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01.06.2022-01.07.2022                   
 

 
Avustralya İnsan 
Hakları 
Komisyonu 

 
- Kurumun internet sitesinde 1 Haziran 2022 tarihinde 

yayımlanan yazıda Irk Ayrımcılığından Sorumlu Komisyon 
Üyesi Chin Tan tarafından Victoria Etnik Topluluklar 
Konseyi’nin Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Sempozyumu’nda 
yapılan konuşmaya yer verilmiştir.  
Chin Tan konuşmasında özetle, özellikle iş gücü alanı olmak 
üzere ırkçılık ve kültürel çeşitlilikten yoksunluğun ülkedeki 
önemli sorunlardan biri olarak kalmaya devam ettiğini 
belirtmiş ve bu konuda kişisel ve kurumsal ön yargıların etkili 
olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple, kişilerin işten çıkmayı tercih 
ettiğini ve kültürel çeşitlilikten yoksunluğun iş yerlerinin 
verimini düşürdüğünü eklemiştir. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/ethnic-
communities-council-victoria-all-one-together-anti-racism-
symposium (E.T. 27.06.2022) 
 
 

- Kurumun internet sitesinde 14 Haziran 2022 tarihinde 
yayımlanan yazıda, yaşlı istismarı hakkında bilinç oluşturmak 
amacıyla 20 ayrı dilde hazırlanan kitap ayraçları ve posterler 
hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: https://humanrights.gov.au/about/news/elder-abuse-
resources-available-20-languages  
(E.T. 27.06.2022) 
Poster ve Kitap Ayraçlarına Ulaşmak için: 
www.humanrights.gov.au/elderabuse  
 

 
 
Avrupa İşkenceyi 
ve İnsanlık Dışı 
veya Aşağılayıcı 
Muameleyi ve 
Cezayı Önleme 
Komitesi (CPT) 

 
- Kurumun internet sitesinde 7 Haziran 2022 tarihinde 

yayımlanan yazıda, CPT heyetinin 31 Mayıs ile 1 Haziran 
tarihleri arasında Bulgaristan’da gerçekleştirdiği üst düzey 
görüşmeler konu alınmıştır. Görüşmelerde CPT tarafından 
daha önce verilen tavsiyelerin ele alındığı belirtilmiştir. 
Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/ethnic-communities-council-victoria-all-one-together-anti-racism-symposium
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/ethnic-communities-council-victoria-all-one-together-anti-racism-symposium
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/ethnic-communities-council-victoria-all-one-together-anti-racism-symposium
https://humanrights.gov.au/about/news/elder-abuse-resources-available-20-languages
https://humanrights.gov.au/about/news/elder-abuse-resources-available-20-languages
http://www.humanrights.gov.au/elderabuse
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https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-
torture-committee-held-high-level-talks-in-bulgaria 
(E.T. 27.06.2022) 
 
 

- 7 Haziran 2022 tarihinde kurumun internet sitesinde, 2019 
yılında CPT tarafından verilen tavsiyelerin izlenmesi amacıyla 
Portekiz’e düzenlenen ziyareti konu alan bir yazı 
yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-
torture-committee-visits-portugal 
(E.T.27.06.2022) 
 
 

- CPT tarafından 22 Mart – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında 
İsviçre’ye düzenlenen planlı ziyarete ilişkin rapor, 8 Haziran 
2022 tarihinde kurumun internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Raporda iyi uygulama örneklerine yer verildiği ancak 
İsviçre’nin Fransızca konuşulan kısmında yaşanan hapishane 
doluluğu gibi hususların da üzerinde durulduğu belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-s-
anti-torture-committee-publishes-a-report-on-switzerland 
(E.T. 27.06.2022) 
 
 

- CPT tarafından Mayıs 2022 tarihinde Gürcistan’a düzenlenen 
habersiz ziyaret hakkındaki rapor, 16 Haziran 2022 tarihinde 
kurumun internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-
torture-committee-publishes-report-on-the-ad-hoc-visit-to-
georgia 
(E.T. 27.06.2022) 
 
 

- Kurumun internet sitesinde 21 Haziran 2022 tarihinde 
yayımlanan yazıda, Katalan Hükümeti heyeti ile CPT Başkanı 
Alan Mitchell’in Avrupa Konseyi Paris Ofisi’nde görüştüğü 
bildirilmiştir. Görüşmede, Katalan makamları tarafından 
sürdürülen cezaevi politikası ile ilgili son gelişmelerin ele 
alındığı belirtilmiştir. 
Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-held-high-level-talks-in-bulgaria
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-held-high-level-talks-in-bulgaria
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-visits-portugal
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-visits-portugal
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-s-anti-torture-committee-publishes-a-report-on-switzerland
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-s-anti-torture-committee-publishes-a-report-on-switzerland
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-the-ad-hoc-visit-to-georgia
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-the-ad-hoc-visit-to-georgia
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-the-ad-hoc-visit-to-georgia
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https://www.coe.int/en/web/cpt/-/cpt-president-meets-with-
catalan-councillor-for-justice  
(E.T. 27.06.2022) 
 

 
BM İşkenceyi 
Önleme Alt 
Komitesi (SPT) 
 
 
 
 

 
- SPT ve BM’nin işkence karşı diğer iki mekanizması tarafından 

26 Haziran Uluslararası İşkence Mağdurlarına Destek Günü 
dolayısıyla hazırlanan ortak bildiri, 24 Haziran 2022 tarihinde 
kurumun internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Bildiri özetle; sağlık çalışanlarının işkenceyi, zalimce veya 
insanlık dışı muameleyi değerlendirmek, tespit etmek ve 
bildirmek açısından ve bu eylemler gerçekleştikten sonra 
etkilerinin giderilmesi adına son derece önemli olduğu 
hakkındadır. Bunun yanında, devletlerin sağlık çalışanlarına 
her türlü materyali sağlaması ve sağlık çalışanlarının 
görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü yasal 
düzenlemeyi yapması gerektiği de bildiride vurgulanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/un-experts-
healthcare-professionals-are-essential-torture-prevention  
(E.T 27.06.2022) 
 

 
BM Çocuklara 
Yardım Fonu 
(UNICEF) 
 

 
- Kurumun internet sitesinde 3 Haziran 2022 tarihinde 

yayımlanan yazıda, UNICEF Genel Direktörü Catherine 
Russel’ın Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü Üst Düzey 
Yan Etklinliği’nde yaptığı konuşmalardan kesitlere yer 
verilmiştir. 
Catherine Russel konuşmasında özetle, çocuk işçiliğinin büyük 
bir artış gösterdiğini ve bu durumun çocukların hayatı ve 
geleceği için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-
director-catherine-russells-remarks-world-day-against-child-
labour (E.T 27.06.2022) 
 
 

- UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktör Yardımcısı 
Rania Dagash’ın 7 Haziran 2022 günü Cenevre’deki BM 
merkezinde yaptığı açıklama aynı tarihte kurumun internet 
sitesinde yayımlanmıştır. 
Rania Dagash konuşmasında, dünya bir an önce harekete 
geçmezse, aşırı yetersiz beslenme ve su yetersizliği gibi 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/cpt-president-meets-with-catalan-councillor-for-justice
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/cpt-president-meets-with-catalan-councillor-for-justice
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/un-experts-healthcare-professionals-are-essential-torture-prevention
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/un-experts-healthcare-professionals-are-essential-torture-prevention
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-remarks-world-day-against-child-labour
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-remarks-world-day-against-child-labour
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-remarks-world-day-against-child-labour
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sebeplerle Afrika Boynuzu’nda çocuk ölümlerinin patlak 
vermek üzere olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Afrika Boynuzu 
ülkelerinin buğday ihracatının çoğunu Ukrayna ve Rusya’dan 
yaptığı göz önüne alındığında Ukrayna’daki savaşın da bu riski 
artırdığı bildirilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/explosion-child-deaths-
imminent-horn-africa-if-world-does-not-act-immediately-
unicef (E.T 27.06.2022) 
 
 

- Kurumun internet sitesinde bulunan 10 Haziran 2022 tarihli 
yazıda, Sri Lanka’daki ekonomik krizden etkilenen 1.7 milyon 
çocuğun acil ihtiyaçlarının karşılanması adına UNICEF’in 
yardım çağrısında bulunduğu belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us25-
million-meet-urgent-needs-17-million-children-affected-
economic (E.T 27.06.2022) 
Çağrının tamamına ulaşmak için: 
https://www.unicef.org/media/122356/file/2022-HAC-Sri-
Lanka.pdf  
 

- UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan 
Khan’ın 14 Haziran 2022 günü New York’taki BM Genel 
Merkezi’nde Ukrayna’daki çocukların durumu hakkında 
yaptığı açıklama aynı tarihte kurumun internet sitesinde 
yayımlanmıştır. 
Konuşmada, Ukrayna’daki çocukların birçoğunun yerinden 
edildiği ve bu şekilde belirsizlik dolu bir geleceğe sürüklendiği 
belirtilmiştir. Eğitim ve bakım yerlerine saldırılar olduğu, 1.4 
milyon çocuğun akan suya erişiminin olmadığı ve bu hususlar 
göz önüne alındığında durumun bir çocuk hakları krizi olduğu 
bildirilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-briefing-note-
situation-children-ukraine (E.T 27.06.2022) 
 
 

- Kurumun internet sitesinde 17 Haziran 2022 tarihinde 
yayımlanan yazıda; 2021 sonunda çatışma, şiddet ve diğer 
krizler sebebiyle 36.5 milyon çocuğun yerinden edildiği ve bu 
sayının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en yüksek rakam 
olduğu belirtilmiştir. Yerinden edilen çocukların 13.7 

https://www.unicef.org/press-releases/explosion-child-deaths-imminent-horn-africa-if-world-does-not-act-immediately-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/explosion-child-deaths-imminent-horn-africa-if-world-does-not-act-immediately-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/explosion-child-deaths-imminent-horn-africa-if-world-does-not-act-immediately-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us25-million-meet-urgent-needs-17-million-children-affected-economic
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us25-million-meet-urgent-needs-17-million-children-affected-economic
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us25-million-meet-urgent-needs-17-million-children-affected-economic
https://www.unicef.org/media/122356/file/2022-HAC-Sri-Lanka.pdf
https://www.unicef.org/media/122356/file/2022-HAC-Sri-Lanka.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-briefing-note-situation-children-ukraine
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-briefing-note-situation-children-ukraine
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milyonunun ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı, 22.8 
milyonunun da ülke içindeki karışıklıklar sebebiyle yerinden 
ayrıldığı bildirilmiştir. UNICEF, tüm üye devletleri bu 
çocuklar için gerekli önlemleri almaya çağırmıştır. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/nearly-37-million-
children-displaced-worldwide-highest-number-ever-recorded 
(E.T 27.06.2022) 
 
 

- Kurumun internet sitesinde 23 Haziran 2022 tarihinde 
yayımlanan yazıda, dünya tarihinin en büyük eğitim öğretim 
şokunun bir sonucu olarak, düşük ve orta gelirli ülkelerde 
öğrenme yoksulluğunun üçte bir oranında arttığı ve 10 
yaşındaki çocukların tahmini yüzde 70’inin basit bir metni 
anlayamadığı ele alınmıştır. Ayrıca, konu hakkında hazırlanan 
“Küresel Öğrenme Yoksulluğunun Durumu: 2022 
Güncellemesi” adlı rapordan da bahsedilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.unicef.org/press-releases/70-cent-10-year-olds-
learning-poverty-unable-read-and-understand-simple-text  
(E.T. 26.06.2022) 
Raporun tamamı için: 
https://www.unicef.org/media/122921/file/State%20of%20Le
arning%20Poverty%202022.pdf 

 
 

 
BM Kalkınma 
Programı (UNDP) 

 
- UNDP’nin internet sitesinde 2 Haziran 2022 tarihinde 

yayımlanan yazıda, BM desteğiyle 100’den fazla ülkeden 
1.000 paydaşın katılımıyla oluşturulan Dijital Çevresel 
Sürdürülebilirlik Koalisyonu’nun, dijitalleşmenin çevresel ve 
sosyal olarak sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmasını 
sağlamak amacıyla bir eylem planı başlattığı bildirilmiştir. 
Koalisyonun; iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, 
kirlilik ve atık sorunları başta olmak üzere dijital teknolojilerin 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne uyumunu 
sağlamayı amaçladığı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.undp.org/press-releases/global-multi-
stakeholder-digital-coalition-presents-plan-green-digital-
revolution  
(E.T. 26.06.2022) 
 

https://www.unicef.org/press-releases/nearly-37-million-children-displaced-worldwide-highest-number-ever-recorded
https://www.unicef.org/press-releases/nearly-37-million-children-displaced-worldwide-highest-number-ever-recorded
https://www.unicef.org/press-releases/70-cent-10-year-olds-learning-poverty-unable-read-and-understand-simple-text
https://www.unicef.org/press-releases/70-cent-10-year-olds-learning-poverty-unable-read-and-understand-simple-text
https://www.unicef.org/media/122921/file/State%20of%20Learning%20Poverty%202022.pdf
https://www.unicef.org/media/122921/file/State%20of%20Learning%20Poverty%202022.pdf
https://www.undp.org/press-releases/global-multi-stakeholder-digital-coalition-presents-plan-green-digital-revolution
https://www.undp.org/press-releases/global-multi-stakeholder-digital-coalition-presents-plan-green-digital-revolution
https://www.undp.org/press-releases/global-multi-stakeholder-digital-coalition-presents-plan-green-digital-revolution
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- Kurumun internet sitesinde 8 Haziran 2022 tarihinde 
yayımlanan yazıda, UNDP Yürütme Kurulu 2022 Yıllık 
Oturumunun cinsiyet eşitliği bölümü hakkında bilgi 
verilmiştir. Oturumda, cinsiyet ayrımcılığının hala önemli bir 
sorun olduğu ve birçok kişide kadınlara karşı ön yargıların 
devam ettiği belirtilmiştir. Oturumda ayrıca, UNDP’nin 2022-
2025 Cinsiyet Eşitliği Stratejisi tanıtılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.undp.org/speeches/gender-equality-undp 
(E.T. 26.06.2022) 
 
 

- UNDP’nin internet sitesinde 8 Haziran 2022 tarihinde 
yayımlanan yazıda, 2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin 14’üncüsünde hedeflenen, 
okyanusların korunması ve restorasyonu konusu ele alınmıştır. 
Bu kapsamda belirlenen 10 hedefin hiçbirinin başarılamadığı 
ve bu hedefin en az yatırımı aldığı belirtilmiştir. Ayrıca, bahsi 
geçen hedefin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi için 
yapılacak çok şey olduğu ve 27 Haziran – 1 Temmuz tarihleri 
arasında düzenlenecek olan BM Okyanus Konferansı’nda 
konunun ayrıntılı olarak ele alınacağı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.undp.org/press-releases/ocean-and-blue-
economy-are-fundamental-addressing-triple-planetary-
crisis%E2%80%94says-undp (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- Kurumun internet sitesinde 21 Haziran 2022 tarihinde 
yayımlanan yazı, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları Yıllık 
Toplantısı’nı konu almaktadır. Bu toplantı kapsamında, BM 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Direktörü Asako Okai bir 
konuşma gerçekleştirmiştir. Okai konuşmasında; hukukun 
üstünlüğü, insan hakları, adalet ve güvenlik gibi birtakım 
konularda yeni zorluklarla karşılaşıldığını ancak bu zorluklara 
rağmen hedeflerden vazgeçilmemesi gerektiğini belirtmiştir. 
Konuşmada güncel gelişmelerle ilgili olarak şu hususlara yer 
verilmiştir: 

• Bir yılı aşkın süredir devam eden istişareler, analizler 
ve alınan dersleri yansıtan Hukukun Üstünlüğü ve 
İnsan Hakları Küresel Programının 4’üncü aşamasının 
başlatıldığı, 

• UNDP’nin 2022-2025 Sürdürülebilir Kalkınma için 
İnsan Hakları Stratejisi’ni oluşturmaya çok yakın 

https://www.undp.org/speeches/gender-equality-undp
https://www.undp.org/press-releases/ocean-and-blue-economy-are-fundamental-addressing-triple-planetary-crisis%E2%80%94says-undp
https://www.undp.org/press-releases/ocean-and-blue-economy-are-fundamental-addressing-triple-planetary-crisis%E2%80%94says-undp
https://www.undp.org/press-releases/ocean-and-blue-economy-are-fundamental-addressing-triple-planetary-crisis%E2%80%94says-undp
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olduğu ve insan haklarının sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması adına bir araç olarak kullanılacağı, 

• UNDP’nin İş Dünyası ve İnsan Hakları konusundaki 
çabalarının arttığı ve 22 Haziran 2022 tarihinde 
çatışmalardan etkilenen ortamlardaki işletmeler için 
Yüksek İnsan Hakları Durum Tespiti rehberinin 
yayımlanacağı 

Kaynak: 
https://www.undp.org/speeches/rule-law-and-human-rights-
annual-meeting-2022 (E.T.26.06.2022) 
 
 

- UNDP’nin, BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi, Uluslararası 
Göç Örgütü, BM İnsani İşlerin Koordinasyonu Ofisi ve BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ortak olarak yaptığı 
açıklama, 24 Haziran 2022 tarihinde kurumun internet 
sitesinde yayımlanmıştır. Bahsi geçen yazıda, BM Genel 
Sekreteri António Guterres tarafından başlatılan Ülke İçi 
Yerinden Edilmeyle Eylem Planı kapsamında yukarıda sayılan 
kuruluşların Yönlendirme Grubu olarak belirlendiği ve bu 
görevin büyük bir özenle yerine getirileceği bildirilmiştir.  
Açıklamada ayrıca, ülke içi yerinden edilen kişi sayısının 59 
milyon ile dünya tarihindeki en yüksek sayıya ulaştığı ve 
yüksek önem arz eden bu hususun, sadece insani yardım ile 
çözülemeyeceği tüm paydaşların ortak çalışması sonucu kalıcı 
olarak çözülebileceği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.undp.org/speeches/taking-forward-un-secretary-
general%E2%80%99s-action-agenda-internal-displacement 
(E.T.26.06.2022) 
 

 
Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) 
Demokratik 
Kurumlar ve 
İnsan Hakları 
Ofisi (ODIHR) 

 
 15.06.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde ODIHR’in, 

Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup olduğu bildirilen üç 
askere verilen ölüm cezalarının ardından, uluslararası insancıl 
hukuku ihlal ederek gerçekleştirilen hem kovuşturma hem de 
cezalandırmayı kınama paylaşımına yer verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/520262 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

https://www.undp.org/speeches/rule-law-and-human-rights-annual-meeting-2022
https://www.undp.org/speeches/rule-law-and-human-rights-annual-meeting-2022
https://www.undp.org/speeches/taking-forward-un-secretary-general%E2%80%99s-action-agenda-internal-displacement
https://www.undp.org/speeches/taking-forward-un-secretary-general%E2%80%99s-action-agenda-internal-displacement
https://www.osce.org/odihr/520262
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 17.06.2022 tarihinde Ofis’in web sitesinde ODIHR 
uzmanlarının Özbekistan'da seçim tavsiyeleri ve reformuna 
ilişkin tartışmalarına yer verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan/520532 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

 07.06.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “ODIHR 
Engellilerin Haklarına Dair Farazi Mahkeme Yarışması” klibi 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1534093954530127872 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

 08.06.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında 18- 19 
Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek “İnsan Ticaretine 
Maruz Kalmış Kişilerin Haklarının Korunması Tamamlayıcı 
İnsani Boyut Toplantısı” hakkında bilgi verilerek kayıt linki 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1534537456304922624 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

 13.06.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında 13 Haziran 
tarihinde gerçekleştirilen “İşkence Eylemlerinde Cezasızlıkla 
Mücadele: Failler için Hesap Verebilirliğin ve Mağdurlar için 
Adaletin Sağlanması” konferansı hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/519255 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

 14.06.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “Batı 
Balkanlar'da Seçim Reformlarına Destek” hakkında 
bilgilendirici doküman paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1536716272410542080 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

https://www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan/520532
https://twitter.com/osce_odihr/status/1534093954530127872
https://twitter.com/osce_odihr/status/1534537456304922624
https://www.osce.org/odihr/519255
https://twitter.com/osce_odihr/status/1536716272410542080
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 20.06.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında 27- 28 Haziran 
tarihinde gerçekleştirilecek “Göç, İnsan Hakları ve 
Kapsayıcılık: AGİT Bölgesinde Sivil Toplumun Rolünün 
Değerlendirilmesi” konferansı hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1538823009431171074 
(E.T. 23.06.2022) 
 

 20.06.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında “2022 NHRI 
Akademisi: Yapay zeka (AI) ve insan hakları” hakkında bilgi 
verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1538855700788662273 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

 21.06.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında 23 Haziran 
tarihinde gerçekleşecek Halka açık toplantılar bağlamında 
işkencenin önlenmesi webinarı hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1539221424531034112 
(E.T. 23.06.2022) 

 
 

 
Avrupa Eşitlik 
Kurumları Ağı 
(EQUINET) 

 
- 01.06.2022 tarihinde web sitesinde Equinet'in 2021 yılında 

neler yaptığına dair kısa bir genel bakış sunan “The Equinet 
Highlights 2021” paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://equineteurope.org/highlights-of-equinet-work-in-2021/ 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

- 02.06.2022 tarihinde web sitesinde “Haklar ve Teknoloji 
Çatıştığında Yapay Zekâ Çağında İnsan Haklarının ve Eşitliğin 
Korunması” webinarı hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://equineteurope.org/webinar-when-rights-and-tech-
collide-protecting-human-rights-and-equality-in-the-age-of-ai/ 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1538823009431171074
https://twitter.com/osce_odihr/status/1538855700788662273
https://twitter.com/osce_odihr/status/1539221424531034112
https://equineteurope.org/highlights-of-equinet-work-in-2021/
https://equineteurope.org/webinar-when-rights-and-tech-collide-protecting-human-rights-and-equality-in-the-age-of-ai/
https://equineteurope.org/webinar-when-rights-and-tech-collide-protecting-human-rights-and-equality-in-the-age-of-ai/
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- 10.06.2022 tarihinde web sitesinde Müslümanlara karşı 
ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele eden eşitlik kurumları 
çalıştayı hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://equineteurope.org/workshop-equality-bodies-tackling-
discrimination-and-intolerance-against-muslims/ 
(E.T. 23.06.2022) 
 

- 16.06.2022 tarihinde web sitesinde Kuruluşun "Avrupa'da Ev 
ve Bakım Çalışanları: Bir Kesişme Sorunu" raporu hakkında 
bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://equineteurope.org/domestic-and-care-workers/ 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

- 20.06.2020 tarihinde web sitesinde Equinet’in 23-2026 
Stratejik Planlama çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://equineteurope.org/strategic-planning-bridge-building-
june-2022/(E.T. 23.06.2022) 
 
 

- 02.06.2022 tarihinde Twitter hesabında "Avrupa'da 
#ayrımcılıkla Mücadele: Ulusal #EşitlikOrganları bu zorluğun 
üstesinden nasıl gelebilir" konferansı linki paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/equineteurope/status/15323348144806952
96 (E.T. 23.06.2022) 
 
 

- 17.06.2022 tarihinde Twitter hesabında çevrimiçi nefret 
söylemi ile başa çıkmak için ikna edici yazma yöntemleri 
eğitimi hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/equineteurope/status/15377653788767518
72 (E.T. 23.06.2022) 
 
 

- 17.06.2022 tarihinde Twitter hesabında Etkili 10 insan hakları 
iletişimi için 10 anahtar şeklinde bilgilendirici belge 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 

https://equineteurope.org/workshop-equality-bodies-tackling-discrimination-and-intolerance-against-muslims/
https://equineteurope.org/workshop-equality-bodies-tackling-discrimination-and-intolerance-against-muslims/
https://equineteurope.org/domestic-and-care-workers/
https://equineteurope.org/strategic-planning-bridge-building-june-2022/
https://equineteurope.org/strategic-planning-bridge-building-june-2022/
https://twitter.com/equineteurope/status/1532334814480695296
https://twitter.com/equineteurope/status/1532334814480695296
https://twitter.com/equineteurope/status/1537765378876751872
https://twitter.com/equineteurope/status/1537765378876751872
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https://twitter.com/equineteurope/status/15377650492589383
68 (E.T. 23.06.2022) 
 
 

- 21.06.2022 tarihinde Twitter hesabında bazı gruplar daha 
yüksek ayrımcılık riskine maruz kaldıklarından, bu grupları bir 
araya getirme sorununa yönelik olarak düzenlenen “Ulaşılması 
Zor Gruplarla İletişim” eğitimi hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/equineteurope/status/15392488716033310
81(E.T. 23.06.2022) 
 

 
Uluslararası 
Çalışma Örgütü 
(ILO) 

 
¯ 13.06.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde Engellilerin 

işgücü piyasası zorluklarını içeren yeni ILO veri tabanı 
hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://ilostat.ilo.org/new-ilo-database-highlights-labour-
market-challenges-of-persons-with-disabilities/ 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

¯ 14.06.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde ILO Yönetim 
Kurulunun, Ukrayna'daki Rus saldırganlığının sona ermesine 
yönelik mesajlarına yer verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_848267/lang--en/index.htm 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

¯ 16.06.2022 tarihinde Kuruluşun web sitesinde Uluslararası Ev 
İşçileri Günü kapsamında, ev işçilerinin yalnızca yüzde 
altısının kapsamlı sosyal korumaya sahip olduğu 
vurgulanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_848477/lang--en/index.htm 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

https://twitter.com/equineteurope/status/1537765049258938368
https://twitter.com/equineteurope/status/1537765049258938368
https://twitter.com/equineteurope/status/1539248871603331081
https://twitter.com/equineteurope/status/1539248871603331081
https://ilostat.ilo.org/new-ilo-database-highlights-labour-market-challenges-of-persons-with-disabilities/
https://ilostat.ilo.org/new-ilo-database-highlights-labour-market-challenges-of-persons-with-disabilities/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848267/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848267/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848477/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848477/lang--en/index.htm
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¯ 23.06.2022 tarihinde Kuruluşun tarihinde İşgücü piyasasının 
ihtiyaçları ve eğitimi hakkında yapılan podcast hakkında bilgi 
verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ilo.org/employment/Informationresources/covid-
19/other/WCMS_848410/lang--en/index.htm 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

¯ 22.06.2022 tarihinde Kuruluşun Twitter hesabında 
Ukrayna'dan gelen mülteciler için sömürünün önlenmesi ve 
insana yakışır iş sağlanması konferansı hakkında bilgi 
verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1539518676893941761 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

¯ 22.06.2022 tarihinde Kuruluşun Twitter hesabında İş 
Dünyasında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına yönelik 
ILO’nun 190 No'lu Sözleşmesi (kısaca C190) hakkında bilgi 
verilerek, herkesin cinsiyete dayalı şiddet ve taciz dahil olmak 
üzere şiddet ve tacizden uzak bir çalışma dünyası hakkını 
tanıyan ilk uluslararası sözleşme olduğu vurgulanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1539579101513654273 
(E.T. 23.06.2022) 
 
 

¯ 22.06.2022 tarihinde Kuruluşun Twitter hesabında adil işe alım 
gündemini ilerletmek adına daha yenilikçi yöntemlerin 
kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen web semineri 
hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1539621135205138433 
(E.T.23.06.2022) 
 
 

 
İrlanda İnsan 
Hakları ve Eşitlik 
Komisyonu 

 
- 13.06.2022 tarihinde Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi'ne (ICCPR) ilişkin periyodik rapor İrlanda İnsan 
Hakları Komitesi'ne sunulmuştur. 
Kaynak: 

https://www.ilo.org/employment/Informationresources/covid-19/other/WCMS_848410/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Informationresources/covid-19/other/WCMS_848410/lang--en/index.htm
https://twitter.com/ilo/status/1539518676893941761
https://twitter.com/ilo/status/1539579101513654273
https://twitter.com/ilo/status/1539621135205138433
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https://www.ihrec.ie/documents/ireland-and-the-international-
covenant-on-civil-and-political-rights/ (E.T. 26.06.2022) 
 

- Devletlerin insan ticaretiyle mücadeleye yönelik eylemlerine 
ilişkin AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Yönergesinin 
Uygulanmasına İlişkin Değerlendirme raporu yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/documents/trafficking-in-human-beings-
in-ireland/ (E.T. 26.06.2022) 
 

 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti 
İnsan Hakları 
Merkezi 

 
- 02.06.2022 tarihinde Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri 

(Ombudsman) Sabina Aliyeva, Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile bir araya gelmiştir. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3202/ombudsman-had-a-
meeting-with-the-rector-of-the-ankara-university-  
(E.T. 26.06.2022) 

 

- 10.06.2022 tarihinde Ombudsman Ofisi ve Adalet Bakanlığı 
ortaklaşa olarak “Aile ve Evlilik İlişkilerinin Gelişimi: 
Zorluklar, Reformlar ve Perspektifler” konulu bir kamuoyu 
tartışması düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3219/ombudsman-
reported-at-the-public-discussion-on-the-development-of-
family-and-marriage-relationships-challenges-reforms-and-
perspectives (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 14.06.2022 tarihinde ECRI Heyeti Ombudsman Kurumu'nda 
kabul edilmiştir. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3228/the-ecri-
delegation-was-received-in-the-ombudsman-institution  
(E.T. 26.06.2022) 

 

- 17.06.2022 tarihinde Ombudsman Kurumu, “Yabancıların ve 
Vatansız Kişilerin Bilgi Edinme Hakkı” adlı yeni eğitim 
kitapçığını kamuoyuna sunmuştur. 
Kaynak:  

https://www.ihrec.ie/documents/ireland-and-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights/
https://www.ihrec.ie/documents/ireland-and-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights/
https://www.ihrec.ie/documents/trafficking-in-human-beings-in-ireland/
https://www.ihrec.ie/documents/trafficking-in-human-beings-in-ireland/
https://ombudsman.az/en/view/news/3202/ombudsman-had-a-meeting-with-the-rector-of-the-ankara-university-
https://ombudsman.az/en/view/news/3202/ombudsman-had-a-meeting-with-the-rector-of-the-ankara-university-
https://ombudsman.az/en/view/news/3219/ombudsman-reported-at-the-public-discussion-on-the-development-of-family-and-marriage-relationships-challenges-reforms-and-perspectives
https://ombudsman.az/en/view/news/3219/ombudsman-reported-at-the-public-discussion-on-the-development-of-family-and-marriage-relationships-challenges-reforms-and-perspectives
https://ombudsman.az/en/view/news/3219/ombudsman-reported-at-the-public-discussion-on-the-development-of-family-and-marriage-relationships-challenges-reforms-and-perspectives
https://ombudsman.az/en/view/news/3219/ombudsman-reported-at-the-public-discussion-on-the-development-of-family-and-marriage-relationships-challenges-reforms-and-perspectives
https://ombudsman.az/en/view/news/3228/the-ecri-delegation-was-received-in-the-ombudsman-institution
https://ombudsman.az/en/view/news/3228/the-ecri-delegation-was-received-in-the-ombudsman-institution
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https://ombudsman.az/en/view/news/3240/the-ombudsman-
institution-presents-the-new-educational-booklet-the-right-to-
information-of-aliens-and-stateless-persons-prepared-within-
the-human-rights-month-to-the-public  
(E.T. 26.06.2022) 

 

- 17.06.2022'de Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları 
Komiseri (Ombudsman), bir grup Ermeni'nin Fransa'nın Paris 
kentindeki Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezine 
düzenlediği saldırıya ilişkin bir açıklama yapmıştır. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3241/statement-of-the-
commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-
of-azerbaijan-with-respect-to-the-attack-by-a-group-of-
armenians-on-the-cultural-center-of-the-azerbaijani-embassy-
in-paris-fra 
(E.T.26.06.2022) 

 
 
Gürcistan 
Ombudsmanlığı 
 

 
- 03.06.2022 tarihinde Gürcistan Ombudsmanının,  Uluslararası 

Ombudsman Enstitüsü’nün toplantısına katıldığı açıklanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-
sakhalkho-damtsvelma-ombudsmenta-saertashoriso-institutis-
ioi-shekhvedrebshi-miigho-monatsileoba  
(E.T. 26.06.2022) 

 

- 16.06.2022 tarihinde Gürcistan Ombudsmanının, Estonya 
Ombudsmanının daveti üzerine Tallinn'de ikili bir çalışma 
toplantısı düzenlediği duyurulmuştur. 
Kaynak:  
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-
sakhalkho-damtsvelma-estonetshi-samushao-shekhvedrebi-
gamarta  
(E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 22 Haziran 2022'de Gürcistan Ombudsmanı, Avrupa Konseyi 
Başkanı Charles Michel'e, Başkan ve AB Üye Devletleri 
Başkanlarından Gürcü halkının Avrupa ailesine yönelik 
isteklerini dikkate almalarını, Gürcistan'ın Ukrayna ve 
Moldova ile paylaştığı ortak alandan ayrılmasını ve bu önemli 

https://ombudsman.az/en/view/news/3240/the-ombudsman-institution-presents-the-new-educational-booklet-the-right-to-information-of-aliens-and-stateless-persons-prepared-within-the-human-rights-month-to-the-public
https://ombudsman.az/en/view/news/3240/the-ombudsman-institution-presents-the-new-educational-booklet-the-right-to-information-of-aliens-and-stateless-persons-prepared-within-the-human-rights-month-to-the-public
https://ombudsman.az/en/view/news/3240/the-ombudsman-institution-presents-the-new-educational-booklet-the-right-to-information-of-aliens-and-stateless-persons-prepared-within-the-human-rights-month-to-the-public
https://ombudsman.az/en/view/news/3240/the-ombudsman-institution-presents-the-new-educational-booklet-the-right-to-information-of-aliens-and-stateless-persons-prepared-within-the-human-rights-month-to-the-public
https://ombudsman.az/en/view/news/3241/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-with-respect-to-the-attack-by-a-group-of-armenians-on-the-cultural-center-of-the-azerbaijani-embassy-in-paris-fra
https://ombudsman.az/en/view/news/3241/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-with-respect-to-the-attack-by-a-group-of-armenians-on-the-cultural-center-of-the-azerbaijani-embassy-in-paris-fra
https://ombudsman.az/en/view/news/3241/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-with-respect-to-the-attack-by-a-group-of-armenians-on-the-cultural-center-of-the-azerbaijani-embassy-in-paris-fra
https://ombudsman.az/en/view/news/3241/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-with-respect-to-the-attack-by-a-group-of-armenians-on-the-cultural-center-of-the-azerbaijani-embassy-in-paris-fra
https://ombudsman.az/en/view/news/3241/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-with-respect-to-the-attack-by-a-group-of-armenians-on-the-cultural-center-of-the-azerbaijani-embassy-in-paris-fra
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-ombudsmenta-saertashoriso-institutis-ioi-shekhvedrebshi-miigho-monatsileoba
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-ombudsmenta-saertashoriso-institutis-ioi-shekhvedrebshi-miigho-monatsileoba
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-ombudsmenta-saertashoriso-institutis-ioi-shekhvedrebshi-miigho-monatsileoba
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-estonetshi-samushao-shekhvedrebi-gamarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-estonetshi-samushao-shekhvedrebi-gamarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-estonetshi-samushao-shekhvedrebi-gamarta
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fırsatı kaçırmasını önlemek için bu süreçteki mücadele ve 
çabalarının yanı sıra Gürcistan'a aday statüsü verilmesini talep 
eden resmi bir mektup göndermiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-
sakhalkho-damtsvelis-tserili-evropuli-sabchos-prezident-
sharl-mishelisadmi  
(E.T. 26.06.2022) 
 
 

 
 
Avrupa Konseyi 
Irkçılık Ve 
Hoşgörüsüzlük 
Komisyonu 
(ECRI) 

 
- 02.06.2022 tarihinde Avrupa Konseyi Irkçılık ve 

Hoşgörüsüzlüğe Karşı Komisyonu'nun (ECRI) yıllık raporu 
yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-
racism-and-intolerance/-/adverse-impact-of-covid-19-on-
vulnerable-groups-racism-in-policing-intimidation-of-lgbti-
people-council-of-europe-anti-discrimination-body-named-
main-  
(E.T. 26.06.2022) 
 

- 07.06.2022 tarihinde ECRI, Avrupa Konseyi'nde Müslüman 
karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadele 
konusunda seminer vermiştir. 
Kaynak:  
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-
racism-and-intolerance/-/ecri-at-council-of-europe-seminar-
on-preventing-and-combating-anti-muslim-racism-and-
discrimination (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- ECRI heyeti, bir izleme raporunun hazırlanmasında ilk adım 
olarak 30 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Ermenistan'ı ziyaret etmiştir. 08.06.2022 tarihinde ECRI'nin 
2023 yılında, ülkedeki ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı 
yetkililer tarafından alınacak önlemlere ilişkin yeni bir dizi 
tavsiyede bulunacağı bir rapor hazırlayacağı açıklanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-
racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-body-
to-prepare-report-on-armenia  
(E.T. 26.06.2022)  

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-tserili-evropuli-sabchos-prezident-sharl-mishelisadmi
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-tserili-evropuli-sabchos-prezident-sharl-mishelisadmi
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-tserili-evropuli-sabchos-prezident-sharl-mishelisadmi
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/adverse-impact-of-covid-19-on-vulnerable-groups-racism-in-policing-intimidation-of-lgbti-people-council-of-europe-anti-discrimination-body-named-main-
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/adverse-impact-of-covid-19-on-vulnerable-groups-racism-in-policing-intimidation-of-lgbti-people-council-of-europe-anti-discrimination-body-named-main-
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/adverse-impact-of-covid-19-on-vulnerable-groups-racism-in-policing-intimidation-of-lgbti-people-council-of-europe-anti-discrimination-body-named-main-
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/adverse-impact-of-covid-19-on-vulnerable-groups-racism-in-policing-intimidation-of-lgbti-people-council-of-europe-anti-discrimination-body-named-main-
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/adverse-impact-of-covid-19-on-vulnerable-groups-racism-in-policing-intimidation-of-lgbti-people-council-of-europe-anti-discrimination-body-named-main-
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-at-council-of-europe-seminar-on-preventing-and-combating-anti-muslim-racism-and-discrimination
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-at-council-of-europe-seminar-on-preventing-and-combating-anti-muslim-racism-and-discrimination
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-at-council-of-europe-seminar-on-preventing-and-combating-anti-muslim-racism-and-discrimination
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-at-council-of-europe-seminar-on-preventing-and-combating-anti-muslim-racism-and-discrimination
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-body-to-prepare-report-on-armenia
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- 09.06.2022 tarihinde ECRI'nin bir raporu yayımlanmıştır. 
Rapor, öncelikli olarak Müslüman karşıtı ırkçılığın ve 
ayrımcılığın önlenmesine özel bir vurgu yaparak ırkçılığa karşı 
Danimarka makamlarını ulusal bir eylem planı sunmaya 
çağırmaktadır. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-
racism-and-intolerance/-/denmark-should-address-
discrimination-of-muslims-and-avoid-evictions-of-families-
with-a-migration-background-in-the-neighbourhoods-
referred-to-as-para (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 09.06.2022 tarihinde ECRI'nin Estonya'daki ırkçılık ve 
hoşgörüsüzlüğe ilişkin bir raporu yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-
racism-and-intolerance/-/report-on-racism-and-intolerance-in-
estonia-improve-anti-discrimination-legislation-and-combat-
hate-speech (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 23.06.2022 tarihinde bir ECRI heyetinin, izleme raporunun 
hazırlanmasında ilk adım olarak 13-17 Haziran 2022 tarihleri 
arasında Azerbaycan'ı ziyaret ettiği açıklanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-
racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-
commission-to-prepare-report-on-azerbaijan  
(E.T.26.06.2022) 
 

 
Kadınlara Karşı 
Ayrımcılığın 
Ortadan 
Kaldırılması 
Komitesi 
(CEDAW) 

 
- 31 Aralık 2022'de görev süresi dolacak olan üyelerin yerine 

Komite'nin on iki üyesinin seçilmesi amacıyla yirmi ikinci 
Taraf Devletler toplantısının 23 Haziran 2022'de New York'ta 
yapılacağı duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/events/events/2022/22nd-meeting-
states-parties-2022-elections (E.T. 26.06.2022) 
 
 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/denmark-should-address-discrimination-of-muslims-and-avoid-evictions-of-families-with-a-migration-background-in-the-neighbourhoods-referred-to-as-para
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/denmark-should-address-discrimination-of-muslims-and-avoid-evictions-of-families-with-a-migration-background-in-the-neighbourhoods-referred-to-as-para
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https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/denmark-should-address-discrimination-of-muslims-and-avoid-evictions-of-families-with-a-migration-background-in-the-neighbourhoods-referred-to-as-para
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/denmark-should-address-discrimination-of-muslims-and-avoid-evictions-of-families-with-a-migration-background-in-the-neighbourhoods-referred-to-as-para
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/report-on-racism-and-intolerance-in-estonia-improve-anti-discrimination-legislation-and-combat-hate-speech
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/report-on-racism-and-intolerance-in-estonia-improve-anti-discrimination-legislation-and-combat-hate-speech
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/report-on-racism-and-intolerance-in-estonia-improve-anti-discrimination-legislation-and-combat-hate-speech
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/report-on-racism-and-intolerance-in-estonia-improve-anti-discrimination-legislation-and-combat-hate-speech
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-azerbaijan
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-azerbaijan
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-azerbaijan
https://www.ohchr.org/en/events/events/2022/22nd-meeting-states-parties-2022-elections
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- Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 84. Dönem 
Öncesi Çalışma Grubu'nun 04 - 08 Temmuz 2022 tarihlerinde 
Cenevre'de gerçekleştirileceği açıklanmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/events/sessions/2022/84th-pre-
sessional-working-group-committee-elimination-
discrimination-against (E.T. 26.06.2022)  
 
 

- Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 85. Dönem 
Öncesi Çalışma Grubu'nun 31 Ekim 2022 - 04 Kasım 2022 
tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirileceği açıklanmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/events/sessions/2022/85th-pre-
sessional-working-group-committee-elimination-
discrimination-against (E.T. 26.06.2022) 
 
 

 
Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Ajansı (FRA) 

 
- 01.06.2022'de FRA, Almanya Federal Adalet Bakanlığı ile 

ortaklaşa olarak AB'de araştırma yöntemleri ve insan 
haklarının ölçülmesi konusunda bilimsel bir konferans 
düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/event/2022/measuring-human-rights-
european-union (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 02.06.2022'de FRA, Ukrayna'dan refakatsiz çocuklar için 
bakım ve vesayet konulu bir Avrupa Komisyonu toplantısında 
bir oturumun moderatörlüğünü yapmıştır. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/caring-unaccompanied-
and-separated-children-ukraine(E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 02.06.2022 tarihinde Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA), 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yönelik koordinasyonu ve 
müdahaleyi görüşmek üzere bir toplantı düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/gender-based-violence-
context-ukraine (E.T. 26.06.2022) 
 
 

https://www.ohchr.org/en/events/sessions/2022/84th-pre-sessional-working-group-committee-elimination-discrimination-against
https://www.ohchr.org/en/events/sessions/2022/84th-pre-sessional-working-group-committee-elimination-discrimination-against
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/caring-unaccompanied-and-separated-children-ukraine
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/gender-based-violence-context-ukraine
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- 02.06.2022'de FRA, yıllık CEPS Konferansı'nda ilk Ukrayna 
Bülteni'nden gözlemlerini ve AB'nin Ukrayna ile olan dış 
sınırlarına yönelik misyonlarını sunmuştur. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-ceps-ideaslab-
discussions (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 08.06.2022'de FRA'nın, pandeminin sosyal haklar üzerindeki 
geniş kapsamlı etkisini özetleyen Temel Haklar Raporu 2022 
yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fostering-social-rights-
key-eu-recovery-covid-19 (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 14 ve 15 Haziran'da FRA, AB Üst Düzey Grubunun nefret 
söylemi ve nefret suçuyla mücadele konulu toplantısına 
katılmıştır. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/event/2022/eu-high-level-group-
combat-hate-speech-and-hate-crime  
(E.T. 26.06.2022) 

 

- 15.06.2022'de FRA, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık 
genelinde gözaltı koşullarına ilişkin ulusal standartları, yasaları 
ve izleme raporlarını içeren güncellenmiş çevrimiçi cezai 
tutuklama veri tabanını yayımlamıştır. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/criminal-detention-
conditions-database-new-information-women-detention-and-
food-prisons (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 17.06.2022 tarihinde, FRA, Avrupa Hukuk Öğrencileri 
Derneği (ELSA) ile işbirliği içinde, AB Temel Haklar Şartı 
hakkında bir web semineri düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-trains-elsa-eu-charter-
fundamental-rights (E.T. 26.06.2022) 
 
 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-ceps-ideaslab-discussions
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-ceps-ideaslab-discussions
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fostering-social-rights-key-eu-recovery-covid-19
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fostering-social-rights-key-eu-recovery-covid-19
https://fra.europa.eu/en/event/2022/eu-high-level-group-combat-hate-speech-and-hate-crime
https://fra.europa.eu/en/event/2022/eu-high-level-group-combat-hate-speech-and-hate-crime
https://fra.europa.eu/en/news/2022/criminal-detention-conditions-database-new-information-women-detention-and-food-prisons
https://fra.europa.eu/en/news/2022/criminal-detention-conditions-database-new-information-women-detention-and-food-prisons
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-trains-elsa-eu-charter-fundamental-rights
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- 20.06.2022 tarihinde AB Temel Haklar Ajansı, sivil toplumun 
Akdeniz'de zor durumdaki insanları kurtarmak için verdiği 
mücadelenin devam ettiğinin altını çizmiştir. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/migrant-search-and-
rescue-mediterranean-updated (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 24.06.2022'de AB'nin Ukrayna'daki savaşa tepkisine ilişkin bir 
video blog yayımlanmıştır.  
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-
oflaherty-eus-response-war-ukraine (E.T. 26.06.2022) 
 
 

- 24.06.2022'de FRA, Equinet çalışma grubunun üyelerine, 
verilerinin toplanmasında ulaşılması zor gruplarla nasıl 
bağlantı kurulacağına ilişkin araştırma ve veriler konusunda 
eğitim vermiştir. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/training-equality-bodies-
equality-research (E.T. 26.06.2022) 
 

- 28.06.2022 tarihinde FRA'nın Brüksel'de yapılacak olan 
Avrupa Mülteciler ve Sürgünler Genel Konseyi'nin yıllık genel 
toplantısına katılacağı açıklanmıştır.  
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/event/2022/role-eu-agencies-
supporting-access-asylum (E.T. 26.06.2022) 
 
 

 
Birleşmiş Milletler  
İnsan Hakları 
Yüksek 
Komiserliği 
(BMİHYK) 

 
- 2 Haziran 2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde BM 2021 

İnsan Hakları Raporu yayımlanmıştır. Raporda, 2023'e kadar 
uzatılan 2018-2021 BMİHYK Yönetim Planı'nda belirtilen 
hedeflere ilişkin 2021'de kaydedilen ilerleme ele alınmaktadır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/publications/annual-report/ohchr-
report-2021 (E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 9 Haziran 2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde COVID-19 
Pandemisinin Gençlerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkileri 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/migrant-search-and-rescue-mediterranean-updated
https://fra.europa.eu/en/news/2022/migrant-search-and-rescue-mediterranean-updated
https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-oflaherty-eus-response-war-ukraine
https://fra.europa.eu/en/video/2022/video-blog-michael-oflaherty-eus-response-war-ukraine
https://fra.europa.eu/en/news/2022/training-equality-bodies-equality-research
https://fra.europa.eu/en/news/2022/training-equality-bodies-equality-research
https://fra.europa.eu/en/event/2022/role-eu-agencies-supporting-access-asylum
https://fra.europa.eu/en/event/2022/role-eu-agencies-supporting-access-asylum
https://www.ohchr.org/en/publications/annual-report/ohchr-report-2021
https://www.ohchr.org/en/publications/annual-report/ohchr-report-2021
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Raporu yayımlanmıştır. Raporda, devletlerin COVID-19 
sonrası iyileşmeye yönelik çalışmalarında gençlik merkezli, 
insan haklarına dayalı bir yaklaşım benimsemeleri ve gençlerin 
insan haklarından tam olarak yararlanabilmeleri için gençlik 
haklarının ana akımlaştırılması tavsiye edilmektedir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-
reports/ahrc5119-human-rights-implications-covid-19-
pandemic-young-people (E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 14 Haziran 2022 Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü 
kapsamında açıklama yapan bir grup BM insan hakları uzmanı, 
Üye Devletleri yaşlı kadınlara yönelik her türlü istismar ve 
şiddete son verme, insan haklarını geliştirme ve yaygın cinsiyet 
ve yaş temelli ayrımcılığına karşı hareket etme taahhütlerini 
yenilemeye çağırmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-experts-
urge-states-address-violence-abuse-and-neglect-older-women 
(E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde Çevrimiçi Asya-Pasifik 
Bölgesel Forumu gerçekleştirilmiştir. Forumda, bölgedeki 
azınlıklar için daha güçlü koruma mekanizmaları oluşturmaya 
odaklanılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/06/asia-
pacific-regional-forum-minority-issues-spotlight-stronger-
protection (E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 21 Haziran 2022 tarihinde İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu 
bir raporda, BM İnsan Ticareti Özel Raportörü Siobhán 
Mullally, tarım ticaretinin büyümesi ve şirketlerin gücünün, 
iklim değişikliğinin hızlı temposu ile birleşerek insan ticareti 
risklerini daha da arttırdığını belirtmektedir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-
denounces-worrying-prevalence-trafficking-agricultural-
sector (E.T. 25.06.2022) 
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https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/06/asia-pacific-regional-forum-minority-issues-spotlight-stronger-protection
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-denounces-worrying-prevalence-trafficking-agricultural-sector
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-denounces-worrying-prevalence-trafficking-agricultural-sector
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-denounces-worrying-prevalence-trafficking-agricultural-sector


21 
 

- 22 Haziran 2022 tarihinde İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu 
bir raporda BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem 
Alsalem, yerli kadınların ve kız çocuklarının hayatlarının her 
alanına nüfuz eden ciddi, sistematik ve sürekli şiddet 
eylemleriyle karşı karşıya olduğunu ve faillerin endişe verici 
düzeyde cezasızlıktan yararlandığını belirtmektedir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/end-
violence-against-indigenous-women-and-girls-un-expert  
(E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 22 Haziran 2022 tarihinde, Yunanistan’a gerçekleştirilen 10 
günlük ziyaret sonucunda BM İnsan Hakları Savunucularının 
Durumu Özel Raportörü Mary Lawlor, Yunan makamlarının 
insan haklarını ve insan hakları savunucularına desteği 
merkeze koyan bir göç politikasına doğru hareket etmesi 
gerektiğini belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/greece-
migration-policy-having-suffocating-effect-human-rights-
defenders (E.T. 25.06.2022)  

 
 

- 23 Haziran 2022 tarihinde BM İnsan Hakları Ofisi tarafından 
“İnternet kesintileri: eğilimler, nedenler, yasal sonuçlar ve 
çeşitli insan hakları üzerindeki etkiler” başlıklı bir rapor 
yayımlanmıştır.  Raporda, Üye Devletler internet kesintilerinin 
insanların yaşamları ve insan hakları üzerindeki dramatik 
etkilerinin büyük ölçüde hafife alındığı konusunda 
uyarılmakta, internet kesintilerinin önüne geçmeye 
çağrılmaktadır.   
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/internet-
shutdowns-un-report-details-dramatic-impact-peoples-lives-
and-human (E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 24 Haziran 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler Aşırı Yoksulluk 
ve İnsan Hakları Özel Raportörü Olivier De Schutter tarafından 
yayımlanan rapora göre, dünyanın en marjinal gruplarından 
bazıları da dahil olmak üzere milyonlarca insan kendilerini 
aşırı yoksulluktan korumak için kurulmuş sistemlerden 
yararlanamamaktadır.  

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/end-violence-against-indigenous-women-and-girls-un-expert
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Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/millions-
failing-access-social-protection-entitlements-un-expert  
(E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 24 Haziran 2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Sözcüsü Ravina Shamdasani taradından yapılan açıklamada, 
BM İnsan Hakları Ofisi’nin Gazeteci Shireen Abu Akleh'in 11 
Mayıs 2022'de Cenin'de öldürülmesi ve meslektaşı Ali 
Sammoudi'nin yaralanması ile ilgili bağımsız izlemesini 
tamamladığı belirtilmiş, olayın üzerinden altı haftadan fazla bir 
süre geçmiş olmasına rağmen, İsrail makamlarının cezai 
soruşturma yapmamış olmasının oldukça rahatsızlık verici 
olduğu belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-
notes/2022/06/killing-journalist-occupied-palestinian-territory 
(E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 24 Haziran 2022 Uluslararası İşkence Mağdurlarına Destek 
Günü münasebetiyle BM'nin üç işkence karşıtı 
mekanizmasından insan hakları uzmanları tarafından yapılan 
ortak açıklamada, tıp ve sağlık profesyonellerinin, işkenceyi 
önleme, devletleri işkenceden sorumlu tutma ve işkenceden 
kurtulanları rehabilite etmede kritik bir rolü olduğu 
vurgulanmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/un-experts-
healthcare-professionals-are-essential-torture-prevention 
(E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 27 Haziran 2022 tarihinde BMİHYK web sitesinde ırkçılık, ırk 
ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlüğün 
çağdaş biçimlerine ilişkin BM Özel Raportörünün “Nazizm, 
neo-Nazizm, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve 
ilgili hoşgörüsüzlüğün çağdaş biçimlerini körüklemeye katkıda 
bulunan diğer uygulamaların yüceltilmesiyle mücadele” 
başlıklı raporu yayımlanmıştır. 
Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/millions-failing-access-social-protection-entitlements-un-expert
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/millions-failing-access-social-protection-entitlements-un-expert
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/06/killing-journalist-occupied-palestinian-territory
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/06/killing-journalist-occupied-palestinian-territory
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/un-experts-healthcare-professionals-are-essential-torture-prevention
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https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-
reports/combating-glorification-nazism-neo-nazism-and-
other-practices-contribute (E.T. 28.06.2022) 
 

 
Danimarka İnsan 
Hakları Enstitüsü 

 

 
- 21 Haziran 2022 Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü tarafından 

'Kendinizi asla güvende hissedemezsiniz' başlıklı bir rapor 
yayımlanmıştır. Raporda, Danimarka'nın Suriyeli mültecilerin 
oturma izinlerini geri almasına ilişkin kural ve uygulamalar ile 
mültecilerin Danimarka'da oturma izinlerini kaybetmeleri 
durumunda ortaya çıkabilecek yasal güvenlik zorlukları ele 
alınmaktadır. 
Kaynak: 
https://menneskeret.dk/udgivelser/syriske-flygtninges-
retssikkerhed (E.T. 25.06.2022) 

 
 

- 24 Haziran 2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 
web sitesinde, Danimarka Hükümetinin çocuk haklarına ilişkin 
hazırlamakta olduğu yeni yasaya ilişkin Enstitünün sunmuş 
olduğu görüş yayımlanmıştır. Görüşte, çocuk yasası taslağının 
çocukların yasal güvencelerini zayıflattığı ve aile hayatı 
hakkına daha güçlü müdahalelerin kapısını açtığı bu nedenle 
hükümetin yasa tasarısını değiştirmesi gerektiğini 
belirtilmektedir.  
Kaynak:  
https://menneskeret.dk/nyheder/barnets-lov-saetter-retten-
familieliv-pres (E.T. 25.06.2022) 
 

 
Norveç Ulusal 
İnsan Hakları 
Kurumu 

 
- 15 Haziran 2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları 

Kurumu’nun ilgili konukları insan hakları konularını 
tartışmaya davet ettiği dijital bir panel tartışma konsepti olan 
Bahçede İnsan Hakları serisinin yeni videosu Kurum web 
sitesinde yayımlanmıştır. Yayımlanan videoda Norveç’te yakın 
zamanda yürürlüğe girecek olan Şeffaflık Yasası 
tartışılmaktadır. Kanuna göre şirketler, işlerindeki insan hakları 
risklerini haritalamak, değerlendirmek ve yönetmek için aktif 
olarak çalışmakla yükümlü olacaktır. 
Kaynak: 
https://www.nhri.no/2022/sending-19-ny-apenhetslov/   
(E.T. 28.06.2022) 
 

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/combating-glorification-nazism-neo-nazism-and-other-practices-contribute
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https://menneskeret.dk/udgivelser/syriske-flygtninges-retssikkerhed
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Özbekistan Ulusal 
İnsan Hakları 
Merkezi 

 
- 7 Haziran 2022 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan 

Hakları Merkezi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. İmza töreni 
sonrası, Taşkent'te "İnsan hakları eğitimi: Özbekistan ve 
Türkiye deneyimi" konulu bir yuvarlak masa toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  
Kaynak: 
http://www.nhrc.uz/en/news/m7715 
(E.T. 28.06.2022) 

 
- 21 Haziran 2022 tarihinde, Özbekistan Cumhuriyeti'nde 

gerçekleştirilen anayasa reform çalışmalarının bir parçası 
olarak, Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Merkezi 
tarafından, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ile 
birlikte "Dünya Anayasalarında Çocuk Haklarına İlişkin 
Hükümler" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.  
Kaynak: 
http://www.nhrc.uz/en/news/m7859  
(E.T. 28.06.2022) 
 

 
Büyük Britanya 
Eşitlik ve İnsan 
Hakları 
Komisyonu 

 
- 9 Haziran 2022 tarihinde Büyük Britanya Eşitlik ve İnsan 

Hakları Komisyonu tarafından “Sağlık hizmetleri ve sosyal 
bakım alanında deneyimler: etnik azınlığa mensup düşük 
ücretli işçilerinin tedavisi” isimli bir rapor yayımlanmıştır. 
Rapor, etnik azınlığa mensup düşük ücretli çalışanların 
özellikle COVID-19 salgını sırasında tedavi ve deneyimlerini 
değerlendirmek için gerçekleştirilen bir araştırmaya 
dayanmaktadır. 
Kaynak: 
https://equalityhumanrights.com/en/publication-
download/experiences-health-and-social-care-treatment-
lower-paid-ethnic-minority-workers  
(E.T. 28.06.2022) 
 

 
Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Avrupa Ağı 
(ENNHRI) 

 

 
- 16.06.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde, ENNHRI 

Yönetim Kurulu ve Sekreterliği, Ukrayna'daki çatışmadan 
sığınanların insan hakları durumu hakkında daha fazla bilgi 
edinmek, sivil toplum kuruluşları ve Polonya UİHK ile bir 
araya gelmek ve çalışmalarını ilk elden görmek amacıyla 
Polonya'nın Varşova kentine ziyaret gerçekleştirdiğini 

http://www.nhrc.uz/en/news/m7715
http://www.nhrc.uz/en/news/m7859
https://equalityhumanrights.com/en/publication-download/experiences-health-and-social-care-treatment-lower-paid-ethnic-minority-workers
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paylaşmıştır. Bu toplantı, ENNHRI'nin yeni Yönetim Kurulu 
tarafından düzenlenen yüz yüze gerçekleşen ilk toplantı niteliği 
taşımaktadır. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/delegation-warsaw-see-
support-people-fleeing-conflict-ukraine/  
(E.T. 30.06.2022) 
 
 

- 03.06.2022 tarihinde ENNHRI web sitesinde GANHRI ile 
birlikte hazırlamış olduğu, Ukrayna Parlamentosu İnsan 
Hakları Komiserinin görevden alınması uluslararası 
standartları ihlal ettiğine ve Ukrayna UİHK'inin işlevlerini 
yerine getiremez hale getireceğine ilişkin endişelerin dile 
getirildiği açık mektubu paylaşmıştır. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/joint-letter-on-the-dismissal-
of-the-ukrainian-parliament-commissioner-for-human-rights/ 
(E.T. 30.06.2022) 
 

 
Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Küresel Ağı 
(GANHRI) 

 
- GANHRI web sitesinde, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının 

teşviki ve korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Özel 
Raportörlüğünün Ekim 2022’de gerçekleşecek BM Genel 
Kurulu için seçtiği temanın çatışma ve kargaşa zamanlarında 
düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik zorluklar olduğu, 11 
Temmuz 2022’ye kadar rapora katkıda bulunulabileceğini 
duyurmuştur.  
Kaynak: 
https://ganhri.org/call-for-submissions-challenges-to-
freedom-of-opinion-and-expression-in-times-of-conflicts-and-
disturbances/ (E.T. 30.06.2022) 
 
 

- GANHRI web sitesinde, İnsan Hakları Konseyi’nin 48 No’lu 
kararı uyarınca yaşlıların insan haklarına ilişkin çok paydaşlı 
toplantının 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceğini 
duyurmuştur.  
Kaynak: 
https://ganhri.org/multi-stakeholder-meeting-on-the-human-
rights-of-older-persons-to-be-held-on-29-30-august/ 
(E.T. 30.06.2022) 
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- 23.06.2022 tarihinde GANHRI web sitesinde, İnsan Hakları 
Konseyi 50. Olağan Oturumu (13 Haziran – 8 Temmuz 2022) 
kapsamında iklim değişikliği ve çevre sorunlarının ele 
alınmasında yeni atanan Özel Raportör ile iş birliği yapma sözü 
verdiğini duyurmuştur.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-
sessions/session50/regular-session (E.T. 30.06.2022) 
 
 

- GANHRI web sitesinde, 15 Haziran tarihinde New York’ta 
gerçekleşen Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye 
Taraf Devletlerin 15. Konferansı'nda devletleri engelli kişileri 
COSP15'te COVID-19 kurtarma planlarına dahil etme 
çağrısında bulunduğuna ilişkin bir açıklama yapmıştır.  
Kaynak: 
https://ganhri.org/ganhri-at-cosp15/ (E.T. 30.06.2022) 

 
 
Fransa Ulusal 
İnsan Hakları 
Danışma 
Komisyonu 

 
- Komisyon, Fransa Ulusal Önleme Mekanizması 2021 aktivite 

raporunu alıntılayarak özgürlüğünden mahrum bırakılan 
bireylerin vatandaş olduklarını ve adil bir kaderi hak ettiklerini 
vurgulamıştır.  
Kaynak: 
https://twitter.com/CNCDH/status/1532269025614565376 
(E.T. 02.06.2022) 
 
 

- Komisyon, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, 2021 yılının 
Mayıs ayında yayınladığı görüşe atıf yaparak çevre hakkının 
bir insan hakkı olduğunu belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNCDH/status/1533325530975674374  
(E.T. 05.06.2022) 
 
 

- Komisyon, engelli bireylere eşlerinin kazandığı maddi gelirden 
bağımsız olarak ödenek verilmesinin bir öncelik olması 
gerektiğini Fransa’da kurulan yeni hükümete hatırlatmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/CNCDH/status/1534429819743752192  
(E.T. 08.06.2022) 
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- Komisyon, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele 

gününde Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşmesi’nin 32. Maddesine atıf yapmış,  çalışmaya zorlanan 
bir çocuğun hikayesini video olarak paylaşmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNCDH/status/1535963643719954438  
(E.T. 12.06.2022) 
 
 

- Komisyon, 15 Haziran Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık 
gününde Şubat ayında yayınladığı görüşe atıf yapmıştır. İlgili 
görüşte bir bakım kültürü oluşturulması talep edilmiş; nesiller 
arası diyalog için kamusal alanlar oluşturulması ve yaşlanma 
temalı bir eğitim programının müfredata eklenmesini tavsiye 
etmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNCDH/status/1537002605804658688  
(E.T. 15.06.2022) 
 
 

- Komisyon, Fransa’nın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Komitesi tarafından incelenmesinin Fransız hükümetinin rapor 
sunmamasıyla nedeniyle ertelendiğini kamuoyu ile 
paylaşmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNCDH/status/1537091003890511873  
(E.T. 15.06.2022) 

 
 

- Komisyon, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde, 
uluslararası koruma talep eden kişilerin insanlık onuru ve 
haklarını garantileyen bir politika ortaya konulması için 
çağrıda bulunmuş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin N.H 
ve Diğerleri v. Fransa kararında sokakta yaşayan 
sığınmacıların insanlık dışı ve aşağılayıcı yaşam koşulları 
nedeniyle Fransa aleyhine ihlal kararı verdiğini paylaşmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNCDH/status/1538892000946176000  
(E.T. 20.06.2022) 
 
 

- Komisyon, Ukraynalılar için alınan ivedi önlemleri 
memnuniyetle karşıladığını ve sürgündeki tüm insanların 

https://twitter.com/CNCDH/status/1535963643719954438
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haklarına erişiminin garanti altında olması ihtiyacını 
belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNCDH/status/1538892163001507842 
(E.T. 20.06.2022) 
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