2022) 
 

- Moritanya UÖM’ü ile polis nezaretindeki güvenlik önlemleriyle 
ilgili görüşmeler yapıldığına ilişkin bir içerik paylaşılmıştır. 
Kaynak:  

https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/preventing-violence-against-indigenous-women-detention
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/preventing-violence-against-indigenous-women-detention
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(https://twitter.com/apt_geneva/status/1499354268045828099?
s=20&t=_F9AIisinUhFn-6xJy8M3Q) 
(E.T. 03.03.2022) 
 

- Dünya Kadınlar Günü için bir içerik paylaşımı yapılmıştır. 
Kaynak:  
(https://twitter.com/apt_geneva/status/1501170879274881024?
s=20&t=_F9AIisinUhFn-6xJy8M3Q) 
(E.T. 08.03.2022) 
 

- Brezilya UÖM’ünün kapatılmaması yönündeki Yargıtay 
kararının haberi yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/apt_geneva/status/1508421966109286403 
(E.T. 28.03.2022) 
 

 
Guatemala İnsan 
Hakları 
Ombudsmanı/ 
Procuraduria de 
Derechos 
Humanos 
of Guatemala  

 
- 08.03.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH), Kadın 

Ombudsmanı aracılığıyla, Dünya Kadınlar Günü'nü anma 
çerçevesinde kadın örgütleri tarafından koordine edilen bir 
yürüyüşe eşlik etmiştir. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-
y-verifica-respeto-de-derechos-humanos-en-caravana-por-el-
dia-internacional-de-la-mujer.html (E.T.13.03.2022) 

 
- 12.03.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) 

Coatepeque Muavini Quetzaltenango delegesi, Coatepeque 
belediyesinin Başsavcılığının (PGN) ve Ulusal Sivil Polisin 
(PNC) olası insan ticareti vakalarını tespit etmek için 
işletmelerde yaptığı operasyonları incelemiştir. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
actuaciones-de-autoridades-en-operativo-por-caso-de-posibles-
victimas-de-trata.html (E.T 13.03.2022) 
 

- 22.03.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) 
Ixcán Muavini Quiché'nin delegesi, Ixcán belediyesindeki 
Cimientos de Esperanza Okulu'nda, eğitim merkezinin 
koşullarına ilişkin bir inceleme gerçekleştirmiştir. İnceleme 
sonucunda okulun 147 öğrenciye hizmet veren sadece iki 

https://twitter.com/apt_geneva/status/1508421966109286403
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-y-verifica-respeto-de-derechos-humanos-en-caravana-por-el-dia-internacional-de-la-mujer.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-y-verifica-respeto-de-derechos-humanos-en-caravana-por-el-dia-internacional-de-la-mujer.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-y-verifica-respeto-de-derechos-humanos-en-caravana-por-el-dia-internacional-de-la-mujer.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-actuaciones-de-autoridades-en-operativo-por-caso-de-posibles-victimas-de-trata.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-actuaciones-de-autoridades-en-operativo-por-caso-de-posibles-victimas-de-trata.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-actuaciones-de-autoridades-en-operativo-por-caso-de-posibles-victimas-de-trata.html
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öğretmeni bulunduğunu Eğitim Müdürlüğü'nden daha fazla 
öğretmen ataması için gereken adımların atılmasına karşın 
öğretmen gereksinimlerinin karşılanamadığı ve velilerin 
sınıfların inşası için finansal olarak işbirliği yaptıkları tespit 
edilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
denuncia-por-condiciones-en-centro-educativo.html  
(E.T. 27.03.2022) 

 
- 25.03.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanının (PDH) 

Jalapa Yardımcı delegesi, düşme nedeniyle bir bacağında 
yırtılmalar olduğu için tespit edilen yaşlı bir kişinin sağlık 
hizmetine erişimi konusunda destek sağlanmıştır.PDH kişinin 
yalnız yaşadığını tespit etmiş bu yüzden de hastane yetkilileriyle 
beraber kişinin bir sığınma evine ve koruma evine transferi 
koordine edilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-
a-persona-mayor-a-centro-asistencial.html  
(E.T. 27.03.2022) 
 

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

 

- Büyükelçi Moushira Hattab önderliğinde İnsan Hakları Ulusal 
Konseyi (NCHR) tarafından Arap Ulusal İnsan Hakları 
Kurumları Ağı (ANHRI) ve Katar'daki ulusal insan hakları 
komisyonu ile iş birliği içinde düzenlenen uluslararası 
dayanışma ve sürdürülebilir kalkınma planı konferansı Pazartesi 
günü faaliyetlerini sonlandırdı. (01.03.2022) 
Kaynak:  
https://nchr.eg/en/news-details/928 (E.T. 28.03.2022) 
 

- NCHR Başkanı, 6 Mart 2022 Pazar günü Milletvekili Tarek 
Radwan'ın başkanlık ettiği Mısır Parlamentosu'ndaki insan 
hakları komitesi ile 2019-2020 NCHR 15. yıllık raporunu 
görüşmek üzere yaptığı toplantıda, konseyin kalkınma ile çok 
sayıda toplantı düzenlediğinin altını çizdi. BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği (OHCHR), Arap Ulusal İnsan Hakları 
Kurumları Ağı (ANHRI) ve Afrika Ulusal İnsan Hakları 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncia-por-condiciones-en-centro-educativo.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncia-por-condiciones-en-centro-educativo.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-a-persona-mayor-a-centro-asistencial.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-a-persona-mayor-a-centro-asistencial.html
https://nchr.eg/en/news-details/928
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Kurumları Ağı (NANHRI) dahil olmak üzere ortak olduğu yine 
ifade edilen hususlardan olmuştur. (06.03.2022) 
Kaynak: https://nchr.eg/en/news-details/929  (E.T 28.03.2022) 

 

- Ulusal İnsan Hakları Konseyi'ndeki (NCHR) Yasama İşleri 
Komitesi, Pazar günü, NCHR Başkanı Büyükelçi Dr. Moushira 
Hattab'ın da katıldığı komite başkanı Dr. Anas Gaafar 
başkanlığındaki olağan toplantısını gerçekleştirdi. (08.03.2022) 
Kaynak : https://nchr.eg/en/news-details/933  
(E.T 28.03.2022) 
 

- Komite başkanı Mohamed Anwar El-Sadat'ın başkanlığındaki 
Ulusal İnsan Hakları Konseyi'ndeki (NCHR) sivil ve siyasi 
haklar komitesi, NCHR'nin Yeni Kahire'deki merkezinde bir dizi 
insan hakları örgütüyle bir diyalog toplantısı düzenledi. 
Toplantıya NCHR Başkanı Büyükelçi Dr. Moushira Khattab, 
NCHR Başkan Yardımcısı Büyükelçi Dr. Mahmoud Karem ve 
NCHR üyeleri George Issac, Alaa Shalaby ve Ghada 
Hammamm katıldı. 
Kaynak : https://nchr.eg/en/news-details/934  (E.T 28.03.2022) 
 

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

 
- Kurumun web sitesinde 8 Mart 2022 tarihinde Dünya 

Kadınlar Günü’ne ilişkin paylaşımda bulunulmuştur. İlgili 
paylaşımda özel temanın “İklim Değişikliği ile Mücadelede 
Eşitlik ve Dürüstlük” olduğu açıklanmıştır. Kurum Flickr 
hesabında ise ilgili özel güne dair fotoğraf paylaşımı 
yapmıştır. 
Kaynak: http://www.cndp.org.rw/index.php?id=188&L=1  
https://www.flickr.com/photos/144424173@N07/with/5192
7066462/ (E.T. 30/03/2022) 
 

- Kurum, 17 Mart 2022 tarihinde Twitter hesabında Frankofon 
Ulusal İnsan Hakları Komisyonları Birliği (AFCNDH) 
desteğiyle Yolsuzluğu Önleme ve Yolsuzlukla Mücadelede 
Çeşitli Ulusal Aktörlerle Ortak Düşünme Semineri 
düzenlediğini paylaşmıştır. 
Kaynak: https://twitter.com/HumanRightsRW  
(E.T. 30/03/2022) 
 

https://nchr.eg/en/news-details/929
https://nchr.eg/en/news-details/933
https://nchr.eg/en/news-details/934
http://www.cndp.org.rw/index.php?id=188&L=1
https://www.flickr.com/photos/144424173@N07/with/51927066462/
https://www.flickr.com/photos/144424173@N07/with/51927066462/
https://twitter.com/HumanRightsRW
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- Kurum, Twitter hesabında 21-25 Mart 2022 tarihleri arasında 
tüm ilçe ve il hastaneleri, bazı özel hastaneler ve akıl 
hastalıkları merkezinde izleme ziyaretleri yaptığına dair 
paylaşımda bulunmuştur. 
Kaynak: https://twitter.com/HumanRightsRW  
(E.T. 30/03/2022) 

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

 
- 08.03.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu 

Uluslararası Kadınlar Günü'nde, dayanıklılıkları, cesaretleri ve 
özverileriyle bugün bildiğimiz Kanada'nın inşasına yardımcı 
olan ve inşa etmeye devam eden kadınları kutlamıştır. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-
common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-
freedom/  (E.T. 28.03.2022) 
 

- 15.03.2022 tarihinde, Kanada İnsan Hakları Komisyonu BM 
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi 
(CEDAW) geçtiğimiz günlerde Hindistan Yasası'nın kayıt 
hükümlerinin kendisinin ve çocuklarının haklarını ihlal ettiğini 
iddia eden bir dilekçe sunan Bay Jeremy Matson lehine 
yayınladığı kararı yayınlamış, sömürgeciliğin kalıcı etkilerini 
ortadan kaldırmak için daha fazlası yapılması gerektiğine ilişkin 
bir açıklama yayınlamıştır. 
Kaynak: 
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/more-must-be-done-
dismantle-the-lasting-effects-colonialism (E.T. 28.03.2022) 

 
 
Ekvador 
Ombudsmanlığı / 
Defensor del 
Pueblo of 
Ecuador  

  
- 07.03.2022 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından Dünya 

Kadınlar Günü kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
İnsan Hakları" kursu düzenlenmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/150013806351466
4972 (E.T. 29.03.2022) 

 
- 09.03.2022 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından Ulusal 

İnsan Hakları Kurumları Küresel İttifakı (GANHRI) Genel 
Kuruluna katılım sağlanmıştır. 

https://twitter.com/HumanRightsRW
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
https://ennhri.org/news-and-blog/nhris-evidence-need-adopt-common-eu-standards-on-media-transparency-pluralism-and-freedom/
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/more-must-be-done-dismantle-the-lasting-effects-colonialism
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/more-must-be-done-dismantle-the-lasting-effects-colonialism
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1500138063514664972
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1500138063514664972
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Kaynak: 
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/150155084662198
6817 (E.T. 29.03.2022) 
 

 
El Salvador İnsan 
Hakları 
Avukatlığı / 
Procurador 
Derechos 
Humonos El 
Salvador 

 
- Uluslararası Sıfır Ayrımcılık Günü'nde farkındalık artırma 

amacıyla video mesaj yayınlanmıştır 
Kaynak: 
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149870641897898
3936  (E.T. 29.03.2022)  
 

- 02.03.2022 tarihinde, Ulusal Görme Engelliler Günü'nde 
farkındalık artıran videolar paylaşılmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149876544846009
1396  (E.T. 29.03.2022) 
 

- 02.03.2022 tarihinde, Çocuk, Ergen ve Gençlerin Hakları Daimi 
Komisyonu toplantılarını, çocukların katılımıyla toplantı 
düzenlemiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149908631271608
3203 (E.T. 29.03.2022)  
 

- 04.03.2022 tarihinde, Sıfır Ayrımcılık Günü ve Uluslararası 
Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan Pozitif Liderlik İttifakı ve 
Ulusal Ağlar Komitesi’nin toplantısına Departman Başkanı 
Jaime Argueta katılım sağlamıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149950596760772
6081(E.T. 29.03.2022) 
 

- 05.03.2022 tarihinde, sınır noktalarında görev yapan Göçmen ve 
Danışma Komisyonlarının güçlendirilmesine ilişkin mutabakat 
imzalanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149987293895007
0276 (E.T. 29.03.2022) 
 

https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1501550846621986817
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1501550846621986817
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1498706418978983936
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1498706418978983936
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1498765448460091396
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1498765448460091396
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1499086312716083203
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1499086312716083203
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1499505967607726081
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1499505967607726081
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1499872938950070276
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1499872938950070276
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- 07.03.2022 tarihinde, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
düzenlenen yürüyüşe ve fuara katılım sağlanmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/150052557109633
8435 (E.T. 29.03.2022) 
 

- 08.03.2022 tarihinde Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınların 
ve kız çocuklarının güçlendirilmesi çağrısında bulunulmuştur. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/150118471880874
8032 (E.T. 29.03.2022) 
 

- 14.03.2022 tarihinde, Dijital Çağda Ulusal İnsan Hakları 
Kurumlarının Rolü konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/150338299642191
4633  (E.T. 29.03.2022) 
 

- 15.03.2022 tarihinde, "El Salvador Yaşayan Yaşlı Bireylerin 
İnsan Hakları" konulu çalıştay düzenlenmiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/149327184431675
8018 (E.T. 29.03.2022)  
 

- 16.03.2022 tarihinde El Salvador İnsan Hakları Avukatlığına, 
Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende En İyi Kolektif 
Sözleşme Ödülü verilmiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/150392752476561
8177 (E.T. 29.03.2022) 
  

- 24.03.2022 tarihinde Uluslararası İnsan Hakları İhlalleri ve 
Mağdurların Onuru Konusunda Uluslararası Hakikat Hakkı 
Günü kapsamında farkındalık artıcı mesajlar paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/150702444047074
1004  (E.T. 29.03.2022) 

 
- Uluslararası Kadın Hakları Günü kapsamında kadın hakları 

savunucuları ile bölge toplantıları düzenlenmiştir. 
Kaynak:  

https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1500525571096338435
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1500525571096338435
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1501184718808748032
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1501184718808748032
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1503382996421914633
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1503382996421914633
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1493271844316758018
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1493271844316758018
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1503927524765618177
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1503927524765618177
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1507024440470741004
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1507024440470741004
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https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/150633031391979
9310 (E.T: 29.03.2022) 
 

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

 
- 03.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Irkçılığa ve 

Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun ( ECRI)  İrlanda 
hakkında yayınladığı 2019 Tavsiyelerine İlişkin Ülke İzleme 
Raporuna yer verilmiştir. Raporda mevzuat düznelemesi yoluyla 
gezginler, nefret söylemi ve nefret suçuyla mücadelede ilerleme 
kaydedilmesine rağmen 2019 tavsiyelerinin kısmen uygulandığı, 
gezginlerin konaklamasına ilişkin düzenlemelerin yetersiz 
olduğu gibi hususlara değinildiği ifade edilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/progress-needed-on-traveller-
accommodation-hate-speech-and-hate-crime/  
(E.T. 29.03.2022)  
 

- 09.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Komisyon 
tarafından ücret eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve işyerinde 
taciz ve cinsel tacizle mücadele edilmesine yardımcı olmak için 
iki yeni yasal uygulama kanunu geliştirildiğine yer verilmiştir. 
Eşit Ücret Uygulama Kanunu ile işverenlere, sendikalara ve 
çalışanlara eşit ücret hakkı, ücret eşitsizliğinin nasıl ortadan 
kaldırılacağı ve ücret anlaşmazlıklarının nasıl çözüleceği 
konusunda pratik rehberlik sağlanacağı ifade edilmiştir. Yine, 
İşyerinde Cinsel Taciz ve Tacizle İlgili Uygulama Kuralları ile 
istihdamda cinsel taciz ve tacizin ne anlama geldiğini, bunun 
nasıl önlenebileceğini ve kuruluşların bununla başa çıkmaya 
hazır olmalarını sağlamak ve bunun tekrar olmasını önlemek için 
gerekli adımların ortaya koyulmasının hedeflendiği 
belirtilmiştir. Ayrıca, oluşturulan düzenlemelerin mahkemeler, 
İşyeri İlişkileri Komisyonu ve iş Mahkemelerinde görülen 
davalarda kullanılabileceği belirtilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.ihrec.ie/new-codes-of-practice-to-tackle-pay-
inequality-and-workplace-harassment/ ( E.T. 29.03.2022)  
 

https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1506330313919799310
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1506330313919799310
https://www.ihrec.ie/progress-needed-on-traveller-accommodation-hate-speech-and-hate-crime/
https://www.ihrec.ie/progress-needed-on-traveller-accommodation-hate-speech-and-hate-crime/
https://www.ihrec.ie/new-codes-of-practice-to-tackle-pay-inequality-and-workplace-harassment/
https://www.ihrec.ie/new-codes-of-practice-to-tackle-pay-inequality-and-workplace-harassment/
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- 11.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Ukrayna’da 
yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan basın açıklaması 
yayınlanmıştır. Açıklamada;  

• Ukrayna’dan ayrılmak zorunda kalan mülteciler için 
engelsiz çıkışın kolaylaştırılması,  

• Mültecilerin cinsiyet, yaş, travma türleri göz önüne 
alınarak barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve 
gerekli desteğin sağlanması,   

• Mültecilere ilgili dillerde insan ticareti kapsamında 
gerekli bilgilendirmelerin yapılması gibi hususlar 
vurgulanmıştır.  

Kaynak:  
https://www.ihrec.ie/irish-human-rights-and-equality-
commission-statement-on-ukraine/ ( E.T. 29.03.2022)  
 

- 17.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yayınlanan 
haberde Komisyonun İnsan Ticareti Ulusal Raportörlük 
görevinin icrası kapsamında Avrupa Birliği'nde İnsan 
Kaçakçılığıyla Mücadeleye İlişkin 4. İlerleme Raporu'na Katkı 
sunulduğu belirtilmiştir. Açıklamada insan ticareti 
mağdurlarının barınma ihtiyaçları açışından yeterli desteğin 
sağlanamadığı vurgulanmıştır.  
Kaynak:  
https://www.ihrec.ie/accommodation-for-trafficking-victims-
remains-a-chronic-problem/ ( E.T. 29.03.2022)  
 

- 21.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Uluslararası 
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü’nde Komisyonun 
BM’ye sunduğu, İrlanda'nın ırkçı nefret söylemi ve ırkçı nefret 
suçlarıyla mücadele konusundaki insan hakları yükümlülüklerini 
nasıl yerine getirdiğine ilişkin rapora yer verilmiştir. Raporda şu 
hususlara yer verilmiştir:  
• Çevrimiçi Güvenlik ve Medya Düzenlemesine ilişkin 

önerilen yasa, zararlı çevrimiçi içerik tanımında kesindir ve 
çevrimiçi nefret söylemi ve korunan gruplara yönelik 
şiddeti veya nefreti kışkırtan içeriği içerir. Çevrimiçi 
Güvenlik Komiserinin rolü ve işlevleri için özel hüküm 
sağlamalıdır. 

• Önerilen yeni Medya Komisyonu, ayrımcılığı ortadan 
kaldırma, fırsat eşitliğini teşvik etme ve insan haklarını 

https://www.ihrec.ie/irish-human-rights-and-equality-commission-statement-on-ukraine/
https://www.ihrec.ie/irish-human-rights-and-equality-commission-statement-on-ukraine/
https://www.ihrec.ie/accommodation-for-trafficking-victims-remains-a-chronic-problem/
https://www.ihrec.ie/accommodation-for-trafficking-victims-remains-a-chronic-problem/
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koruma gereğini dikkate almıştır. Üyeliği İrlanda 
toplumunun doğasını ve çeşitliliğini yansıtmalıdır. 

• Önerilen Ceza Adaleti (Nefret Suçu) Tasarısı, Devletin 
insan hakları çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun 
olarak, etkilenen kilit gruplarla daha fazla parlamento 
katılımı da dâhil olmak üzere, gecikmeden 
yasalaştırılmalıdır. Bu yasa, yaşanmış nefret suçu 
deneyimleri olanların karşılaştığı farklı zarar biçimlerini 
etkili bir şekilde kapsamalıdır. 

• Savcılık Ofisi, Savcılar için Kılavuz İlkelerini, nefret ve 
nefret suçu suçlarına tahrikin kovuşturulmasına ilişkin 
rehberlik içerecek şekilde değiştirmeyi düşünmelidir. 
Savcılara, belirli bir eylemin başka bir Kanuna göre daha 
kolay suçlanabileceği durumlarda, nefret ve nefret suçu 
suçlamalarına kışkırtma peşinde koşmanın önemini iletmek 
için eğitim verilmelidir. 

Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/commission-reports-to-un-on-need-for-
greater-state-urgency-in-eliminating-racism/ ( E.T. 29.03.2022)  

 
- 24.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Avrupa 

Sosyal Haklar Komitesi (ASHK), toplu şikâyet prosedürü 
kapsamındaki son raporunda, İrlanda Hükümetinin belirli 
ilerlemelere rağmen Gezginlerin konaklamasına ilişkin 
ihlallerinin Şart'a uygun hale getirilmediği açıklamasına yer 
verildiği ifade edilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/council-of-europe-finds-ireland-remains-
in-breach-of-human-rights-obligations/  
( E.T. 29.03.2022) 

 
Hırvatistan 
Ombudsmanlığı / 
Office of the 
Ombudsperson 
Croatia   
 

 
- 12.03.2022 tarihinde, Hırvatistan Ombudsmanlığının internet 

sitesinde yayımlanan haberde; Ukraynalı mültecilere yardım 
amacıyla, savaştan kaçanlar için Hırvatistan’da güvenlik ve 
korumanın sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda; 
sağlık hizmeti, eğitim, çalışma ve istihdam, sosyal yardım gibi 
hususların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. 
Kaynak:  
https://www.ombudsman.hr/en/providing-rights-to-refugees-
from-ukraine/ (E.T. 29.03.2022) 
 

https://www.ihrec.ie/commission-reports-to-un-on-need-for-greater-state-urgency-in-eliminating-racism/
https://www.ihrec.ie/commission-reports-to-un-on-need-for-greater-state-urgency-in-eliminating-racism/
https://www.ihrec.ie/council-of-europe-finds-ireland-remains-in-breach-of-human-rights-obligations/
https://www.ihrec.ie/council-of-europe-finds-ireland-remains-in-breach-of-human-rights-obligations/
https://www.ombudsman.hr/en/providing-rights-to-refugees-from-ukraine/
https://www.ombudsman.hr/en/providing-rights-to-refugees-from-ukraine/
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- 17.03.2022 tarihinde, Hırvatistan Ombudsmanlığının internet 
sitesinde yayımlanan habere göre; İnsan Hakları Konseyinin 
49’uncu oturumunda; 40’tan fazla Avrupa ulusal insan hakları 
kurumu adına Konsey’e hitap eden Ombudswoman Tena 
Šimonović Einwalter tarafından yaşlıların insan haklarının 
korunması amacıyla sözleşme taslağı oluşturulması çağrısı 
yapılmıştır. Ombudswoman tarafından yapılan konuşmada, 
Hırvatistan’daki yaşlıların karşılaştığı sorunlar değerlendirilmiş 
ve yaşlıların korunmasına yönelik mevcut normların yetersiz 
olduğu ifade edilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.ombudsman.hr/en/at-human-rights-councils-49th-
session-ombudswoman-simonovic-einwalter-calls-for-a-
convention-on-rights-of-older-persons/ (E.T. 29.03.2022) 
 

 
Arnavutluk Halk 
Avukatlığı / 
Ombudsmanlık 
People's Advocate 
Albania 

  
- Kurumun resmi internet sayfasında yer alan haberde Arnavutluk 

Halk Avukatlığı Başkanı (Ombudsman) Erinda Ballanca’nın 
ayrımcılığa karşı koruma yasasının kabulünün 12. yıl 
dönümünde Elbasan "Aleksandër Xhuvani" Üniversitesinde 
ayrımcılık, nefret söylemi ve kurumların rolü üzerine 
düzenlenen etkinliğe katılım sağladığı haberi paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-758/ 
(E.T. 16.03.2022). 
 

- 3 Mart 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sayfasında, 
Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı’nın (ENNHRI) 
Ukrayna’da insan haklarına saygı gösterilmesi ve etkili bir 
korumanın sağlanmasına yönelik bildirisi paylaşılmıştır. 
ENNHRI, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik silahlı 
saldırısına uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve insan hakları 
ilkelerine uygun olarak derhal son verilmesi çağrısında 
bulunmuştur. ENNHRI’nin, çatışma durumları, demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü, sığınma ve göç konusundaki çalışmaları da 
dâhil olmak üzere Ukrayna'daki insan hakları durumunu 
desteklemek için GANHRI ile istişare halinde Avrupalı 
UİHK'lar ve uluslararası ortaklar arasında iş birliğini 
kolaylaştırmak için çalışmakta olduğu paylaşılmıştır. 
ENNHRI’nin ateşkes müzakerelerinin yanı sıra BM, AGİT, 

https://www.ombudsman.hr/en/at-human-rights-councils-49th-session-ombudswoman-simonovic-einwalter-calls-for-a-convention-on-rights-of-older-persons/
https://www.ombudsman.hr/en/at-human-rights-councils-49th-session-ombudswoman-simonovic-einwalter-calls-for-a-convention-on-rights-of-older-persons/
https://www.ombudsman.hr/en/at-human-rights-councils-49th-session-ombudswoman-simonovic-einwalter-calls-for-a-convention-on-rights-of-older-persons/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-758/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-758/
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Avrupa Konseyi ve AB gibi uluslararası kuruluşlar tarafından 
sağlanan desteği memnuniyetle karşılamakta olduğu, tüm 
Avrupa Konseyi üye devletlerini Ukrayna ile dayanışma 
göstermeye, insani yardım sağlamaya, Ukrayna'dan kaçan 
insanlara barınak sağlamaya ve bu bağlamda Avrupa UİHK'leri 
ile iş birliği yapmaya çağırmaktadır.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-760/ 
(E.T. 16.03.2022). 
 

- 3 Mart 2022 tarihli gönderide, Avrupa Çocuk Ombudsmanları 
Ağı’nın (ENOC) Ukrayna'da çatışma ortamında olan çocukların 
haklarına ilişkin yayınladığı bildiri paylaşılmıştır. Arnavutluk 
Halk Avukatlığı’n (Ombudsmanlık) da üyesi olduğu ENOC, 
Ukrayna'da patlak veren yıkıcı savaşın ardından çocukların 
güvenliği ve esenliği konusundaki derin endişesini dile 
getirmekte; insan, çocuk ve gençlerin haklarını koruma ve 
geliştirme rolünde Ukrayna İnsan Hakları Parlamento 
Komiseri’ne destek ve dayanışma çağrısı yapmaktadır. Bildiride, 
“Şimdi tüm Avrupa kurumlarının ve hükümetlerinin 
bağlılıklarını toplu olarak gösterme, çocukları bu iç karartıcı 
durumdan korumaya yönelik duyarlılıklarını ve istekliliklerini 
aktif olarak gösterme zamanıdır.” mesajına yer verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-759/ 
(E.T. 16.03.2022). 
 

- 10 Mart 2022 tarihli gönderide, Ombudsmanlığın ülkedeki 
fiyatlar genel seviyesinin artmasından dolayı düzenlenen 
protesto gösterilerini yakından izlediği ve takip ettiği bilgisi 
duyurulmuştur. Buna göre gözaltına alınan protestocuların 
tutulduğu alıkonulma merkezleri ziyaret edilmiş; Tiran Emniyet 
Müdürlüğüne ziyaret düzenlenmiştir. İşleyen bir demokraside 
gazetecilerin görevlerini yerine getirmesinin engellenmesinin ve 
barışçıl protestolara katılan vatandaşlara polis eşliğinde refakat 
edilmesinin kabul edilemez olduğunun altı çizilmiştir.  
Kaynak: 

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-760/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-760/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-759/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-759/
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https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-761/ 
(E.T. 16.03.2022). 
 

- 16 Mart 2022 tarihli gönderide, Ekim 2021’de başlatılan ve 
Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından finanse edilen SERENY 
projesi ile ilgili bilgilendirici bir duyuru paylaşılmıştır. SERENY 
Projesi 2 yıl sürelidir. 4 AB Üyesi (Avusturya, İtalya, Slovenya 
ve İspanya) ile Arnavutluk heyetinden temsilcilerin yer aldığı bir 
konsorsiyum tarafından uygulanacaktır. Bu proje ile gençlerin 
cezaevi sisteminde ve denetimli serbestlik hizmetinde Avrupa 
düzeyinde radikalleşmesini önlemeye yönelik müdahale 
programlarını güvenilir verilere ve insani bir temele dayalı 
olarak güçlendirmek amaçlanmaktadır. Daha spesifik olarak, AB 
ve AK'nin insan haklarına ilişkin uluslararası yasa ve 
standartlarına saygı duyarak, denetimli serbestlik hizmetindeki 
gençlerin radikalleşmesini önleyecek program ve uygulamaların 
benimsenmesini teşvik etmek, ilgilenen çalışanlara, 
radikalleşmeden uzak bireylerin gelişimi üzerindeki etkinin 
ölçülmesine izin veren birincil veriler ve nitel çalışmalar 
hakkında derinlemesine bilgi sağlamak; akademi ile hizmet 
sağlayıcılar, insan hakları sivil toplum kuruluşları, ceza infaz 
kurumlarının başkanları ve süreçteki diğer kilit isimler 
arasındaki iş birliğini artırmak başlıca hedefler arasında yer 
almaktadır. Proje hakkında daha fazla bilgi almak için kurumun 
resmi internet sayfası ziyaret edilebilir. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/strengthening-approaches-for-the-prevention-of-
youth-radicalisation-in-prison-and-probation-settings-762/  
(E.T. 25.03.2022). 

 
Avustralya İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
Australia Human 
Rights 
Commission 

 
- 6 Mart 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sitesinde, 

AHRC’nin Çocuk Haklarından Sorumlu Komisyon Üyesi Anne 
Hollonds ve Cinsiyet Ayrımcılığından Sorumlu Komisyon Üyesi 
Kate Jenkins’in federal hükümetin Avustralya genelinde 
yürüttüğü ortaokul öğrencilerinin rıza eğitimini araştıran ulusal 
bir anket duyurusunu memnuniyetle karşıladıkları paylaşılmıştır. 
AHRC, ortaöğretim öğrencilerinin rıza eğitiminin kapsamı ve bu 
öğrenciler arasında cinsel tacizin anlaşılması, deneyimi, niteliği 
ve bildirilmesi hakkında bilgi toplayacak olan bir anket 

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-761/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-761/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/strengthening-approaches-for-the-prevention-of-youth-radicalisation-in-prison-and-probation-settings-762/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/strengthening-approaches-for-the-prevention-of-youth-radicalisation-in-prison-and-probation-settings-762/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/strengthening-approaches-for-the-prevention-of-youth-radicalisation-in-prison-and-probation-settings-762/
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yürütecektir. Ulusal anketin sonuçları analiz edilerek kamuoyu 
ve hükümet ile paylaşılacaktır. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/media-statement-
national-survey-understanding-and-experiences-consent  
(E.T. 16.03.2022). 
 

- 8 Mart 2022 tarihinde Cinsiyet Ayrımcılığından Sorumlu 
Komisyon Üyesi Kate Jenkins’in Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla paylaşmış olduğu video mesaj yayınlanmıştır. 
Videoya aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/international-
womens-day-kate-jenkins (E.T. 16.03.2022). 
  

- 15 Mart 2022 tarihli gönderide, Aborijin ve Torres Boğazı Adalı 
Sosyal Adalet Komiseri June Oscar AO’nun polis memurlarının 
daha fazla silah taşımaması çağrılarına katıldığı görüşü 
paylaşılmıştır. Kraliyet Komisyonu’ndan bu yana gözaltında 
500’den fazla insan ölmüştür. Komiser, First Nations halkının 
polis tarafından vurulması vakalarına ilişkin acil eylem 
ihtiyacının altını çizmektedir. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/media-
releases/commissioner-backs-calls-no-more-guns-communities 
(E.T. 16.03.2022). 
  

- AHRC tarafından “Close the Gaps” kampanyası 
düzenlenmektedir. Buna göre, ülke genelinde Aborijin ve Torres 
Boğazı Adalı halklarının sağlık sonuçlarını iyileştirmek için 
toplum liderliğindeki sağlık hizmetlerine acil bir yatırım 
yapılması çağrısında bulunulmuştur. 2022 Raporu, daha fazla 
önlenebilir ölümleri önlemek, Yerlilerin sağlığını, esenliğini, 
kültürünü ve ülkesini korumak için büyük ölçekli dönüşüm ve 
sistemik reform için 12 tavsiye içermektedir. Rapor, sağlık 
sistemlerinde sistemik ırkçılığın etkilerine özel olarak 
odaklanmaktadır. Aborijin ve Torres Boğazı Adalı Sosyal Adalet 
Komiseri June Oscar AO, Aborijin ve Torres Boğazı Adalı kadın 
ve kız çocukları için cinsiyet eşitliğini net bir şekilde 
belirtmekte, sağlıklı yaşam sürmeleri için güçlü aileleri ve 
toplulukları desteklemenin önemine vurgu yapmaktadır. 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-statement-national-survey-understanding-and-experiences-consent
https://humanrights.gov.au/about/news/media-statement-national-survey-understanding-and-experiences-consent
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/international-womens-day-kate-jenkins
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/international-womens-day-kate-jenkins
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commissioner-backs-calls-no-more-guns-communities
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commissioner-backs-calls-no-more-guns-communities
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“Boşluğu Kapat Kampanya Raporu 2022”, Lowitja Enstitüsü 
tarafından hazırlanan rapor, kurumun resmi internet sayfasında 
paylaşılarak ilgililerin incelemesine sunulmuştur.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/urgent-funding-needed-
support-indigenous-community-led-health-solutions  
(E.T. 18.03.2022). 
 

- 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığı ile Mücadele Günü 
kapsamında Irk Ayrımcılığı Komisyoner Chin Tan tarafından 
AHRC’nin resmi internet sayfasında farkındalık oluşturucu bir 
video mesaj yayınlanmıştır.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/, (E.T. 25.03.2022). 
 

- 23 Mart 2022 tarihli Kurumun resmi internet sayfasından 
duyurulan medya bildirisinde, Cinsiyet Ayrımcılığından 
Sorumlu Komisyon Üyesi Kate Jenkins’in 2021 Ulusal Öğrenci 
Güvenliği Anketi raporunun yayınlanmasına dair 
değerlendirmelerine yer verilmiştir. Buna göre rapor, cinsel taciz 
ve cinsel saldırının Avustralya üniversitelerinde ciddi bir sorun 
olmaya devam ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Jenkins, tüm 
öğrencilerin güvenli ve saygılı bir eğitimi hak ettiğini, bunun 
sağlanmamasının etkilerinin kötü sonuçlara yol açacağını ifade 
etmiştir.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/media-statement-
release-2021-national-student-safety-survey-report  
(E.T. 25.03.2022). 
 

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

 
- 23 Mart 2022 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Rus 

ordusunun sivilleri vahşice öldürmeye ve Ukrayna kasabalarını 
ve köylerini yok etmeye devam ettiğine ilişkin bir paylaşım 
yapılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhe
nij-rosijski-teroristi-z-osoblivoyu-zhorstokistyu-prodovzhuyut-
vbivati-mirne-naselennya-ta-znishchuvati-ukrayinski-mista-i-
sela  (E.T. 29.03.2021) 
 

https://humanrights.gov.au/about/news/urgent-funding-needed-support-indigenous-community-led-health-solutions
https://humanrights.gov.au/about/news/urgent-funding-needed-support-indigenous-community-led-health-solutions
https://humanrights.gov.au/
https://humanrights.gov.au/about/news/media-statement-release-2021-national-student-safety-survey-report
https://humanrights.gov.au/about/news/media-statement-release-2021-national-student-safety-survey-report
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-rosijski-teroristi-z-osoblivoyu-zhorstokistyu-prodovzhuyut-vbivati-mirne-naselennya-ta-znishchuvati-ukrayinski-mista-i-sela
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-rosijski-teroristi-z-osoblivoyu-zhorstokistyu-prodovzhuyut-vbivati-mirne-naselennya-ta-znishchuvati-ukrayinski-mista-i-sela
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-rosijski-teroristi-z-osoblivoyu-zhorstokistyu-prodovzhuyut-vbivati-mirne-naselennya-ta-znishchuvati-ukrayinski-mista-i-sela
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-rosijski-teroristi-z-osoblivoyu-zhorstokistyu-prodovzhuyut-vbivati-mirne-naselennya-ta-znishchuvati-ukrayinski-mista-i-sela
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- 29 Mart 2022 tarihinde, Kurum’un internet sitesinde, 29 Mart 
2022 günü sabah saat 8'den itibaren, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 
başladığından bu yana 144 çocuğun öldürüldüğüne ve 220 
çocuğun da yaralandığına ilişkin bir paylaşım yapılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/stanom-na-
ranok-29-bereznya-z-pochatku-rosijskogo-vtorgnennya-v-
ukrayini-zaginulo-144-ditini-ta-postrazhdalo-220-ditej  
(E.T. 29.03.2021) 

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

 

- 10.03. 2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Kore Ulusal 
İnsan Hakları Komisyonu Başkanının Ukrayna'daki duruma 
ilişkin açıklamasına yer verilmiştir. Açıklamada Ukrayna'da 
çocuklar da dâhil olmak üzere sivil kayıpların sayısı arttığı, 
birçok Ukrayna vatandaşının mülteci olduğu, Rusya'nın 
uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları 
hukukuna uymaya çağırıldığı ve BM İnsan Hakları Konseyinin, 
Ukrayna'daki insan hakları ihlalini araştırmak için bağımsız bir 
uluslararası soruşturma komisyonu kurma kararının olumlu 
olduğu belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&
boardid=7607766 (E.T. 28.03.2022) 
 

- 23.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Kurum 
Başkanın Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Günü kapsamında yaptığı açıklaya yer verilmiştir. Açıklamada 
ırk ayrımcılığı ve ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması için 
başlatılan hareketlerin tarihi arka planına yer verilirken, ırkçı 
eylemleri kontrol etmek için kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele 
yasası olmadığı, konuya ilişkin hükümet raporunun yanında 
komisyonun Birleşmiş Milletlere bağımsız bir rapor sunacağı, 
COVID19 salgını sırasında ırkçılık ve nefret suçlarının yayıldığı 
ve komisyonun son 10 yılda göçmen haklarının geliştirilmesine 
yönelik faaliyetlerin derlendiği bir yayını olduğu belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/

https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/stanom-na-ranok-29-bereznya-z-pochatku-rosijskogo-vtorgnennya-v-ukrayini-zaginulo-144-ditini-ta-postrazhdalo-220-ditej
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/stanom-na-ranok-29-bereznya-z-pochatku-rosijskogo-vtorgnennya-v-ukrayini-zaginulo-144-ditini-ta-postrazhdalo-220-ditej
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/stanom-na-ranok-29-bereznya-z-pochatku-rosijskogo-vtorgnennya-v-ukrayini-zaginulo-144-ditini-ta-postrazhdalo-220-ditej
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607766
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607766
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607766
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607789
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view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&
boardid=7607789  (E.T. 28.03.2022) 
 
 

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

 
- 03.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 

haberde Katar’ın iklim değişikliğini azaltma ve çevresel 
sürdürülebilirlik çabalarına bağlılığı vurgulanmıştır. Sağlıklı bir 
çevre hakkının küresel düzeyde tanınmasının, çevresel krizlerin 
daha koordineli ve etkin bir şekilde ele alınması çabalarını 
destekleyeceği, Katar Devletinin karbon emisyonlarının 
azaltılmasına ilişkin Paris Anlaşmasına bağlılığının arttırılması 
ve Katar’ın çevre ve iklim hakkında Birleşmiş Milletlere yıllık 
bir rapor sunması gerektiği belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairperson-stresses-qatars-
commitment-to-climate-change-mitigation-and-environmental-
sustainability-efforts/  (E.T. 28.03.2022) 
 

- 06.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
haberde Ulusal İnsan Hakları Komitesinin (NHRC) işçi hakları 
ve görevleri konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışma 
stratejisini hayata geçirmesi çerçevesinde “Birlikte Çalışıyoruz, 
Bir Hakkınız Var Bir Göreviniz Var” bilinçlendirme 
kampanyasına başladığı, “sağlık, çalışma saatleri, dinlenme 
süreleri, yeterli barınma ve iş güvenliği” eksenlerini ele alan 
kampanya kapsamında eğitim faaliyetleri düzenleneceği 
belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-resumes-awareness-campaign-
together-we-work-you-have-a-right-you-have-a-duty/   
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 07.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde Ulusal İnsan 
Hakları Komitesi tarafından Katar Devleti'nin Cenevre'deki 
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile ortaklaşa 5 günlük 
“İnsan Hakları ve Futbol” sergisinin düzenlendiği, 2022 Dünya 
Kupası'na ev sahipliği yapmak için Katar'ın seçilmesinin insan 
hakları kavramlarının büyük spor etkinliklerine entegre etme 
süreci için iyi bir fırsat olduğu, sporun insan hakları ilkeleriyle 

https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607789
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607789
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairperson-stresses-qatars-commitment-to-climate-change-mitigation-and-environmental-sustainability-efforts/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairperson-stresses-qatars-commitment-to-climate-change-mitigation-and-environmental-sustainability-efforts/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairperson-stresses-qatars-commitment-to-climate-change-mitigation-and-environmental-sustainability-efforts/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-resumes-awareness-campaign-together-we-work-you-have-a-right-you-have-a-duty/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-resumes-awareness-campaign-together-we-work-you-have-a-right-you-have-a-duty/
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birçok temel amaç ve değeri paylaştığı ve engelli bireyler 
hakkındaki algıları değiştirerek ve onları topluma entegre etme 
fırsatı sağlayarak, sporun sosyal kalkınmayı teşvik etmesinin 
hedeflendiği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/live-broadcast-of-the-exhibition-of-
human-rights-and-football-at-the-headquarters-of-the-human-
rights-council-in-geneva/ (E.T. 28.03.2022) 
 

- 12.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
haberde İnsan hakları ve Futbol sergisinin sona erdiği, sergiye 
büyük bir ilgi olduğu ve benzeri bir deneyimin diğer ülkelerde 
de oluşturulabileceği belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://nhrc-qa.org/en/activities-of-human-rights-and-football-
exhibition-in-geneva-concludes/  (E.T. 28.03.2022) 
 

- 11.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
haberde Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Maryam bint 
Abdullah Al Attiyah'ın Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel 
İttifakı (GANHRI) başkanı seçildiği belirtilmiştir.  
Kaynak:  
https://nhrc-qa.org/en/mariam-al-attiyah-chosen-as-president-
of-the-global-alliance-of-national-human-rights-institutions/ 
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 16.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
haberde Ulusal İnsan Hakları Komitesinin Arap İnsan Hakları 
Günü kapsamında Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü (DI) ile 
iş birliği içinde, “Katar Eyaletinde Sağlıklı, Sağlam ve 
Sürdürülebilir Çevre Hakkı” başlıklı bir sempozyum düzenlediği 
ve hükümet, ulusal ve sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin 
sağlıklı bir çevre hakkının korunması alanındaki çabalarının 
gözden geçirilmesi ve korunması gerektiği belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-commemorates-arab-human-rights-
day   (E.T. 28.03.2022) 
 

- 19.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
haberde NHRC’nin “Birlikte Çalışıyoruz” kampanyasının ilk 
etkinliğini gerçekleştiği ve bu kapsamda iş hukuku ve işçi hakları 

https://nhrc-qa.org/en/live-broadcast-of-the-exhibition-of-human-rights-and-football-at-the-headquarters-of-the-human-rights-council-in-geneva/
https://nhrc-qa.org/en/live-broadcast-of-the-exhibition-of-human-rights-and-football-at-the-headquarters-of-the-human-rights-council-in-geneva/
https://nhrc-qa.org/en/live-broadcast-of-the-exhibition-of-human-rights-and-football-at-the-headquarters-of-the-human-rights-council-in-geneva/
https://nhrc-qa.org/en/activities-of-human-rights-and-football-exhibition-in-geneva-concludes/
https://nhrc-qa.org/en/activities-of-human-rights-and-football-exhibition-in-geneva-concludes/
https://nhrc-qa.org/en/mariam-al-attiyah-chosen-as-president-of-the-global-alliance-of-national-human-rights-institutions/
https://nhrc-qa.org/en/mariam-al-attiyah-chosen-as-president-of-the-global-alliance-of-national-human-rights-institutions/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-commemorates-arab-human-rights-day
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-commemorates-arab-human-rights-day
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konusunda farkındalık amacıyla kanunlar ve işçi haklarıyla ilgili 
her türlü soruların cevaplandığı bir etkinlik düzenlendiği 
belirtilmiştir.  
Kaynak:  
https://nhrc-qa.org/en/national-human-rights-committee-
launches-together-we-work-campaign-in-workers-health-
centers/ (E.T. 28.03.2022) 
 

- 22.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
haberde NHRC’nin Katar'daki topluluk okulları için Kasım 
ayında başlatılan farkındalık ve eğitim kampanyası yarışmasının 
resim, kompozisyon ve bilimsel araştırma alanlarında kazanan 
toplulukların okulların ve öğrencilerin ödüllendirildiği 
belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-honors-winners-of-awareness-
education-campaign-competition/ (E.T. 28.03.2022) 
 

- 23.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
haberde NHRC Başkan Yardımcısı Dr. Mohammad Saif Al 
Kuwari’nin Al-Wakra plajını temizleme kampanyası sırasında 
yaptığı konuşmada çevre bilincini yaymak ve çevre temizliğini 
sürdürülebilir bir yaşam tarzı haline getirmek için çağrıda 
bulunduğu belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-deputy-chairman-calls-for-
concerted-efforts-to-spread-environmental-awareness/   
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 26.03.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
haberde NHRC Başkanının Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları 
Komiseri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldiği, 24 
Şubat'tan bu yana 3,5 milyondan fazla Ukraynalı mültecinin 
komşu ülkelere geçtiği ve Komiserin krizin başlangıcından bu 
yana, yaşam ve güvenlik hakkı da dâhil olmak üzere ihlalleri 
belgelediği, rapor ettiği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/ganhri-chairperson-meets-ukrainian-
parliament-commissioner-for-human-rights/  (E.T. 28.03.2022) 
 

https://nhrc-qa.org/en/national-human-rights-committee-launches-together-we-work-campaign-in-workers-health-centers/
https://nhrc-qa.org/en/national-human-rights-committee-launches-together-we-work-campaign-in-workers-health-centers/
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https://nhrc-qa.org/en/nhrc-honors-winners-of-awareness-education-campaign-competition/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-honors-winners-of-awareness-education-campaign-competition/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-deputy-chairman-calls-for-concerted-efforts-to-spread-environmental-awareness/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-deputy-chairman-calls-for-concerted-efforts-to-spread-environmental-awareness/
https://nhrc-qa.org/en/ganhri-chairperson-meets-ukrainian-parliament-commissioner-for-human-rights/
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Bosna Hersek 
İnsan Hakları 
Ombudsmanlık 
Kurumu / The 
Institution of 
Human Rights 
Ombudsmen of 
Bosnia and 
Herzegovina 

 
- 07.03.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde yapılan 

paylaşımda, Bosna Hersek Ombudsmanları 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü, kadınların toplumda gerçek eşitliği, ilerleme 
için eşit fırsatları destek mesajıyla kutlamışlardır. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2168&la
ng=EN (E.T. 28.03.2022) 
 

- 21.03.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde yapılan 
paylaşımda, 21.03.2022 tarihinde 21 Mart Uluslararası Down 
Sendromu Farkındalık Günü kapsamında katılım sağlanan 
etkinlikler paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2194&la
ng=EN (E.T. 28.03.2022) 
 
 

 
Danimarka İnsan 
Hakları Kurumu / 
Danish Institute 
for Human Rights 

 
- 02.03.2022 tarihinde Enstitü’nün web sitesinden yapılan 

paylaşımda, Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı’nın 
(ENNHRI) Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri'ne 
(Ombudsman) gönderdiği bir mektupta desteğini ifade ettiği, 
Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nün de aynı şekilde, bu 
endişe verici ve kritik zamanda Ukrayna halkı ve Ukrayna'daki 
kardeş kurum olan Ombudsman ile dayanışma içerisinde olduğu 
belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.humanrights.dk/news/human-rights-institutions-
express-support-our-thoughts-are-ukrainian-people  
(E.T. 25.03.2022) 

 
Almanya İnsan 
Hakları Kurumu / 
German Institute 
for Human Rights 

 
- 01.03.2022 tarihinde kurumun resmi sitesinde yapılan 

paylaşımda Enstitü Başkanı Beate Rudolf’un açıklamasına yer 
verilmiştir. Rudolf, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı vesilesiyle 
şöyle açıklıyor: “Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırısı, 
uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin temel 
ilkelerinden biri olan şiddet yasağının büyük bir ihlalidir. Askeri 
şiddet, Ukrayna halkının insan haklarını tehdit etmekte ve ihlal 
etmektedir. 70'ten fazla BM insan hakları uzmanı, askeri 
saldırıyı kınamakta ve insan hakları ve uluslararası insancıl 

https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2168&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2168&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2194&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2194&lang=EN
https://www.humanrights.dk/news/human-rights-institutions-express-support-our-thoughts-are-ukrainian-people
https://www.humanrights.dk/news/human-rights-institutions-express-support-our-thoughts-are-ukrainian-people
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hukuk ihlalleri, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve çevresel 
yıkım yoluyla uzun vadeli zararlardan korkmaktadır. 
Kaynak:  
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/kriegsfluechtlinge-aus-der-
ukraine-aufnehmen-eu-aussengrenzen-offen-halten   
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Alman İnsan Hakları 
Enstitüsü, engelli kız çocukları ve kadınların bedenleri, 
cinsellikleri ve aile planlamaları hakkında kendi kararlarını 
verebilecekleri kapsayıcı bir sağlık sistemi çağrısında bulunmuş 
olup açıklamanın devamında  “Federal İstatistik Dairesi'ne göre, 
Almanya'da yaklaşık beş milyon engelli kadın özel evlerde ve 
yaklaşık 80.000'i engelliler tarafından işletilen konutlarda 
yaşamaktadır. Bu, kadın nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sine 
tekabül etmektedir. Ebeveynlik, doğum kontrolü, kısırlaştırma 
ve kürtaj konusunda kesin rakamlar olmasa da engelli kadınlar 
bu alanlarda sıklıkla ayrımcılığa maruz kalmaktadır.” şeklinde 
ifadelere yer vermiştir.  
Kaynak:   
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/selbstbestimmte-
sexualitaet-und-familienplanung-von-frauen-mit-
behinderungen  (E.T. 28.03.2022) 
 

- Alman İnsan Hakları Enstitüsü’nün yaptığı paylaşımda birkaç 
yıldır AfD'nin programı ve stratejisi ve AfD liderlerinin ve 
seçilmiş temsilcilerin pozisyonları ile ilgilendiği ve bu bağlamda 
çeşitli yayınlar yayınladığı yine Enstitü’nün, AfD'nin neden ırkçı 
ve aşırı sağcı bir parti olarak sınıflandırılması gerektiğini ve 
AfD'yi savunmanın neden memurların anayasal sadakat 
göreviyle bağdaşmadığını açıkladığına yer verilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/der-rechtsstaat-kann-keine-
beamtinnen-dulden-die-rassistische-positionen-vertreten  
(E.T. 28.03.2022) 
 

- Enstitü’nün resmi sitesinde yapılan paylaşımda Doğum 
belgesinin bir kişinin varlığını kanıtlar ve vatandaşlık ve daha 
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sonra pasaport almak, evlenmek veya veraset belgesi 
başvurusunda bulunmak gibi birçok haktan yararlanmalarını 
sağladığı, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre, 
yeni doğan her çocuk doğumdan hemen sonra bir sicile 
kaydedilmelidir. Bu size doğum belgesi alma hakkını verdiği ve 
Almanya'da sicil dairelerinin bundan sorumlu olduğuna yer 
verilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/jedes-kind-hat-das-recht-
auf-eine-geburtsurkunde (E.T. 28.03.2022) 
 

 
Arjantin 
Ombudsmanlığı / 
Defensoria del 
Pubelo de la 
Nación de 
Argentina 

 
- 01.03.2022 tarihinde, Ulusal Ombudsman Ofisi Kadın 

Cinayetleri Gözlemevi’ne göre; cinsiyet temelli şiddetin 
damgasını vurduğu 2021 yılında ayda 24 kadın cinayeti 
işlendiğine dikkat çekilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/rindhca/status/1498647905498017797  
(E.T. 29.03.2022) 
 

- 08.03.2022 tarihinde, 2022'de Arjantin’de 54 kadın cinayeti 
işlendiğine;  37 kız ve erkek çocuğun annesiz kaldığına işaret 
edilmiş; cinsiyete dayalı şiddet kınanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/DPNArgentina/status/150116595395817472
2  (E.T. 29.03.2022) 
 

- 23.03.2022 tarihinde, Arjantin İnsan Hakları Ombudsmanlığı 
temsilcileri ile Meksika’nın Nuevo León Eyaleti İnsan Hakları 
Komisyonu'nun Cinsiyet Eşitliği Birimi temsilcileri bir araya 
gelerek ülkelerinde kadın cinayetlerinin kayıt altına alınması 
yönünde karar aldığını duyurdu.      
Kaynak: 
https://twitter.com/DPNArgentina/status/150669834541839974
5 (E.T. 29.03.2022) 
 

- 24.03.2022 tarihinde Arjantin İnsan Hakları Ombudsmanı Juan 
José Böckel ile Kadın Cinayetleri Gözlemevi ve Nuevo León 
Kartografisi'ndeki kadınların şiddet yoluyla ölüm vakalarına 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/jedes-kind-hat-das-recht-auf-eine-geburtsurkunde
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ilişkin deneyimlerini paylaşmak üzere bir yaklaşım toplantısı 
düzenlediği duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CEDHNL/status/1506765261826781187  
(E.T. 29.03.2022) 
 

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

  
- 7 Mart 2022 tarihinde, Merkez’in internet sitesinde, 

Demokratikleşme ve İnsan Hakları Dergisi’nin İnsan Onuru ve 
Aktif Toplum Yılı'na adanan bu yılki ilk sayısının 
yayımlandığına ilişkin bir paylaşım yapılmıştır. Dergi ’de, 
Başkan Akmal Saidov'un "Devam Eden Reformlar Yolunda 
Yeni Özbekistan" adlı makalesine yer verilmiştir.  
Kaynak:  
http://nhrc.uz/uz/news/m6978  
http://nhrc.uz/uploads/magazines/4cd14fdbed5dae5b4dbf1a22b
d4d9e03.pdf (E.T. 29.03.2021) 
 

- 29 Mart 2022 tarihinde, Merkezin internet sitesinde, Özbekistan 
Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Merkezinin lojistik açıdan 
iyileştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kabul 
edildiğine dair bir paylaşım yapılmıştır. Kararla, Merkez 
bünyesinde İnsan Hakları Bilgi ve Kütüphane Merkezi - "İnsan 
Hakları Evi" kurulmuştur. Ayrıca, Merkez’e aşağıdaki ek 
görevler verilmiştir: 

• İnsan hakları alanındaki bilimsel ve yasal çerçevenin 
sistemleştirilmesi ile eğitimsel, bilimsel-metodolojik ve 
popüler yayınların ve uluslararası anlaşma 
koleksiyonlarının devlet dilinde düzenli olarak 
yayımlanmasını sağlamak; 

• İnsan hakları reformlarının bir kronolojisini tutmak ve 
vatandaşlara ve araştırmacılara insan haklarına ilişkin 
sistematik bilimsel ve yasal kaynaklara erişim için 
fırsatlar sağlamak. 

             Kaynak: http://nhrc.uz/uz/news/m7140 (E.T. 29.03.2021) 

 
 
Filistin Bağımsız 
İnsan Hakları 
Komisyonu / 

 
- 03.03.2022 tarihinde Merkez Seçim Komitesi ile iş birliği içinde, 

Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Şikayetler Kurulu Kudüs 
seçim bölgesindeki seçim listelerini ve Eriha kentindeki seçim 

https://twitter.com/CEDHNL/status/1506765261826781187
http://nhrc.uz/uz/news/m6978
http://nhrc.uz/uploads/magazines/4cd14fdbed5dae5b4dbf1a22bd4d9e03.pdf
http://nhrc.uz/uploads/magazines/4cd14fdbed5dae5b4dbf1a22bd4d9e03.pdf
http://nhrc.uz/uz/news/m7140
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Independent 
Commission for 
Human Rights 
of Palestine  

listelerini hedef alan üç bilinçlendirme toplantısı düzenlemiştir. 
Toplantılarda Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçim 
propagandası hükümleri, denetim hükümleri, sandık ve sayım 
aşamalarında gözlemcilerin davranışları, sandık yoluyla siyasal 
katılma hakkının güvenceleri görüşülmüştür. 
Kaynak: 
https://www.ichr.ps/media-center/6003.html 
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 06.03.2022 tarihinde program yazarları ve sunucuların, 
editörlerin ve muhabirlerin yer katıldığı “Medyanın İnsan 
Hakları Sorunlarının Ele Alınması ve Haberleşmedeki Rolü” 
başlıklı etkileşimli bir eğitim kursu düzenlenmiştir. İki günlük 
eğitimde insan haklarına, kavramlara ve özelliklere, insan 
hakları nesillerine genel bir bakış ele alınmış ve insan hakları 
sistemi, insan hakları için uluslararası ve ulusal koruma 
mekanizmaları konularına insan hakları temelli yaklaşımla 
değinilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ichr.ps/media-center/6006.html  
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 15.03.2022 tarihinde Gazze Şeridi Polis Teşkilatı Soruşturma ve 
Mücadele Departmanlarının memurlarına yönelik "soruşturma 
prosedürleri sırasında tutukluların güvenlik hakkının 
desteklenmesi" başlıklı bir eğitim verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ichr.ps/media-center/6095.html  
(E.T. 28.03.2022) 
 

- 22.03.2022 tarihinde siyasi ve ulusal rehberlikle iş birliği içinde, 
halkla ilişkiler temsilcilerinin katılımıyla, seçim süreci 
bağlamında güvenlik güçlerinin rolü üzerine bir çalıştay 
düzenlenmiştir. Çalıştayda, seçim sürecini izleme alanında 
çalışan güvenlik güçleri ve polisin rolünün yanında Komisyonun 
seçimlerin izlenmesindeki rolüne dikkat çekilerek, seçimlerin 
yürütülmesini yönetme ve denetleme konusunda yetkili makam 
olduğu için Merkez Seçim Komitesi tarafından açıklanan 
prosedürlere uymanın önemi vurgulanmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ichr.ps/media-center/6112.html (E.T. 28.03.2022) 

https://www.ichr.ps/media-center/6003.html
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Fas Ulusal İnsan 
Hakları Konseyi / 
Conseil national 
des droits de 
l’homme 
of Morocco  

 
- 03.03.2022 tarihinde Afrika İnsan Hakları Kurumları Ağı 

organizasyonunda Kenya, Zimbabve, Nijer, Moritanya ve 
Kongo İnsan hakları kurumları ile birlikte Afrika’ya ilişki 
eylemler ve öncelikleri görüşmek ve Afrika Ağının 22-23 Eylem 
Planı’nı kabul etmek için bir araya gelinmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 28.03.2022) 
 

-  04.03.2022 tarihinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 
Sağlık Çalışanlarının Rolü başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. 
Başkan Amina Bouayach, özellikle eşlik etme, koruma, ihbar 
etme ve şiddetle mücadele konularında sağlık çalışanlarının 
önemini vurgulamıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 28.03.2022) 
 

- 11.03.2022 tarihinde Fez Barosunda kadın stajyer avukatlarla bir 
araya gelinerek Konseyin çalışmalarının öncelikleri ve 
mekanizmaları tanıtılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 28.03.2022) 
 

- 18.03.2022 Tarihinde Ölüm Cezasına Karşı Koalisyon ile 
birlikte Ölüm Cezasının Kaldırılması konulu konferans 
gerçekleştirilmiştir. Konferansta konuşan Başkan Bouayach, 
ölüm cezasını haklı çıkarmak için kültürel gerekçeleri ileri 
sürmenin yanlış bir değerlendirme olduğunu ifade etmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 28.03.2022) 
 

- BM İnsan hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile 
görüşen Başkan Amina Bouayacah, Yüksek Komiserlik stratejisi 
kapsamındaki bir dizi odak alanla ilgili verimli tartışmalar 
gerçekleştirmiş ve Yüksek Komiserlik ile paylaşılan raporlar da 

https://twitter.com/CNDHMaroc
https://twitter.com/CNDHMaroc
https://twitter.com/CNDHMaroc
https://twitter.com/CNDHMaroc
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dâhil olmak üzere iki kurum arasındaki iş birliği takdir 
edilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 28.03.2022) 
 

 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti 
İnsan Hakları 
Merkezi 

 
- 5 Mart 2021 tarihinde Kurum’un internet sitesinde, Ermenistan 

tarafından Birinci ve İkinci Karabağ Savaşları sırasında işlenen 
savaş suçlarının yanı sıra uluslararası insancıl hukuk dâhil olmak 
üzere uluslararası hukuk ihlalleri hakkında dünya kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla yerinde incelemeler sırasında toplanan 
delil ve kanıtlara dayanarak hazırlanmış bir Rapor paylaşılmıştır.  
Rapor, işgal döneminde Ermenistan tarafından Azerbaycanlılara 
ait mezarların toplu ve kasten tahrip edildiğinin görsel 
kanıtlarının yanı sıra, mezarlara saygısızlık ve mezarların 
yağmalanması ile mezar alanlarının mayınlanması sonucunda 
ziyaretçilerin can kaybına uğramasıyla ile ilgili görsel delilleri 
de içermektedir. Raporda uluslararası kuruluşlara, Ermenistan'ı 
uluslararası insancıl hukuk normları da dâhil olmak üzere 
uluslararası hukukun ciddi ihlallerinden ve savaş suçlarından 
cezai olarak sorumlu tutulması için ciddi önlemler almaları 
yönünde çağrıda bulunulmaktadır. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3019/ombudsman-sabina-
aliyeva-issued-a-report-on-the-destruction-and-desecration-of-
the-gravesites-during-the-armenian-occupation  
https://ombudsman.az/upload/editor/files/Report_Destruction%
20and%20desecration%20of%20graves_pdf.pdf  

            (E.T. 29.03.2021) 
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