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KURULUŞ 
ADI/İZLEME 
PERİYODU 
 

01.08.2022-01.09.2022                   
 

 
Avustralya İnsan 
Hakları 
Komisyonu 

 
- Komisyonun internet sitesinde 01.08.2022 tarihinde 

yayımlanan yazıda, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu 
üyelerinin seçim usulünü değiştirecek olan kanun tasarısının 
parlamentoya sunulmuş olmasından memnuniyet duyulduğu 
belirtilmiştir.  
Ayrıca, mevcut mevzuatın GANHRI tarafından eleştirildiği 
belirtilerek kanun tasarısının bir an önce kabul edilmesi 
çağrısında bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/media-
releases/commission-urges-passage-new-bill-strengthen-
integrity (E.T. 27.08.2022) 
 
 

- Komisyonun internet sitesinde yer alan 12.08.2022 tarihli 
haberde, 5’inci Ulusal İşyerinde Cinsel Taciz Araştırması’nın 
Komisyon tarafından yürütüldüğü duyurulmuştur. 
Araştırmanın konu hakkında önemli veriler sağlayacağı ve 
işyerinde cinsel tacize ne şekilde karşılık verilmesi gerektiği 
hususuna ışık tutacağı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/research-commences-
5th-national-survey-workplace-sexual-harassment 
(E.T. 27.08.2022) 
 
 

- Yaş Ayrımcılığından Sorumlu Komisyon Üyesi Dr. Kate 
Patterson tarafından bir forumda yapılan yaş ayrımcılığı ve 
yaşlı bakımı konulu konuşma, 12.08.2022 tarihinde 
Komisyonun internet sitesinde paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/human-
rights-dont-diminish-age-2022 
(E.T. 27.08.2022) 
 
 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-urges-passage-new-bill-strengthen-integrity
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-urges-passage-new-bill-strengthen-integrity
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-urges-passage-new-bill-strengthen-integrity
https://humanrights.gov.au/about/news/research-commences-5th-national-survey-workplace-sexual-harassment
https://humanrights.gov.au/about/news/research-commences-5th-national-survey-workplace-sexual-harassment
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/human-rights-dont-diminish-age-2022
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/human-rights-dont-diminish-age-2022
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- 25.08.2022 tarihinde Komisyonun internet sitesinde, COVID-
19 salgını sırasında çocukların ve gençlerin ruh sağlığını ve 
refahını inceleyen ulusal bir araştırmanın sonuçlarına yer 
verilmiştir. Araştırmaya göre, çocukların ve ailelerinin en çok 
psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu görülmektedir. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/media-
releases/survey-shows-children-need-better-mental-health-
support (E.T. 27.08.2022) 
 

 
BM Çocuklara 
Yardım Fonu 
(UNICEF) 
 

 
- UNICEF’in web sitesinde 05.08.2022 tarihinde yayımlanan 

yazıda, Haiti’de yaşanan çete bağlantılı çatışmalar sebebiyle 
binlerce çocuğun yeterli besine ve temel sağlık hizmetlerine 
erişemediği, gerekli yardım yapılmazsa durumun daha da 
kötüye gideceği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/haiti-thousands-
children-risk-dying-acute%E2%80%AFmalnutrition-if-
adequate-therapeutic-care (E.T. 28.08.2022) 
 
 

- UNICEF’in web sitesinde 15.08.2022 tarihinde yayımlanan 
yazıda, kız çocuklarını ortaokul eğitiminden mahrum 
bırakmanın Afganistan ekonomisi için yıkıcı bir etkisi 
olacağına dair analiz paylaşılmıştır. Bu durumun ekonomi 
yanında diğer birçok alanda da etkisi olacağı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/depriving-girls-
secondary-education-translates-loss-least-us500-million-
afghan (E.T. 28.08.2022) 
 
 

- UNICEF, 17.08.2022 tarihinde web sitesinde yayımladığı 
yazıda, Haiti’de 1 yıl önce gerçekleşen yıkıcı depremin 
ardından 250.000’e yakın çocuğun hala okula ve eğitime 
yeterli erişimi olmadığı konusunu gündeme getirmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/one-year-after-
devastating-earthquake-more-250000-children-southwest-
haiti-do-not (E.T. 28.08.2022) 
 
 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/survey-shows-children-need-better-mental-health-support
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/survey-shows-children-need-better-mental-health-support
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/survey-shows-children-need-better-mental-health-support
https://www.unicef.org/press-releases/haiti-thousands-children-risk-dying-acute%E2%80%AFmalnutrition-if-adequate-therapeutic-care
https://www.unicef.org/press-releases/haiti-thousands-children-risk-dying-acute%E2%80%AFmalnutrition-if-adequate-therapeutic-care
https://www.unicef.org/press-releases/haiti-thousands-children-risk-dying-acute%E2%80%AFmalnutrition-if-adequate-therapeutic-care
https://www.unicef.org/press-releases/depriving-girls-secondary-education-translates-loss-least-us500-million-afghan
https://www.unicef.org/press-releases/depriving-girls-secondary-education-translates-loss-least-us500-million-afghan
https://www.unicef.org/press-releases/depriving-girls-secondary-education-translates-loss-least-us500-million-afghan
https://www.unicef.org/press-releases/one-year-after-devastating-earthquake-more-250000-children-southwest-haiti-do-not
https://www.unicef.org/press-releases/one-year-after-devastating-earthquake-more-250000-children-southwest-haiti-do-not
https://www.unicef.org/press-releases/one-year-after-devastating-earthquake-more-250000-children-southwest-haiti-do-not
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- UNICEF’in web sitesinde 22.08.2022 tarihinde, UNICEF 
Genel Direktörü Catherine Russel tarafından Ukrayna’da süren 
savaşta bugüne kadar zarar gören çocuklar hakkında yapılan 
açıklamaya yer verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/war-ukraine-has-left-
nearly-1000-children-killed-or-injured 
(E.T. 28.08.2022) 
 
 

- UNICEF, web sitesinde paylaştığı 22.08.2022 tarihli yazıda, 
Afrika Boynuzu ve Sahel’de yaşayan çocukların ciddi yetersiz 
beslenme ve su yoluyla geçen hastalıkların bir arada bulunması 
sebebiyle büyük tehlike altında olduğu uyarısında 
bulunmuştur. Acil destek sağlanmazsa yıkıcı sayıda ölümlerin 
gerçekleşebileceği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/children-suffering-dire-
drought-across-parts-africa-are-one-disease-away-catastrophe 
(E.T. 28.08.2022) 
 
 

- UNICEF’in web sitesinde 25.08.2022 tarihinde yayımlanan 
yazıda, Lübnan’da 3 yıldır süren yıkıcı kriz sebebiyle 
çocukların sağlık, eğitim, korunma, oyun ve dinlenme hakkı 
gibi temel haklara erişimi konusunda gerçekleştirilen 
ilerlemelerin aşındığı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/deprived-basics-
robbed-their-dreams-children-lebanon-lose-trust-their-parents 
(E.T. 28.08.2022) 
 

 
BM Kalkınma 
Programı (UNDP) 

 
- “Barış ve Kalkınma için Adaletin Dönüştürücü Potansiyelini 

Kucaklamak” adlı politika özeti, 03.08.2022 tarihinde 
UNDP’nin internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.undp.org/publications/embracing-transformative-
potential-justice-peace-and-development 
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

https://www.unicef.org/press-releases/war-ukraine-has-left-nearly-1000-children-killed-or-injured
https://www.unicef.org/press-releases/war-ukraine-has-left-nearly-1000-children-killed-or-injured
https://www.unicef.org/press-releases/children-suffering-dire-drought-across-parts-africa-are-one-disease-away-catastrophe
https://www.unicef.org/press-releases/children-suffering-dire-drought-across-parts-africa-are-one-disease-away-catastrophe
https://www.unicef.org/press-releases/deprived-basics-robbed-their-dreams-children-lebanon-lose-trust-their-parents
https://www.unicef.org/press-releases/deprived-basics-robbed-their-dreams-children-lebanon-lose-trust-their-parents
https://www.undp.org/publications/embracing-transformative-potential-justice-peace-and-development
https://www.undp.org/publications/embracing-transformative-potential-justice-peace-and-development
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- UNDP’nin internet sitesinde 23.08.2022 tarihinde paylaşılan 
yazıda; aşırı avlanmaya ve yasadışı, düzensiz balıkçılığa son 
vermek için yeni teknolojilere ve yaklaşımlara ışık tutacak 10 
okyanus mucidi ile bir grup oluşturulduğu belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-second-
cohort-ocean-innovators 
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- UNDP Başkanı Achim Steiner tarafından yapılan Tokyo 
Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı açılış konuşması 
27.08.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde 
yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.undp.org/speeches/ticad8-opening-session 
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- “Konu Özeti: Adil Geçiş” adlı çalışma, 26.08.2022 tarihinde 
UNDP’nin internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.undp.org/publications/issue-brief-just-transition 
(E.T. 29.08.2022) 
 

 

Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Avrupa Ağı 
(ENNHRI) 

 

 
- 02.08.2022 tarihinde ENNHRI, web sitesinde; Avrupa Konseyi 

Üst Düzey Düşünce Grubu’na sunmuş olduğu, UİHK’ler ve 
ENNHRI tarafından Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde 
hukukun üstünlüğü ve demokrasinin korunması adına daha 
anlamlı çalışmalar yapılması yönündeki tavsiyelerden oluşan 
katkıyı paylaşmıştır.   
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/the-future-role-of-the-
council-of-europe-ennhri-submits-recommendations-to-high-
level-reflection-group/  
(E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 11.08.2022 tarihinde ENNHRI, web sitesinde; Covid-19 
pandemisinin getirdiği zor koşullara rağmen gerçekleştirmiş 
olduğu kapsamlı çalışmalarını ele aldığı ENNHRI 2021 Yıllık 
Raporu’nu paylaşmıştır. 

https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-second-cohort-ocean-innovators
https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-second-cohort-ocean-innovators
https://www.undp.org/speeches/ticad8-opening-session
https://www.undp.org/publications/issue-brief-just-transition
https://ennhri.org/news-and-blog/the-future-role-of-the-council-of-europe-ennhri-submits-recommendations-to-high-level-reflection-group/
https://ennhri.org/news-and-blog/the-future-role-of-the-council-of-europe-ennhri-submits-recommendations-to-high-level-reflection-group/
https://ennhri.org/news-and-blog/the-future-role-of-the-council-of-europe-ennhri-submits-recommendations-to-high-level-reflection-group/
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Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/annual-report-2021/  
(E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 18.08.2022 tarihinde ENNHRI, web sitesinde; Avrupa Birliği 
için planlanan “İş ve İnsan Hakları Hukuki Çerçevesi”ne UİHK 
perspektifinden sunulan katkıyı paylaşmıştır. Çerçevesinin 
hem AB içinde hem de dışında BM İş ve İnsan Haklarına 
İlişkin Yol Gösterici İlkelerine (UNGP'ler) bağlı kalmasını ve 
bunlara uyulmasını teşvik etmesini tavsiye etmiştir. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/ensuring-a-human-rights-
based-approach-for-the-eu-framework-on-business-and-
human-rights/  
(E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 19.08.2022 tarihinde ENNHRI, web sitesinde; İsviçre 
Parlamentosuna yönelik kurulması planlanan İsviçre Ulusal 
İnsan Hakları Kurumunun yeterli kaynakların sağlanması 
noktasındaki ihtiyacını vurgulayan tavsiyelerde bulunmuştur. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-advises-on-the-need-
to-ensure-adequate-resources-for-a-future-swiss-nhri/  
(E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 24.08.2022 tarihinde ENNHRI, web sitesinde; 20-23 Ağustos 
tarihlerinde ENNHRI heyetinin Ukrayna Ulusal İnsan Hakları 
Kurumunu ziyaret ettiğini, yeni Komiser Dmytro Lubinets ile 
UIHK'lerin çalışmalarının, karşılaşılan zorlukların ve 
ENNHRI'nin insan haklarını geliştirme ve koruma 
çalışmalarını nasıl destekleyebileceğinin daha iyi anlaşılması 
için görüşmelerde bulunulduğunu duyurmuştur.  
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/supporting-the-ukrainian-
nhri-an-ennhri-delegation-travels-to-kyiv/  
(E.T. 26.08.2022) 
 

 

Ulusal İnsan 
Hakları 

 
- 09.08.2022 tarihinde GANHRI web sitesinde, 2021 Yılı Yıllık 

Raporu’nu yayımladığını duyurmuştur.  

https://ennhri.org/news-and-blog/annual-report-2021/
https://ennhri.org/news-and-blog/ensuring-a-human-rights-based-approach-for-the-eu-framework-on-business-and-human-rights/
https://ennhri.org/news-and-blog/ensuring-a-human-rights-based-approach-for-the-eu-framework-on-business-and-human-rights/
https://ennhri.org/news-and-blog/ensuring-a-human-rights-based-approach-for-the-eu-framework-on-business-and-human-rights/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-advises-on-the-need-to-ensure-adequate-resources-for-a-future-swiss-nhri/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-advises-on-the-need-to-ensure-adequate-resources-for-a-future-swiss-nhri/
https://ennhri.org/news-and-blog/supporting-the-ukrainian-nhri-an-ennhri-delegation-travels-to-kyiv/
https://ennhri.org/news-and-blog/supporting-the-ukrainian-nhri-an-ennhri-delegation-travels-to-kyiv/
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Kurumları 
Küresel Ağı 
(GANHRI) 

Kaynak: 
https://ganhri.org/ganhri-2021-annual-report-a-year-in-
review/  
(E.T. 26.08.2022) 
 

 

Irk Ayrımcılığının 
Ortadan 
Kaldırılması 
Komitesi (CERD)  

 

 
- 05.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 

Komitesi, web sitesinde; Benin, Nikaragua, ABD, Azerbaycan, 
Slovakya, Zimbabve ve Surinam'ın gözden geçirileceğini 
duyurmuştur. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/08/un-
committee-elimination-racial-discrimination-review-benin-
nicaragua-usa (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 09.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi Uzmanları, Uluslararası Albinizm Farkındalık Günü 
kapsamında yapmış oldukları çalışmalardan ötürü Benin 
Ulusal İnsan Hakları Kurumu'nu tebrik etmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-
committee-elimination-racial-discrimination-commend-benin-
national (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 11.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi Uzmanları, Nikaragua’daki yerli halklara ve Afrika 
kökenli insanlara yönelik şiddet raporlarına ilişkin endişelerini 
dile getirmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/committee-
elimination-racial-discrimination-considers-situation-
nicaragua (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 12.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi Uzmanları, Amerika’nın periyodik raporuyla ilgili 
olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni COVID-19 Nefret 
Suçları Yasası konusunda takdir ettiğini, Ulusal İnsan Hakları 
Kurumunun yokluğunu ve silahlı şiddete karşı tedbirlerin 
yokluğunu olumsuz durumlar olarak nitelemiştir. 
Kaynak: 

https://ganhri.org/ganhri-2021-annual-report-a-year-in-review/
https://ganhri.org/ganhri-2021-annual-report-a-year-in-review/
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/08/un-committee-elimination-racial-discrimination-review-benin-nicaragua-usa
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/08/un-committee-elimination-racial-discrimination-review-benin-nicaragua-usa
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/08/un-committee-elimination-racial-discrimination-review-benin-nicaragua-usa
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-benin-national
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-benin-national
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-benin-national
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/committee-elimination-racial-discrimination-considers-situation-nicaragua
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/committee-elimination-racial-discrimination-considers-situation-nicaragua
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/committee-elimination-racial-discrimination-considers-situation-nicaragua
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https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-
elimination-racial-discrimination-commend-united-states-
america (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 16.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi Uzmanları, Azerbaycan'ın periyodik raporuyla ilgili 
olarak Bölgesel Hukuki Danışmanlık Merkezlerini takdir 
etmiş, Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki çatışma ve Bakü Çok 
Kültürlülük Merkezi hakkında sorular yöneltmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-
elimination-racial-discrimination-commend-azerbaijan-its-
regional (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 17.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi, Slovakya incelemesinde; Slovakya'yı nüfus sayımı 
metodolojilerinin iyileştirmesini takdir etmiş, Roman çocuklar 
için düşük okula kayıt oranları ve Roman topluluğuna yönelik 
konut ayrımcılığı konusunda da sorularını yöneltmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-
committee-elimination-racial-discrimination-commend-
slovakia  (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 18.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi, Zimbabwe incelemesinde; Zimbabwe’ye 2013 yılı 
Anayasası ve ülkedeki Ulusal Barış ve Uzlaşma 
Mekanizmasının rolü ve mültecilere yönelik muamele 
hakkında sorular yöneltmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-
committee-elimination-racial-discrimination-commend-
zimbabwe-2013 (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- 19.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi, Surinam incelemesinde; Ayrımcılıkla Mücadele 
Yasası oluşturma çabalarını takdir ederken, cıva kirliliğinin 
etkileri ve yerli halkların eğitim hakkına erişimi konularında 
sorular yöneltmiştir. 
Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-united-states-america
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-united-states-america
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-united-states-america
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-azerbaijan-its-regional
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-azerbaijan-its-regional
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-azerbaijan-its-regional
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-slovakia
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-slovakia
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-slovakia
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-zimbabwe-2013
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-zimbabwe-2013
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-zimbabwe-2013
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https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-
elimination-racial-discrimination-commend-suriname-efforts-
establish  (E.T. 26.08.2022) 
 

 

Kanada Ulusal 
İnsan Hakları 
Komisyonu 

 

 
- 03.08.2022 tarihinde Kanada Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, 

web sitesinde; evsiz kalan insanlara yönelik saldırıların 
ardından, Kanada İnsan Hakları Komisyonu Baş Komiseri 
Marie-Claude Landry ve Federal Konut Avukatı Marie-Josée 
Houle’nın hazırlamış olduğu bildiriyi yayımlamıştır. 
Kaynak: 
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/ending-violence-
against-people-experiencing-homelessness-starts-upholding-
their-human (E.T. 26.08.2022) 
 

 

Katar Ulusal 
İnsan Hakları 
Komisyonu 

 
- 14.08.2022 tarihinde Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, 

web sitesinde; Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Hamad 
Havaalanı personeline “Sınırlarda İnsan Hakları” konusunda 
eğitimler verildiğini duyurmuştur. 
Kaynak: 
https://www.nhrc-qa.org/news/training-of-the-national-
committee-continues-in-cooperation-with-hamad-airport-for-
the-third-week-in-preparation-for-the-world-
cupnhrcP6B2/page (E.T. 26.08.2022) 
 

 
Birleşmiş 
Milletler  
İnsan Hakları 
Yüksek 
Komiserliği 
(BMİHYK) 

 
- 08.08.2022 tarihinde BM uzmanları; yerli halkların, 

değerlerinin ve yaşam biçimlerinin korunmasının yerli kadın 
ve kız çocuklarının toplulukları içinde lider olarak rollerini 
yeniden kazanmalarına bağlı olduğunu belirterek, Devletleri bu 
konuda olumlu adımlar atmaya davet etmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/states-must-
ensure-leadership-roles-indigenous-women-un-experts 
(E.T. 22.08.2022) 
 

 
- 19.08.2022 tarihinde BMİHYK’nin web sitesinde, “İnternet 

Kesintileri: Eğilimler, Nedenler, Yasal sonuçlar ve İnsan 
Hakları Üzerindeki Çeşitli Etkiler” başlıklı rapor 
yayımlanmıştır. Raporda, hükümet tarafından dayatılan 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-suriname-efforts-establish
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-suriname-efforts-establish
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-suriname-efforts-establish
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/ending-violence-against-people-experiencing-homelessness-starts-upholding-their-human
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/ending-violence-against-people-experiencing-homelessness-starts-upholding-their-human
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/ending-violence-against-people-experiencing-homelessness-starts-upholding-their-human
https://www.nhrc-qa.org/news/training-of-the-national-committee-continues-in-cooperation-with-hamad-airport-for-the-third-week-in-preparation-for-the-world-cupnhrcP6B2/page
https://www.nhrc-qa.org/news/training-of-the-national-committee-continues-in-cooperation-with-hamad-airport-for-the-third-week-in-preparation-for-the-world-cupnhrcP6B2/page
https://www.nhrc-qa.org/news/training-of-the-national-committee-continues-in-cooperation-with-hamad-airport-for-the-third-week-in-preparation-for-the-world-cupnhrcP6B2/page
https://www.nhrc-qa.org/news/training-of-the-national-committee-continues-in-cooperation-with-hamad-airport-for-the-third-week-in-preparation-for-the-world-cupnhrcP6B2/page
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/states-must-ensure-leadership-roles-indigenous-women-un-experts
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/states-must-ensure-leadership-roles-indigenous-women-un-experts
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internet kesintilerinin milyonlarca insanın günlük yaşamına 
büyük zarar verdiği ve başta ifade özgürlüğü hakkı olmak üzere 
bir dizi insan hakkını baltaladığı belirtilmektedir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-
reports/ahrc5055-internet-shutdowns-trends-causes-legal-
implications-and-impacts (E.T. 22.08.2022) 

 
 

- 19.08.2022 tarihinde BM uzmanları ve Soykırımın 
Önlenmesine ilişkin Genel Sekreter Özel Danışmanı, din veya 
inanca dayalı şiddet eylemlerinin kurbanlarını anma günü 
münasebetiyle bir açıklamada bulunmuştur. Açıklamada, din 
veya inancın bir ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet aracı olarak 
kötüye kullanılmasının toplumun her düzeyindeki tüm aktörler 
tarafından kınanması gerektiği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/condemn-
abuse-religion-or-belief-tool-discrimination-and-violence-un-
experts-and (E.T. 22.08.2022) 

 
 

- 20.08.2022 tarihinde, BM kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 
şiddet, sebepleri ve sonuçları Özel Raportörü, BM kadınlara ve 
kız çocuklarına yönelik ayrımcılık Çalışma Grubu ve BM 
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Komitesi (CEDAW Komitesi) tarafından İstanbul 
Sözleşmesi'nden çekilme konusunda Danıştay'a uzman görüşü 
sunulmuştur.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/open-letters/expert-
opinion-council-state-turkiye-withdrawal-istanbul-convention 
(E.T. 22.08.2022) 
 
 

- 23.08.2022 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi tarafından ırk ayrımcılığı ve sağlık hakkına ilişkin 
genel görüşme gerçekleştirilmiştir. Genel görüşme 
kapsamında; bireyler ve gruplar tarafından deneyimlenen 
sağlıkta ırk ayrımcılığı, ırk ayrımcılığının yasaklanması ve 
uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki sağlık hakkına 
ilişkin yasal yükümlülükler ve ırk ayrımcılığının izlenmesi, 
hesap verebilirliği ve tazminine odaklanan üç panel tartışması 
gerçekleştirilmiştir.  

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5055-internet-shutdowns-trends-causes-legal-implications-and-impacts
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5055-internet-shutdowns-trends-causes-legal-implications-and-impacts
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5055-internet-shutdowns-trends-causes-legal-implications-and-impacts
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/condemn-abuse-religion-or-belief-tool-discrimination-and-violence-un-experts-and
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/condemn-abuse-religion-or-belief-tool-discrimination-and-violence-un-experts-and
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/condemn-abuse-religion-or-belief-tool-discrimination-and-violence-un-experts-and
https://www.ohchr.org/en/documents/open-letters/expert-opinion-council-state-turkiye-withdrawal-istanbul-convention
https://www.ohchr.org/en/documents/open-letters/expert-opinion-council-state-turkiye-withdrawal-istanbul-convention
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Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/committee-
elimination-racial-discrimination-holds-day-general-
discussion-its-proposed (E.T. 24.08.2022) 
 
 

- 23.08.2022 tarihinde, Terörle Mücadelede İnsan Hakları ve 
Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesine ilişkin 
BM Özel Raportörü Fionnuala Ní Aoláin, Uluslararası Terör 
Kurbanlarını Anma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, 
Hükümetleri, tüm terör mağdurlarına karşı insan haklarına 
dayalı bir yaklaşım benimsemeye çağırmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/un-expert-
affirms-rights-child-victims-terrorism-urges-human-rights-
based (E.T. 25.08.2022) 
 
 

- 26.08.2022 tarihinde BMİHYK tarafından “İş Dünyası ve 
İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkelerin Teknoloji 
Şirketlerinin Faaliyetlerine Pratikte Uygulanmasına İlişkin 
İstişare Özeti” başlıklı rapor yayımlanmıştır. Söz konusu 
rapor, İnsan Hakları Konseyi'nin 47/23 sayılı kararındaki talebi 
üzerine hazırlanmıştır. Bu kararda Konsey, Yüksek 
Komiser'den İş ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici 
İlkelerin teknoloji şirketlerinin faaliyetlerine pratik 
uygulamasını tartışmak için çok paydaşlı bir danışma toplantısı 
düzenlemesini talep etmiştir. Rapor, bu istişare sırasında 
yapılan tartışmaların bir özetini içermektedir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-
reports/ahrc5056add1-summary-consultation-practical-
application-guiding  
(E.T. 28.08.2022) 
 

 
Norveç Ulusal 
İnsan Hakları 
Kurumu 

 
- 26.08.2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu 

tarafından “Norveç'te Sami yerli halkı ve ulusal azınlıklara 
yönelik tutumlar” başlıklı bir rapor yayımlanmıştır. Raporda, 
Sami yerli halkı ve ulusal azınlıklara karşı nefret söylemini 
önlemek ve bunlarla mücadele etmek için önlemler alınmasının 
yanı sıra söz konusu gruplar hakkında farkındalığın arttırılması 
çağrısında bulunulmaktadır.   

https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/committee-elimination-racial-discrimination-holds-day-general-discussion-its-proposed
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/committee-elimination-racial-discrimination-holds-day-general-discussion-its-proposed
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/committee-elimination-racial-discrimination-holds-day-general-discussion-its-proposed
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/un-expert-affirms-rights-child-victims-terrorism-urges-human-rights-based
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/un-expert-affirms-rights-child-victims-terrorism-urges-human-rights-based
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/un-expert-affirms-rights-child-victims-terrorism-urges-human-rights-based
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5056add1-summary-consultation-practical-application-guiding
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5056add1-summary-consultation-practical-application-guiding
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5056add1-summary-consultation-practical-application-guiding
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Kaynak: 
https://www.nhri.no/2022/rapport-holdninger-til-samer-og-
nasjonale-minoriteter-i-norge/  
(E.T. 28.08.2022) 
 

 
Özbekistan Ulusal 
İnsan Hakları 
Merkezi 

 
- 26.08.2022 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan 

Hakları Merkezi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 
tarafından, 1951 Mülteciler Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne 
katılım beklentileri bağlamında Özbekistan mevzuatının yasal 
bir analizini sunmak üzere çalıştay düzenlenmiştir. 
Kaynak: 
http://www.nhrc.uz/en/news/possibilities-of-acceding-to-the-
convention-relating-to-the-status-of-refugees-nhrc-and-unhcr-
present-results-of-a-legal-study  
(E.T. 28.08.2022) 
 

 
Danimarka İnsan 
Hakları Enstitüsü 

 
- Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü tarafından şimdiye kadar 

benimsenen tüm ulusal insan hakları eylem planlarının 
envanterini temel alan bir araştırma projesi yürütülmektedir. 
Bu kapsamda, kavramın tanıtıldığı 1993 Viyana 
Deklarasyonundan bu yana norm yayılımı süreçleri, 
metodolojik evrimleri ve devletlerin ulusal insan hakları eylem 
planlarına katılımı araştırılmaktadır. Enstitü web sitesinde 
araştırma kapsamında ulaşılan ulusal insan hakları eylem 
planları paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.humanrights.dk/research-project/national-
human-rights-action-plans-inventory  
(E.T. 28.08.2022) 
 
 

- 05.08.2022 tarihinde Enstitünün web sitesinde yapılan 
paylaşımda; dijital kalkınma projelerinde insan haklarına 
yönelik riskleri belirlemek ve değerlendirmek üzere 
Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü tarafından Dijital Haklar 
Kontrolü isimli bir araç geliştirildiği belirtilmektedir. Dijital 
Haklar Kontrolü, teknik kalkınma işbirliğinde, kalkınma 
finansmanında ve dijital projeler üzerinde çalışan veya dijital 
çözümler kullanan personel ve ortaklara yönelik bir insan 

https://www.nhri.no/2022/rapport-holdninger-til-samer-og-nasjonale-minoriteter-i-norge/
https://www.nhri.no/2022/rapport-holdninger-til-samer-og-nasjonale-minoriteter-i-norge/
http://www.nhrc.uz/en/news/possibilities-of-acceding-to-the-convention-relating-to-the-status-of-refugees-nhrc-and-unhcr-present-results-of-a-legal-study
http://www.nhrc.uz/en/news/possibilities-of-acceding-to-the-convention-relating-to-the-status-of-refugees-nhrc-and-unhcr-present-results-of-a-legal-study
http://www.nhrc.uz/en/news/possibilities-of-acceding-to-the-convention-relating-to-the-status-of-refugees-nhrc-and-unhcr-present-results-of-a-legal-study
https://www.humanrights.dk/research-project/national-human-rights-action-plans-inventory
https://www.humanrights.dk/research-project/national-human-rights-action-plans-inventory
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hakları değerlendirme aracı ve rehberi olarak 
nitelendirilmektedir. 
Kaynak: 
https://www.humanrights.dk/news/new-tool-assesses-human-
rights-risks-digital-transformation (E.T. 28.08.2022) 
 

 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti 
İnsan Hakları 
Merkezi 

 
- 03.08.2022 tarihinde Ermenistan'ın insan zayiatı ile sonuçlanan 

terör eylemine ilişkin mesaj yayımlamıştır. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3326/message-of-the-
azerbaijan-ombudsman-concerning-the-next-terror-act-of-
armenia-resulted-in-human-casualties  
(E.T. 28.08.2022) 
 
 

- 05.082022 tarihinde Ombudsmanın Güney Bölgesel 
Merkezi'nde yeni Ofis açtığı açıklanmıştır. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3330/the-ombudsperson-
opened-new-office-of-south-regional-center 
(E.T.  28.08.2022) 
 
 

- 11.08.2022 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları 
Komiseri (Ombudsman) Sn. Sabina Aliyeva ile Başsavcı Sn. 
Kamran Aliyev arasında bir görüşme yapılmıştır. Görüşme 
sırasında, insan hak ve özgürlüklerinin etkin bir şekilde 
korunmasına ilişkin gerekli konuları ele alınmış ve ortak iş 
birliği hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3334/the-ombudsman-
ms-sabina-aliyeva-held-a-meeting-with-the-prosecutor-
general-mr-kamran-aliyev- (E.T.  28.08.2022) 
 
 

- 23.08.2022'de Ombudsman Ulusal Önleme Grubu, sosyal 
bakım tesisini ziyaret etmiştir. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/3346/national-
preventive-group-of-the-ombudsman-conducted-visit-to-
social-care-facility-  
(E.T. 28.08.2022) 

https://www.humanrights.dk/news/new-tool-assesses-human-rights-risks-digital-transformation
https://www.humanrights.dk/news/new-tool-assesses-human-rights-risks-digital-transformation
https://ombudsman.az/en/view/news/3326/message-of-the-azerbaijan-ombudsman-concerning-the-next-terror-act-of-armenia-resulted-in-human-casualties
https://ombudsman.az/en/view/news/3326/message-of-the-azerbaijan-ombudsman-concerning-the-next-terror-act-of-armenia-resulted-in-human-casualties
https://ombudsman.az/en/view/news/3326/message-of-the-azerbaijan-ombudsman-concerning-the-next-terror-act-of-armenia-resulted-in-human-casualties
https://ombudsman.az/en/view/news/3330/the-ombudsperson-opened-new-office-of-south-regional-center
https://ombudsman.az/en/view/news/3330/the-ombudsperson-opened-new-office-of-south-regional-center
https://ombudsman.az/en/view/news/3334/the-ombudsman-ms-sabina-aliyeva-held-a-meeting-with-the-prosecutor-general-mr-kamran-aliyev-
https://ombudsman.az/en/view/news/3334/the-ombudsman-ms-sabina-aliyeva-held-a-meeting-with-the-prosecutor-general-mr-kamran-aliyev-
https://ombudsman.az/en/view/news/3334/the-ombudsman-ms-sabina-aliyeva-held-a-meeting-with-the-prosecutor-general-mr-kamran-aliyev-
https://ombudsman.az/en/view/news/3346/national-preventive-group-of-the-ombudsman-conducted-visit-to-social-care-facility-
https://ombudsman.az/en/view/news/3346/national-preventive-group-of-the-ombudsman-conducted-visit-to-social-care-facility-
https://ombudsman.az/en/view/news/3346/national-preventive-group-of-the-ombudsman-conducted-visit-to-social-care-facility-
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Gürcistan 
Ombudsmanlığı 

 

 
- 03.08.2022 tarihinde Ombudsmanlık temsilcilerinin, 

Gürcistan'daki sosyal ve ekonomik hakların korunmasına 
ilişkin deneyimlerini paylaşmak üzere İrlanda'yı ziyaret ettiği 
açıklanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-
damtsvelis-tsarmomadgenlebis-viziti-irlandiashi-
sakartveloshi-sotsialuri-da-ekonomikuri-uflebebis-datsvis-
gamotsdilebis-gaziarebis-miznit (E.T. 28.08.2022) 
 
 

- 04.08.2022 tarihinde, AB Gürcistan Delegasyonu ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Gürcistan 
Ombudsmanlığı çalışanlarına Avrupa'da sağlık hakkının 
korunmasına yönelik eğitim düzenlendiği açıklanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/treningi-
janmrtelobis-datsvis-uflebis-taobaze (E.T. 28.08.2022) 
 
 

- 05.08.2022 tarihinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği'nin (BMMYK) desteğiyle, Kamu Savunuculuğu 
Dairesi Eşitlik Dairesi temsilcilerinin Gürcistan'daki 
sığınmacılar ve uluslararası koruma altındaki kişiler 
topluluğunun kolaylaştırıcıları için eşitlik hakkı ve ayrımcılığın 
önlenmesi konusunda eğitimler düzenlediği açıklanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/treningi-
migrantta-temis-fasilitatorebistvis  
(E.T.  28.08.2022) 

 

 

Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Ajansı (FRA) 

 
- 02.08.2022 tarihinde, dokuz AB Üye Devletinde AB Geçici 

Koruma Direktifini uygulayan ulusal yasaların temel yönlerine 
ilişkin bir genel taslak derlenmiştir. Bu taslak; Ukrayna'ya 
sınırı olan dört AB Üye Devleti - Bulgaristan, Çekya, Almanya, 
Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Slovakya ve İspanya da 
dahil olmak üzere, Ukrayna'daki savaştan kaçan insanların 
çoğunun kaçtığı Üye Devletleri kapsamaktadır. 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-tsarmomadgenlebis-viziti-irlandiashi-sakartveloshi-sotsialuri-da-ekonomikuri-uflebebis-datsvis-gamotsdilebis-gaziarebis-miznit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-tsarmomadgenlebis-viziti-irlandiashi-sakartveloshi-sotsialuri-da-ekonomikuri-uflebebis-datsvis-gamotsdilebis-gaziarebis-miznit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-tsarmomadgenlebis-viziti-irlandiashi-sakartveloshi-sotsialuri-da-ekonomikuri-uflebebis-datsvis-gamotsdilebis-gaziarebis-miznit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-tsarmomadgenlebis-viziti-irlandiashi-sakartveloshi-sotsialuri-da-ekonomikuri-uflebebis-datsvis-gamotsdilebis-gaziarebis-miznit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/treningi-janmrtelobis-datsvis-uflebis-taobaze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/treningi-janmrtelobis-datsvis-uflebis-taobaze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/treningi-migrantta-temis-fasilitatorebistvis
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/treningi-migrantta-temis-fasilitatorebistvis
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Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/how-do-eu-countries-
apply-eu-temporary-protection-directive   
(E.T. 28.08.2022) 
 
 

- 23.08.2022 tarihinde, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının 
Ukrayna'dan başka ülkelere taşınan insanların nasıl tedavi 
edildiğini ve ihtiyaçlarının neler olduğunu öğrenmek için bir 
anket yaptığı açıklanmıştır. Çevrimiçi olan bu anket 
Bulgaristan, Çekya, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya, 
Polonya, Romanya, Slovakya ve İspanya'da yürütülmekte olup 
Eylül’de sona erecektir. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-fra-survey-capture-
experiences-people-fleeing-war-ukraine  (E.T. 28.08.2022) 
 
 

- 26.08.2022 tarihinde Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, Irk 
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin sağlık hakkı 
ve ırk ayrımcılığına ilişkin genel tartışmasına panelist olarak 
katılım sağlamıştır. 
Kaynak: 
https://fra.europa.eu/en/news/2022/un-discussions-right-
health (E.T. 28.08.2022) 
 
 

 

Almanya İnsan 
Hakları Enstitüsü 

 

 
- Alman İnsan Hakları Enstitüsü; Taliban'ın iktidarı ele 

geçirmesinden bir yıl sonra, 15.08.2022 tarihinde resmi 
internet sitesinde bir basın açıklaması yayımlamıştır. Bu basın 
açıklamasında Enstitü, Ağustos 2021'deki tahliye 
operasyonuna ve Federal Hükümetin kabul taahhütlerine 
rağmen, birçok yerel personelin ve özel korumaya muhtaç 
kişinin Afganistan'da hala akut tehlike altında yaşadığını 
belirtmiştir. Enstitü, Federal Hükümetin yerel personeli, 
özellikle savunmasız Afganları ve akrabalarını güvenli bir 
şekilde Almanya'ya getirme konusunda somut bir 
yükümlülükle sonuçlanan temel ve insan hakları koruma 
yükümlülüklerini vurgulamıştır. Basın açıklamasında, 
Almanya'nın özellikle savunmasız Afganlara koruma 
sağlamaya devam etmesi ve hatalardan ders alması gerektiği 
açıklanmıştır. 
Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/how-do-eu-countries-apply-eu-temporary-protection-directive
https://fra.europa.eu/en/news/2022/how-do-eu-countries-apply-eu-temporary-protection-directive
https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-fra-survey-capture-experiences-people-fleeing-war-ukraine
https://fra.europa.eu/en/news/2022/new-fra-survey-capture-experiences-people-fleeing-war-ukraine
https://fra.europa.eu/en/news/2022/un-discussions-right-health
https://fra.europa.eu/en/news/2022/un-discussions-right-health
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https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/deutschland-muss-
besonders-schutzbeduerftigen-afghanen-weiter-schutz-bieten-
aus-fehlern-lernen (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- Enstitü, 15.08.2022 tarihinde, Afganistan Bağımsız İnsan 
Hakları Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Abdul Qader 
Rahimi ile Enstitü Direktörü Beate Rudolf arasında cesur 
kadınlar, uluslararası destek ve Afganistan'da 
demokratikleşmenin neden başarısız olduğu sorusu üzerine bir 
sohbeti paylaşmıştır. Rahimi, insan hakları savunucularının 
Afganistan'da ölümcül tehlike altında olduğunu belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/afghanistan-
menschenrechtsverteidigerinnen-in-lebensgefahr  
(E.T. 26.08.2022) 
 
 

- Enstitü, 16.08.2022 tarihinde güncel bir duyuru yayınlamıştır. 
Duyuruya göre; 2021 yazında, Federal Dışişleri Bakanlığı, BM 
İş ve İnsan Hakları Rehber İlkelerini uygulamak için yeni bir 
Ulusal Eylem Planı (NAP) hazırlamaya hizmet eden bir Ulusal 
Temel Değerlendirme (NBA) hazırlamak üzere Alman İnsan 
Hakları Enstitüsünü görevlendirmiştir. 
Kaynak: 
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/institut-veroeffentlicht-
national-baseline-assessment-mit-empfehlungen-fuer-den-
neuen-nap-wirtschaft-und-menschenrechte (E.T. 26.08.2022) 
 
 

- Enstitü, Alman İnsan Hakları Enstitüsü yönetim kurulu üyesi 
(2001-2010) Frauke Seidensticker ile 18 yaşındaki Peter 
Fechter'in Zimmerstrasse'den kaçmaya çalışırken Alman 
Demokratik Cumhuriyeti sınır muhafızları tarafından sırtından 
vurulması olayının yıl dönümü olan 17.08.2022'de bir röportaj 
paylaşmıştır. Seidensticker, bu röportajda daha insancıl 
çözümler bulmak için çalışmak gerektiğini vurgulamıştır. 
Kaynak: 
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschlichkeit-sieht-
anders-aus  

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/deutschland-muss-besonders-schutzbeduerftigen-afghanen-weiter-schutz-bieten-aus-fehlern-lernen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/deutschland-muss-besonders-schutzbeduerftigen-afghanen-weiter-schutz-bieten-aus-fehlern-lernen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/deutschland-muss-besonders-schutzbeduerftigen-afghanen-weiter-schutz-bieten-aus-fehlern-lernen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/deutschland-muss-besonders-schutzbeduerftigen-afghanen-weiter-schutz-bieten-aus-fehlern-lernen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/afghanistan-menschenrechtsverteidigerinnen-in-lebensgefahr
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/afghanistan-menschenrechtsverteidigerinnen-in-lebensgefahr
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/afghanistan-menschenrechtsverteidigerinnen-in-lebensgefahr
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/institut-veroeffentlicht-national-baseline-assessment-mit-empfehlungen-fuer-den-neuen-nap-wirtschaft-und-menschenrechte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/institut-veroeffentlicht-national-baseline-assessment-mit-empfehlungen-fuer-den-neuen-nap-wirtschaft-und-menschenrechte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/institut-veroeffentlicht-national-baseline-assessment-mit-empfehlungen-fuer-den-neuen-nap-wirtschaft-und-menschenrechte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/institut-veroeffentlicht-national-baseline-assessment-mit-empfehlungen-fuer-den-neuen-nap-wirtschaft-und-menschenrechte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschlichkeit-sieht-anders-aus
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschlichkeit-sieht-anders-aus
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschlichkeit-sieht-anders-aus
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(E.T. 26.08.2022) 
 

 

Bulgaristan 
Ayrımcılığa Karşı 
Koruma 
Komisyonu 

 
- Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı'nın 

04.08.2022 tarih ve 40 sayılı Kararı resmi web sitesinde 
duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://www-kzd--nondiscrimination-
com.translate.goog/layout/index.php/component/content/articl
e/2/1944--40-040822-
?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg  
(E.T. 28.08.2022) 
 
 

 

Avrupa Eşitlik 
Kurumları Ağı 
(EQUINET) 

 
- 05.08.2022 tarihinde, 24 Mayıs'ta Eşitlikten Sorumlu 

Komisyon Üyesi Helena Dalli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
“Hepimiz için Çalışan Eşitlik Organları” konulu Dördüncü 
Politika Diyaloğu hakkında Politika stajyeri Mariam 
Rechchad'ın yazısı paylaşılmıştır. Mariam Rechchad, 
EQUINET'in resmi web sitesinde erişilebilir hale getirilen bu 
yazısında, politika oluşturmanın tüm aşamalarında yer alan 
gençleri anlamlı paydaşlar olarak dahil etmenin önemini 
tartışmıştır. 
Kaynak: 
https://equineteurope.org/youth-at-the-table-mainstreaming-
youth-voices-in-policy-making/  
(E.T. 28.08.2022) 
 
 

 
AGİT 
Demokratik 
Kurumlar ve 
İnsan Hakları 
Ofisi (ODIHR) 
 

 
- 02.08.2022 tarihinde Ofis'in Twitter hesabında Roman 

Soykırımı anısına bir gönderi paylaşılmış ve günümüzün 
hoşgörüsüzlüğü ile mücadele edilmesi ve ırkçılığın potansiyel 
olarak tehlikeli sonuçlarını tartışmak için gençlerin eğitim 
yoluyla katılımının gerekliliğinin altı çizilmiştir.  
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1554394443444355072?
cxt=HHwWgIC8pdjgqJIrAAAA  
https://www.osce.org/odihr/523509 (E.T. 29.08.2022) 
 
 

https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1944--40-040822-?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1944--40-040822-?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1944--40-040822-?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1944--40-040822-?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://equineteurope.org/youth-at-the-table-mainstreaming-youth-voices-in-policy-making/
https://equineteurope.org/youth-at-the-table-mainstreaming-youth-voices-in-policy-making/
https://twitter.com/osce_odihr/status/1554394443444355072?cxt=HHwWgIC8pdjgqJIrAAAA
https://twitter.com/osce_odihr/status/1554394443444355072?cxt=HHwWgIC8pdjgqJIrAAAA
https://www.osce.org/odihr/523509


17 
 

- 05.08.2022 tarihinde Ofis'in Twitter hesabından, Polonya 
AGİT Başkanlığı 2022'nin Ofis’in desteğiyle düzenlediği 
AGİT bölgesinde insan hakları ve temel özgürlüklerin 
durumuna ayrılan 10 günlük konferansına ilişkin duyuru 
yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1555506624197967877  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 09.08.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Dünya Yerli 
Halklar Günü nedeniyle bir paylaşım yapılmış ve AGİT 
genelinde yerli toplulukların katılımı sağlanarak dayanışma ve 
miraslarının korunmasına yönelik çabalara destek olunduğu 
ifade edilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1556998860630900739  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- Ofis, 12.08.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında; 
demokrasilerin ancak gençlerin masaya oturması halinde 
dinamik ve canlı kalabileceğini ve Ofis’in gençlerin seslerinin 
duyulmasını ve gençlerin herkesi etkileyen kararlar alma 
sürecinde rol oynayabilmesini sağlamak için çalıştığını 
açıklamıştır. Ek olarak, “Gençlik ve Demokrasi Ajandası” linki 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1558044637432086533  
https://www.osce.org/files/f/documents/e/0/477343.pdf  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 18.08.2022 tarihinde, Ofis'in Twitter hesabında bir paylaşım 
yapılmış ve Ofis; Kuruluşun 30 yılı aşkın bir süre önce cesur 
bir vizyon ile oluşturulduğunu ve birçok zorluğa rağmen 
demokratik kurumları güçlendirmeye ve saygıyı teşvik etmeye 
devam ettiğini belirtmiştir. Ek olarak, AGİT bölgesi genelinde 
insan hakları için “Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Ofisi Nedir?” başlıklı bilgi notunun linki paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1560264812407312384 
https://www.osce.org/odihr/factsheet  
(E.T. 29.08.2022) 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1555506624197967877
https://twitter.com/osce_odihr/status/1556998860630900739
https://twitter.com/osce_odihr/status/1558044637432086533
https://www.osce.org/files/f/documents/e/0/477343.pdf
https://twitter.com/osce_odihr/status/1560264812407312384
https://www.osce.org/odihr/factsheet
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- 19.08.2022 tarihinde, Ofis’in Twitter hesabında, Ofis’in nihai 
raporuna göre; Sırbistan'ın 2022 Cumhurbaşkanlığı ve erken 
Parlamento seçimleri çeşitli siyasi seçenekler sunmakta olduğu 
ancak seçim sürecinin kilit unsurları daha fazla reform 
gerektiği belirtilmiştir. Ek olarak, nihai rapor duyurusunun 
linki paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1560668902098554880  
https://www.osce.org/odihr/elections/serbia/524379  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 22.08.2022 tarihinde, Ofis’in Twitter hesabında Din veya İnanç 
Temelli Şiddet Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü ile ilgili 
bir paylaşım yapılmıştır. Yapılan paylaşıma göre; ODIHR 
Başkanı, barış ve çatışma zamanlarında ibadet yerlerinin 
güvenli ve erişilebilir tutulması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, 
Ofis’in basın açıklamasının linki paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1561639383048019970  
https://www.osce.org/odihr/524394  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 24.08.2022 tarihinde Ofis’in Twitter hesabından Ulusal 
Önleme Mekanizmaları (UÖM) ve Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK) İşkenceyi Önleme Beşinci Bölgesel Toplantısı hakkında 
bir paylaşım yapılmıştır. Yapılan paylaşıma göre; AGİT 
genelindeki ulusal işkence karşıtı kurumların temsilcileri, 
UÖM'ler ve sivil toplum, ceza adaleti sisteminde güç ve kolluk 
kuvvetlerinin kullanımının nasıl daha iyi izlenebileceğini 
tartışmıştır. Ek olarak, toplantının linki paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1562379972244918273  
https://www.osce.org/odihr/524000  
(E.T. 29.08.2022) 

 
- 26.08.2022 tarihinde, Ofis’in Twitter hesabında, güçlü bir 

“nefret suçu mağduru destek sisteminin” önemine ilişkin bir 
paylaşım yapılmıştır. Ek olarak, Ofis’in mağdur desteğini 
güçlendirmeye yönelik kaynaklarının linki duyurulmuştur. 
Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1560668902098554880
https://www.osce.org/odihr/elections/serbia/524379
https://twitter.com/osce_odihr/status/1561639383048019970
https://www.osce.org/odihr/524394
https://twitter.com/osce_odihr/status/1562379972244918273
https://www.osce.org/odihr/524000
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https://twitter.com/osce_odihr/status/1562811417769963521  
(E.T. 29.08.2022) 
 

 
Uluslararası 
Çalışma Örgütü 
(ILO) 

 
- 01.08.2022 tarihinde Twitter hesabında ILO'nun yeni 

tahminleri hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre; Myanmar, 
2022'nin ilk yarısında iş kayıplarından derinden etkilenmeye 
devam etmektedir. Ek olarak, ILO'nun açıklamasının linki 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1554104889990578182  
https://www.ilo.org/asia/media-
centre/news/WCMS_852675/lang--en/index.htm  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 04.08.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, Beyrut'ta 
korkunç bir etki yaratan ve başkenti harap eden liman 
patlamasından bu yana ILO'nun istihdam ve daha güvenli bir 
şehir yaratılmasına nasıl yardımcı olduğuna dair bir haber 
paylaşılmıştır. İlgili link de paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1555161803864285189  
https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_815967/lang--en/index.htm  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 08.08.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında bir InfoStory 
çalışmasına ilişkin duyuru yapılmıştır. Söz konusu 
InfoStory'ye göre, dünya çapında kadınlar için iş bulmanın 
erkeklere göre çok daha zor olduğu belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1556641533595729922 
https://www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/barriers-
women/#intro  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 09.08.2022'de Yerli Halklar Günü nedeniyle bir gönderi 
paylaşılmıştır. Geleneksel bilginin korunması ve 
aktarılmasında ve iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1562811417769963521
https://twitter.com/ilo/status/1554104889990578182
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_852675/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_852675/lang--en/index.htm
https://twitter.com/ilo/status/1555161803864285189
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_815967/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_815967/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_815967/lang--en/index.htm
https://twitter.com/ilo/status/1556641533595729922
https://www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/barriers-women/#intro
https://www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/barriers-women/#intro
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oynayan Yerli Kadınlar ilgili gün münasebetiyle, ILO 
tarafından kutlanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1556913342626897921  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 11.08.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında “Gençler için 
Küresel İstihdam Eğilimleri 2022: Gençlerin Geleceğini 
Dönüştürmek İçin Yatırım” başlıklı yeni raporun duyurusu 
yapılmıştır. Ek olarak, açıklamanın ve raporun linki 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1557668242717638657  
https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_853078/lang--en/index.htm  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 12.08.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında Çin'in 29 
No'lu ILO Zorla Çalıştırma Sözleşmesi ve 105 No'lu Zorla 
Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'ni onayladığına ilişkin 
haber paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://twitter.com/GuyRyder/status/1558023017439051778  
https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_853575/lang--en/index.htm  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 12.08.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında şiddet ve 
tacizin gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik hallerini 
ciddi şekilde etkilediği bilgisi verilmiştir. Ek olarak, herkesin 
cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil olmak üzere şiddet ve 
tacizden uzak bir çalışma dünyası hakkını tanıyan ilk 
uluslararası sözleşme olan 190 Sayılı ILO Sözleşmesi ile ilgili 
bilgilerin linki de paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1558076021664014336  
https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang--
en/index.htm (E.T. 29.08.2022) 
 
 

https://twitter.com/ilo/status/1556913342626897921
https://twitter.com/ilo/status/1557668242717638657
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_853078/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_853078/lang--en/index.htm
https://twitter.com/GuyRyder/status/1558023017439051778
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_853575/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_853575/lang--en/index.htm
https://twitter.com/ilo/status/1558076021664014336
https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang--en/index.htm
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- 17.08.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabından ev işçilerinin 
sosyal güvenlik hakkına ilişkin rapor açıklanmıştır. Buna göre; 
her 5 ev işçisinden 1'i hayati risklerine karşı 
korunamamaktadır.  Sosyal koruma, yoksulluk, eşitsizlik ve 
sosyal dışlanma azaltılarak söz konusu işçilerin hayatları 
iyileştirilebilmektedir.  
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1559812356779147267  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_848280.pdf  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 19.08.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabından Dünya 
İnsani Yardım Günü sebebiyle bir açıklama yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1560537212139327488  
https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_853777/lang--en/index.htm  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 22.08.2022 tarihinde ILO'nun resmi internet sitesinde Tokyo 
Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı 8'de tanıtılacak 
Afrika için İnsana Yakışır İş Gündemi hakkında yeni bir haber 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_854102/lang--en/index.htm  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 23.08.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında Uluslararası 
Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü 
kapsamında bir gönderi paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1561971556825399298  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 23.08.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında ILO’nun 
eyleme geçmek için küresel çağrısı hakkında bir InfoStory 
duyurulmuştur. Çağrıya göre; ülkelerden tam istihdama 

https://twitter.com/ilo/status/1559812356779147267
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848280.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848280.pdf
https://twitter.com/ilo/status/1560537212139327488
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_853777/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_853777/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_853777/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_854102/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_854102/lang--en/index.htm
https://twitter.com/ilo/status/1561971556825399298
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öncelik vermeleri, sürdürülebilir işletmeleri desteklemeleri, en 
savunmasız kişilerin ihtiyaçlarını korumaları ve herkese yeterli 
düzeyde koruma sağlamaları istenilmiştir.  
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1562017051308326912  
https://www.ilo.org/infostories/en-
GB/Campaigns/covid19/globalcall#intro  
(E.T. 29.08.2022) 
 
 

- 25.08.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında paylaşılan 
bilgiye göre; dünyada her 10 işçiden 6'sı kayıt dışı 
ekonomidedir ve bu işçilerin mevcut durumlarında hakları, 
sesleri ve yoksulluktan kurtulmak için yeterli gelirleri 
bulunmamaktadır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/ilo/status/1562771791181148163  
(E.T. 29.08.2022) 
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