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KURULUŞ 
ADI/İZLEME 
PERİYODU 
 

         01.01.2022 – 01.02.2022 
 

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

 
- Kuruluşun internet sitesinde 10 Ocak 2022 tarihinde yapılan 

paylaşımda, Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration (GCM) tarafından Uluslararası Göç İnceleme Forumu 
oluşturulduğu; Forumun amacının, üye devletler ve ilgili 
paydaşların katılımıyla GCM'nin uygulanmasını tartışmak ve 
Birleşmiş Milletler’in göç konusundaki çalışmalarına rehberlik 
etmek olduğu; Forumun 4 yılda bir toplandığı, ilk toplantısının 
devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 10-13 Mayıs 2022 
tarihlerinde gerçekleşmesinin beklenildiği; Forum Diyalog 
Serisinin ilk yuvarlak masa toplantısının ise 19 Ocak tarihinde 
çevrimiçi olarak yapılacağı ifade edilmiştir.  
Kaynak:  
https://ganhri.org/imrf-2022/  
(E.T. 25.01.2022)  
 

- Kuruluşun internet sitesinde 14 Ocak 2022 tarihinde yapılan 
paylaşımda, Barışçıl Toplanma ve Örgütleme Özgürlüğü Özel 
Raportörü’nün, İnsan Hakları Konseyinin 50’nci Oturumuna 
raporunu sunacağı ve bu bağlamda, Özel Raportörün sivil 
toplum kuruluşlarından, ulusal insan hakları kurumlarından, 
akademisyenlerden, uluslararası kuruluşlar ve diğer ilgili 
paydaşlardan rapora katkı yapması çağrısında bulunduğu ifade 
edilmiştir.  
Kaynak: 
https://ganhri.org/call-for-inputs-for-nhris-for-hrc50/ 
(E.T. 25.01.2022) 
 

- Kuruluşun resmi internet sitesinde 19 Ocak 2022 tarihinde 
yapılan paylaşımda, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel 
Raportörü’nün gelecek dönem için hazırlayacağı ve “Dünyadaki 
Adli Tıp Ölüm Soruşturmalarının Durumu” konusunu ele 
alacağı raporuyla ilgili katkı çağrısında bulunduğu ifade 
edilmiştir. Katkı paylaşımı için son tarih 25 Şubat 2022’dir. 
Kaynak: 
https://ganhri.org/call-for-input-minnesota-protocol/ 
(E.T. 25.01.2022) 
 

https://ganhri.org/imrf-2022/
https://ganhri.org/call-for-inputs-for-nhris-for-hrc50/
https://ganhri.org/call-for-input-minnesota-protocol/
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- Kuruluşun resmi internet sitesinde 20 Ocak 2022 tarihinde 
yapılan paylaşımda, BM Ucu Açık Yaşlılık Çalışma Grubunun 
12’nci Oturumunun 11-14 Nisan tarihlerinde New York’daki 
BM Merkezinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Yaşlıların 
insan haklarını korumayı güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş 
olan Çalışma Grubunun Başkanı, Çalışma grubunun üyelerini, A 
düzeyinde akredite olmuş Ulusal İnsan Hakları Kurumlarını, 
ECOSOC akreditasyonuna sahip olan sivil toplum kuruluşlarını, 
BM Fonlarını, Programlarını, Uzmanlaşmış Kurumlarını ve 
BM’nin diğer kuruluşlarını Çalışma Grubunun 12’nci 
Oturumuna katkı sağlamaya davet etmiştir.  
Kaynak: 
https://ganhri.org/12th-oewga/ 
(E.T. 25.01.2022) 
 

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

 
- 01.01.2022 tarihinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Michelle Bachelet Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  
aşılara adil erişim konusuna dikkat çekerek aşıların yetersiz 
dağıtımının pandemiyi uzattığını belirterek, büyük bir küresel 
krizin birleşik ve küresel bir yanıt gerektirdiğini vurgulamıştır.  
Kaynak:  
https://twitter.com/mbachelet/status/1477187845953622018  
(E.T. 26.01.2022) 
 

- 06.01.2022 tarihinde Kazakistan’daki duruma ilişkin 
gerçekleştirilen basın açıklamasında, BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri Michelle Bachelet, güvenlik güçleri ve protestocular 
da dâhil olmak üzere herkesi şiddetten kaçınmaya ve sorunlara 
barışçıl bir çözüm bulmaya çağırmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28016&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

- 06.01.2022 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, kırsal kesimdeki kadınların %50'si ve kentte 
yaşayan kadınların %45'inin interneti nasıl kullanacaklarını 
bilmedikleri belirtilerek, dijital alandaki cinsiyet farkını 
kapatmaya yardımcı olmak için World Wide Web Foundation ile 
ortaklık kurulduğu bilgisi verilmiştir.  
Kaynak: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1479102506126823
425 (E.T. 26.01.2022) 
 

https://twitter.com/mbachelet/status/1477187845953622018
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1479102506126823425
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1479102506126823425
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- 11.01.2022 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda BM uzmanlarının Kazakistan’daki yetkililere ve 
güvenlik güçlerine yönelik protestoculara karşı ölümcül güç 
kullanımını durdurma çağrısına yer verilmiştir.  
Kaynak: 
https://twitter.com/UN_SPExperts/status/148094930956681625
6 (E.T. 26.01.2022) 
 

- 13.01.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michelle Bachelet, üst düzey bir Suriye istihbarat yetkilisinin bir 
Alman mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekten 
suçlu bulunmasının, Suriye'de işlenen ciddi insan hakları 
ihlalleri için hakikat, adalet ve tazminat arayışında ileriye doğru 
bir dönüm noktası olduğunu belirtmiştir. Bachelet, diğer 
Devletleri, evrensel ve sınır ötesi yargı yetkisi ilkelerini 
kullanarak uluslararası suçlar oluşturan ciddi insan hakları 
ihlallerinin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını üstlenmeye 
çağırmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28021&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

- 14.01.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 
Sözcüsü Liz Throssell tarafından Bosna Hersek ve Sırbistan 
hakkında basın açıklaması paylaşılmış, açıklamada Batı 
Balkanlar’da nefret söylemindeki artış, soykırım ve diğer vahşet 
suçlarının inkârı ve savaş suçlularının yüceltilmesinin, geçmişe 
kapsamlı bir şekilde eğilmedeki başarısızlığın altını çizdiği 
vurgulanmıştır. Siyasi ve dini liderlerin, ulusal, ırksal ve dini 
nefretin her türlü savunuculuğunu kınaması ve bunlardan 
kaçınması gerektiği belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28025&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

- 17.01.2022 tarihinde bir grup BM insan hakları uzmanı 
tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki Taliban 
liderlerinin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik toplumsal 
cinsiyete dayalı sistematik ayrımcılık ve şiddeti 
kurumsallaştırdığı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28029&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

https://twitter.com/UN_SPExperts/status/1480949309566816256
https://twitter.com/UN_SPExperts/status/1480949309566816256
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28021&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28021&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28025&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28025&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28029&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28029&LangID=E
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- 18.01.2022 tarihinde, Peru Başbakanı Mirtha Esther Vásquez 
Chuquilín ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiser 
Yardımcısı Nada Al-Nashif’in de katılımıyla insan hakları ve 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hakkında çevrimiçi bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesine ilişkin 5. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve 
sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmaya 
yönelik uygulama araçlarının güçlendirilmesine ilişkin 17. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine odaklanılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28023&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

- 18.12.2022 tarihinde Güvenlik Konseyi Kadın, Barış ve 
Güvenlik Konulu Açık Tartışmada konuşan BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, kadınların haklarını 
yansıtmayan barış kararlarının sürdürülebilir olmadığını 
belirterek ayrımcılık, eşitsizlik, kadınların yurttaşlık alanlarının 
inkârı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yönelik çalışmaların 
da barışın inşası için bir öncelik olarak görülmesi gerektiğini 
vurgulamıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28034&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

- 18.01.2022 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, BM İşkence Fonu’nun işkenceden kurtulanlara 
doğrudan yardım sağlayan kuruluşlara 2022 yılında toplam 9 
milyon dolar aktaracağı belirtilerek, Fonun 2023 başvuru 
çağrısının açıldığı duyurulmuştur.  
Kaynak: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1483474463521918
980 (E.T. 26.01.2022) 
 

- 19.01.2022 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, bu yıl dünya çapında 13.000 kölelik mağdurunun, 
BM Kölelik Fonu tarafından finanse edilen kuruluşlar tarafından 
sağlanan hayati yardımı aldığı belirtilerek Fonun 2023 başvuru 
çağrısının açıldığı duyurulmuştur.  
Kaynak: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1483680671667265
537 (E.T. 26.01.2022) 
 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28023&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28023&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28034&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28034&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1483474463521918980
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1483474463521918980
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1483680671667265537
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1483680671667265537
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- 19.01.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma 
Grubu'nun kırkıncı oturumunun, 24 Ocak - 3 Şubat tarihleri 
arasında Cenevre'de gerçekleştirileceği ve bu oturumda 12 
Devletin insan hakları kayıtlarının ele alınacağı bilgisi 
verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28036&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

- 21.01.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Papua 
Yeni Gine'de ölüm cezasını kaldırmasına ilişkin yorumuna yer 
verilmiştir. Bachelet, Parlamentonun 20 Ocak'ta ölüm cezasını 
kaldırmaya yönelik oylamasını memnuniyetle karşıladığını 
belirtmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28048&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

- 26.01.2022 tarihinde OHCHR web sitesinde, BM insan hakları 
uzmanlarının Uluslararası Holokost’u Anma Günü bildirisine 
yer verilmiştir. BM uzmanları, antisemitizmle ve her türlü dini 
ve ırksal bağnazlıkla mücadele çağrılarını yinelemişlerdir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=28063&LangID=E (E.T. 26.01.2022) 
 

- 27.01.2022 tarihinde OHCHR Twitter hesabında BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in Holokost’u 
Anma Günü mesajına yer verilmiştir. Bachelet, ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığının, birçok ülkede Yahudi yerleşim yerlerine 
yönelik şiddetli saldırılar ve antisemit olaylarla birlikte keskin 
bir şekilde yükseldiğini belirterek, bu yılki anmanın, nefrete 
karşı geri adım atmaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulamıştır.  
Kaynak: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1486637009535913
985 (E.T. 27.01.2022) 
 

 
AGİT 
Demokratik 
Kurumlar ve 
İnsan Hakları 

 
- 11.01.2022 tarihinde Ofisin web sitesinde, ODIHR’nin 

Guantanamo'daki Tutukluların İnsan Hakları Durumuna İlişkin 
Raporu hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak:  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28036&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28036&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28048&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28048&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28063&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28063&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1486637009535913985
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1486637009535913985
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Ofisi / OSCE 
Office for 
Democratic 
Institutions and 
Human Rights 
(ODIHR)   

https://www.osce.org/odihr/509795 
(E.T. 25.01.2022) 

 
- Ofisin web sitesinde, 15 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi 

planlanan “Realizing Gender Equality in the Parliament of 
Tajikistan” çalıştayı hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/510365 
(E.T. 25.01.2022) 

 
- 07.01.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, Kazakistan'daki 

gösterilerin yaygın şiddet ve can kaybıyla damgalanmasından 
duyulan endişe dile getirilmiştir. 
Kaynak:   
https://Twitter.com/osce_odihr/status/1479453154269970433 
(E.T. 25.01.2022) 

 
- 10.01.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, Ulusal Nefret 

Suçu Mağduru Destek Sistemlerini Değerlendirmeye Yönelik 
Teşhis Aracı kılavuzu hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/osce_odihr/status/1480488936485105666 
(E.T. 25.01.2022) 
 

- 13.01.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, Bosna-Hersek 
genelinde son zamanlarda ortaya çıkan hoşgörüsüzlük ve nefret 
raporundan duyulan endişe dile getirilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/osce_odihr/status/1481615199266344965 
(E.T. 25.01.2022) 
 

- 14.01.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, “Seçim 
Kampanyalarının ve Siyasi Ortamların Gözlenmesi El Kitabı” 
hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/osce_odihr/status/1481965758066348046 
(E.T. 25.01.2022) 
 

- 18.01.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, “İnsan Ticareti 
Mağdurlarının Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalara 
Katılma: Pratik Bir El Kitabı” hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/osce_odihr/status/1483368471270408197 
(E.T. 25.01.2022) 

https://www.osce.org/odihr/509795
https://www.osce.org/odihr/510365
https://twitter.com/osce_odihr/status/1479453154269970433
https://twitter.com/osce_odihr/status/1480488936485105666
https://twitter.com/osce_odihr/status/1481615199266344965
https://twitter.com/osce_odihr/status/1481965758066348046
https://twitter.com/osce_odihr/status/1483368471270408197


 

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

 

7 
 

 
- 18.01.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, Texas 

Synagogue saldırısı ile AGİT bölgesinde Yahudi topluluklarının 
güvenliğinin sağlanarak antisemitizm kaynaklı şiddetle 
mücadele etmeye dikkat çekilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/osce_odihr/status/1483430165602574339 
(E.T. 25.01.2022) 
 

- 20.01.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, “FRA- etkili 
insan hakları erişimi için 10 anahtar” hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/osce_odihr/status/1484188887714988036 
(E.T. 25.01.2022) 
 

- 24.01.2022 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, insan 
kaçakçılığını önlemek ve mağdurları desteklemek için 
sistemlerin iyileştirilmesin yardımcı olmaya ilişkin 
güncellenmiş kılavuz hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/osce_odihr/status/1485640285375942667 
(E.T.  25.01.2022) 
 

 
Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Avrupa Ağı / 
European 
Network of 
National Human 
Rights Institutions 
(ENNHRI) 
 

 
- 13.01.2022 tarihinde ENNHRI, insan hakları savunucularının 

katılımına karşı stratejik davalarla mücadele (SLAPP) 
konusunda AB istişaresine katkıda bulunmuştur. Bu tür davalar, 
hak savunucularının kamu yararını ilgilendiren konularda rapor 
verme ve açık tartışmaya girme yeteneklerini kısıtlamayı 
amaçlamaktadır. ENNHRI, yasal tedbirlerin UİHK'ler ve 
çalışanları dâhil olmak üzere insan hakları savunucularına 
yönelik yasal tacizi ve bunlara yönelik tehditleri kapsamasını 
tavsiye etmektedir. Söz konusu tedbirler kapsamında, çoğulcu 
kamusal tartışmayı susturma girişimlerine karşı koymada 
UİHK'lerin rolü tanınmalı ve desteklemelidir. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-contributes-to-eu-
consultation-on-tackling-strategic-litigation-against-public-
participation/  
(E.T. 27.01.2022) 
 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1483430165602574339
https://twitter.com/osce_odihr/status/1484188887714988036
https://twitter.com/osce_odihr/status/1485640285375942667
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-contributes-to-eu-consultation-on-tackling-strategic-litigation-against-public-participation/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-contributes-to-eu-consultation-on-tackling-strategic-litigation-against-public-participation/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-contributes-to-eu-consultation-on-tackling-strategic-litigation-against-public-participation/
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İşkencenin 
Önlenmesi 
Derneği 
/Association for 
the Prevention of 
Torture (APT) 

 
- 03.01.2022 tarihinde Derneğin internet sitesinde; Afrika Birliği 

düzeyinde polisleri ilgilendiren bir Kanun’un kabul edildiğine 
ilişkin blog yazısı yayımlanmıştır. Yazıda, ilgili Kanun’un, 
Afrika Devletlerine demokratik ve hak temelli polis reformunu 
gerçekleştirmek için gereken yasal önlemler konusunda 
rehberlik etmeyi amaçladığı; özellikle tutuklama, gözaltı ve 
kamu düzeni yönetimi gibi hususlarda hak temelli polislik 
standartları konusunda diğer Afrika Birliği mekanizmalarını 
tamamlayıcı nitelikte olduğundan bahsedilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.apt.ch/en/blog/model-law-promotes-rights-based-
police-reform-across-africa 
(E.T. 26.01.2022) 
    

- 11.01.2022 tarihinde, Derneğin Twitter hesabından, 
Guantanamo’nun 20’nci yıldönümü sebebiyle bir içerik 
paylaşılmıştır. İçerikte, işkenceye son verilmesi gerektiği 
aktarılmıştır. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/apt_geneva/status/1480906113830858759?
s=20 (E.T. 26.01.2022) 
 

- Derneğin Twitter hesabından 17.01.2022 tarihinde yapılan 
paylaşımda; Afrika’daki Ulusal Önleme Mekanizmaları ve İnsan 
Hakları Kurumları ile Mendez Prensiplerinin yaygınlaştırılması 
ve uygulanması hususunda bir toplantı gerçekleştirileceği ifade 
edilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/apt_geneva/status/1483047056071659522?
s=20 (E.T. 26.01.2022) 
 

- 21 Ocak tarihinde Derneğin Twitter hesabından; Ulusal Önleme 
Mekanizmalarının etkinliklerinin artırılmasını amaçlayan 
projeler için OPCAT özel fonu tarafından başvuruların kabul 
edildiğine dair bir içerik paylaşılmıştır. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/apt_geneva/status/1484533608132001794?
s=20 (E.T. 26.01.2022) 

  

https://www.apt.ch/en/blog/model-law-promotes-rights-based-police-reform-across-africa
https://www.apt.ch/en/blog/model-law-promotes-rights-based-police-reform-across-africa
https://twitter.com/apt_geneva/status/1480906113830858759?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1480906113830858759?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1483047056071659522?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1483047056071659522?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1484533608132001794?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1484533608132001794?s=20
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Guatemala İnsan 
Hakları 
Ombudsmanı/ 
Procuraduria de 
Derechos 
Humanos 
of Guatemala  

- 05.01.2022 tarihinde “İnsan ticareti mağdurlarının korunması ve 
adalete erişiminde kurumsal müdahale" kapsamında İnsan 
Ticareti Mağdurları Ombudsmanı personeli tarafından on sekiz 
kamu kurumu izlenmeye başlamıştır. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-inicia-
supervision-a-instituciones-publicas-respecto-de-trata-de-
personas.html 
(E.T. 09.01.2022) 
 

- 10.01.2022 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) 
Procumóvil yetkilileri ve San Marcos Auxiliary personeli, El 
Carmen sınırında ve Malacatán belediyesinde göçmenlerin ve 
göçmen işçilerin bakım alabilecekleri prosedürlerin tanıtımına 
ve insan kaçakçılığının önlenmesine ilişkin materyallerin teslim 
edildiği bir bilgilendirme kampanyası düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-
campana-informativa-para-prevenir-la-trata-de-personas.html 
(E.T. 16.01.2022) 
 

- 13.01.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH) İnsan 
Hakları Savunucuları ve Gazetecilerinin Savunucusu 
Departmanı, birkaç kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci 
Tito Coronado'nun davasını takip etmiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-
seguimiento-al-caso-de-periodista-agredido-en-
comitancillo.html 
(E.T. 16.01.2022) 
 

- 13.01.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) 
Quiché'deki Santa María Nebaj Yardımcı Dairesi personeli, 
Chajul belediyesine bağlı Cobadonga köyünde kadın hakları ve 
toplum hakkında bir çalıştay düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-habla-
acerca-de-los-derechos-de-la-mujer-en-nebaj-quiche.html 
(E.T. 16.01.2022) 
 

- 14.01.2022 tarihinde ki habere göre; İnsan Hakları Ombudsmanı 
(PDH) Izabal Procumóvil'den yetkililer, Santo Tomás de 
Castilla'da, ülkeye sığınma talebinde bulunan bir engelli bireyin 
durumunu takip etmişler ve bu kişiye ulaşılarak kişinin 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-inicia-supervision-a-instituciones-publicas-respecto-de-trata-de-personas.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-inicia-supervision-a-instituciones-publicas-respecto-de-trata-de-personas.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-inicia-supervision-a-instituciones-publicas-respecto-de-trata-de-personas.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-campana-informativa-para-prevenir-la-trata-de-personas.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-campana-informativa-para-prevenir-la-trata-de-personas.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-habla-acerca-de-los-derechos-de-la-mujer-en-nebaj-quiche.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-habla-acerca-de-los-derechos-de-la-mujer-en-nebaj-quiche.html
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bilgilerini engelli bireylere destek sağlayan yerel kuruluş olan El 
Refugio de la Niñez'e göndermişlerdir.  
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-
seguimiento-a-situacion-de-persona-solicitante-de-refugio-en-
el-pais.html (E.T. 16.01.2022) 
 

- 17.01.2022 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı Jordán Rodas 
Andrade, Ombudsman Yardımcısı Claudia Maselli, İş birliği ve 
Uluslararası İlişkiler Direktörü Gabriela Mundo ve Kadın 
Ombudsmanı Dorotea Gómez, Guatemala Kadın Grubu ve Sivil 
Toplumun Kırmızısı temsilcileriyle bir araya gelmiştir. 
Toplantıda, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet 
mağduru göçmen kadınlara sağlanan desteğin güçlendirilmesine 
ilişkin kurumlar arası koordinasyon eylemleri ele alınmıştır. Bu 
eylemler, ulusal düzeyde kadına yönelik şiddet mağdurlarına 
hizmet veren ve göçmen nüfusa hizmet eden kurumlara yönelik 
eğitim süreçlerini içermektedir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-se-reune-
con-representantes-de-grupo-guatemalteco-de-mujeres-para-
coordinar-acciones-sobre-el-apoyo-que-se-brinda-a-mujeres-
migrantes-victimas-de-violencia.html (E.T. 23.01.2022) 
 

- 20.01.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH), yaptığı 
basın açıklamasında henüz ulusal aşı planına dahil edilmemiş 
olan 5 ila 11 yaş arasındaki kız ve erkek çocukların sınıflara geri 
dönüşüyle ilgili endişelerini dile getirmiştir. Yapılan açıklamada 
ayrıca 12 ve 17 yaşındaki çocukların aşı sürecine dâhil 
olmalarına rağmen aşı sayısı hala düşük olduğu bu nedenle 
sınıflara güvenli bir dönüşü garanti etmek için kapsamlı 
eylemlerin garanti edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Yapılan 
açıklamada eğitim sisteminde olması gereken toplam çocuk 
sayısının yaklaşık yarısının sistemin dışında olmasının da endişe 
verici olduğu aktarılmıştır.  
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-expresa-su-
preocupacion-respecto-a-la-baja-cobertura-de-vacunacion-de-
adolescentes-y-el-retorno-a-clases.html 
(E.T. 23.01.2022) 
 

- 21.01.2022 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH) 
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişiler Ombudsmanı 
personeli, özgürlüğünden yoksun bırakılan kadınlara yönelik 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-seguimiento-a-situacion-de-persona-solicitante-de-refugio-en-el-pais.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-seguimiento-a-situacion-de-persona-solicitante-de-refugio-en-el-pais.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-seguimiento-a-situacion-de-persona-solicitante-de-refugio-en-el-pais.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-se-reune-con-representantes-de-grupo-guatemalteco-de-mujeres-para-coordinar-acciones-sobre-el-apoyo-que-se-brinda-a-mujeres-migrantes-victimas-de-violencia.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-se-reune-con-representantes-de-grupo-guatemalteco-de-mujeres-para-coordinar-acciones-sobre-el-apoyo-que-se-brinda-a-mujeres-migrantes-victimas-de-violencia.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-se-reune-con-representantes-de-grupo-guatemalteco-de-mujeres-para-coordinar-acciones-sobre-el-apoyo-que-se-brinda-a-mujeres-migrantes-victimas-de-violencia.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-se-reune-con-representantes-de-grupo-guatemalteco-de-mujeres-para-coordinar-acciones-sobre-el-apoyo-que-se-brinda-a-mujeres-migrantes-victimas-de-violencia.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-expresa-su-preocupacion-respecto-a-la-baja-cobertura-de-vacunacion-de-adolescentes-y-el-retorno-a-clases.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-expresa-su-preocupacion-respecto-a-la-baja-cobertura-de-vacunacion-de-adolescentes-y-el-retorno-a-clases.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-expresa-su-preocupacion-respecto-a-la-baja-cobertura-de-vacunacion-de-adolescentes-y-el-retorno-a-clases.html
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zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye ilişkin 
şikâyetler üzerine Kadın Yönlendirme Merkezi'nde (COF) bir 
inceleme gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, özgürlüğünden 
yoksun bırakılan kadınların üst aramasının yalnızca kadın 
gardiyanlar tarafından yapılmasına ilişkin olarak Ceza İnfaz 
Sistemi Genel Müdürlüğü'ne (DGSP) önceden bildirilmiş olan 
tavsiyeler görevli makamlara hatırlatılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
denuncia-en-centro-de-orientacion-femenina-cof.html 
(E.T. 23.01.2022) 
 

- 21.01.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) 
Baja Verapaz Muavini personeli, Rabinal belediyesine bağlı 
Vegas del Volcán ve Chuaperol köylerinde bir gösteriyi yerinde 
izleyerek incelemede bulunmuş ve belediye ile köylüler arasında 
arabuluculuk yapmıştır. Ombudsmanlık, ulaşım biletinin 
maliyetindeki artışla ilgili anlaşmazlıklarını dile getiren 
köylülerle Belediye arasında bir diyalog masasını kurulmasını 
teşvik etmek için Belediye’ye tavsiyelerde bulunmuş, ayrıca 
göstericiler, serbest dolaşım hakkı ve anlaşmalar ve taahhütler 
oluşturmak için taraflar arasında diyalogun önemi konusunda 
bilinçlendirilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-media-y-
verifica-respeto-de-derechos-humanos-en-manifestacion.html 
(E.T. 23.01.2022) 
 

- 21.01.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) Alta 
Verapaz Yardımcı Personeli, cinsel şiddet mağdurlarına 
sağladıkları koşullar ve mağdurların bakımı konusunda Cobán 
Hastanesi'nde bir denetim gerçekleştirmiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-
supervision-en-hospital-de-coban.html 
(E.T. 23.01.2022) 
 

- 21.01.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH) Izabal 
Procumóvil memuru, başvurucu bir ailenin sığınma talebinde 
bulunma hakkıyla ilgili olarak Corinto sınırında bir yerinde 
inceleme gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Guatemala göçmen 
yardımı prosedürleri ve sığınma talep hakları hakkında aileye 
bilgi verilmiştir.   
Kaynak:  

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncia-en-centro-de-orientacion-femenina-cof.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncia-en-centro-de-orientacion-femenina-cof.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-media-y-verifica-respeto-de-derechos-humanos-en-manifestacion.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-media-y-verifica-respeto-de-derechos-humanos-en-manifestacion.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-supervision-en-hospital-de-coban.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-supervision-en-hospital-de-coban.html
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https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-
verificacion-y-orienta-a-familia-acerca-de-su-derecho-de-
solicitud-de-refugio.html (E.T. 23.01.2022) 
 

- 24.01.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH) 
yetkilileri, Tecún Umán belediye parkında bulunan bir grup 
Honduraslı ve Salvadorlu göçmene insan hakları konusunda 
rehberlik etmiş; göç yolu üzerinde göçmen evleri ve bakım 
kurumlarını bulabilecekleri yerlerin afişleri de kendilerine 
ulaştırılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-orientan-
acerca-de-sus-derechos-humanos-a-personas-migrantes-en-san-
marcos.html (E.T. 27.01.2021) 
 

- 25.01.2022 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı Zacapa 
Yardımcı Ofisinden (PDH) personeli, Gualán belediyesinde 
bulunan Sağlık Merkezinde ilaç ve personel temini konusunda 
bir inceleme gerçekleştirmiştir. İnceleme sonucu elde edilen 
bulgular paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-
verificacion-en-centro-de-salud-de-gualan-zacapa.html 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 26.01.2022 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı Sağlık 
Ombudsmanı (PDH), ülkedeki en önemli hastanelerden biri olan 
Roosevelt Hastanesi'nin yeni denetimini gerçekleştirmiştir. 
Denetim sonucu elde edilen bulgular paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
atencion-en-el-hospital-roosevelt.html 
(E.T. 27.01.2022) 
 
 

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

 
-  Komisyon, YouTube hesabında 22 Ocak 2022 tarihinde “Aile 

içi şiddetle mücadele kampanyası” başlığında video içeriği 
paylaşmıştır. 
Kaynak: 
https://www.youtube.com/watch?v=vC6B1IHacHM  
(E.T. 27.01.2022) 
 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-verificacion-y-orienta-a-familia-acerca-de-su-derecho-de-solicitud-de-refugio.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-verificacion-y-orienta-a-familia-acerca-de-su-derecho-de-solicitud-de-refugio.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-verificacion-y-orienta-a-familia-acerca-de-su-derecho-de-solicitud-de-refugio.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-orientan-acerca-de-sus-derechos-humanos-a-personas-migrantes-en-san-marcos.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-orientan-acerca-de-sus-derechos-humanos-a-personas-migrantes-en-san-marcos.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-orientan-acerca-de-sus-derechos-humanos-a-personas-migrantes-en-san-marcos.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-verificacion-en-centro-de-salud-de-gualan-zacapa.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-verificacion-en-centro-de-salud-de-gualan-zacapa.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-atencion-en-el-hospital-roosevelt.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-atencion-en-el-hospital-roosevelt.html
https://www.youtube.com/watch?v=vC6B1IHacHM
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- Komisyon, YouTube hesabında 22 Ocak 2022 tarihinde 
“Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 73’üncü Yılı” 
başlığında video içeriği paylaşmıştır. 
Kaynak: 
https://www.youtube.com/watch?v=9qvCEsYXi80  
(E.T. 27.01.2022) 
 

 
Demokratik 
Kongo 
Cumhuriyeti 
Ulusal İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
National Human 
Rights 
Commission of 
the Democratic 
Republic of 
Congo  
 

 
- Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), 20 Ocak 2022 

Çarşamba günü yöneticilerin ve temsilcilerin insan hakları 
ihlalleri mağdurlarını daha iyi desteklemelerini sağlamak için 
prosedürler hakkında bir kapasite geliştirme çalıştayı 
düzenlemiştir.  
Kaynak:  
https://Twitter.com/rdc_cndh/status/1484153972529287178?cx
t=HHwWlMC-yZaL45gpAAAA  
(E.T. 26.01.2022) 

 

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

 
- 07.01.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu web 

sitesinde, Islah Servisi (CSC), Kanada İnsan Hakları Komisyonu 
(CHRC) ve Mahkûmlara Yönelik Hukuk Hizmetleri (PLS), 
CSC'nin gözetiminde bulunan ve opioid kullanım bozukluğu 
olan kişiler için sağlık hizmetlerini iyileştirmeye çalışan ortak 
anlaşmayı duyurmuştur. Bu anlaşma, opioid krizine yanıt olarak 
ve PLS tarafından Komisyon’a yapılan bir başvurunun çözüme 
kavuşturulmasına yardımcı olmak için yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/improved-health-
services-people-opioid-use-disorder-federal-institutions  
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 12.01.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu, 
Kanada’da yaşayan evsizlerin yaşanan soğuk kış nedeniyle 
hayati tehlikesi olduğundan herkes için eşit derecede güvenli, 
onurlu konut hakkının sağlanması için çağrıda bulunmuştur.  
Kaynak: 

https://www.youtube.com/watch?v=9qvCEsYXi80
https://twitter.com/rdc_cndh/status/1484153972529287178?cxt=HHwWlMC-yZaL45gpAAAA
https://twitter.com/rdc_cndh/status/1484153972529287178?cxt=HHwWlMC-yZaL45gpAAAA
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/improved-health-services-people-opioid-use-disorder-federal-institutions
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/improved-health-services-people-opioid-use-disorder-federal-institutions
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https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/unsafe-conditions-
people-experiencing-homelessness-a-pressing-human-rights-
issue (E.T. 27.01.2022) 
 

- 24.01.2022 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu Twitter 
hesabında tüm Kanadalıların, iş ve hizmetlere eşit erişime sahip 
olması gerektiğine ilişkin hazırlamış olduğu rehberi 
paylaşmıştır.  
Kaynak: 
https://www.chrc-
ccdp.gc.ca/en/resources/publications/levelling-the-field-
developing-a-special-program-under-the-canadian-human  
(E.T. 27.01.2022) 
 

 
El Salvador İnsan 
Hakları 
Avukatlığı / 
Procurador 
Derechos 
Humonos El 
Salvador 

 
- 2022 yılında yürürlüğe giren "Yaşlıların Haklarının 

Korunmasına İlişkin Özel Kanun" hakkında farkındalık 
çalışmaları yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/147727843689276
2116 (E.T. 27.01.2022)  
 

- 10.01.2022 tarihinde Barış Antlaşmalarının imzalanmasının 
30’uncu yılına özel düzenlenen programa katılım sağlanmıştır. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/148052999984537
6004 (E.T. 27.01.2022) 
 

- 11.01.2022 tarihinde İspanya Büyükelçiliğine sığınma talebinde 
bulunan Honduraslı aileye hukuki destek sağlanmıştır. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/148093966382105
8055  (E.T. 27.01.2022)  
 

- Yaşlılar Kurulu ile 2022 yılında hayata geçirilecek faaliyetlere 
ilişkin toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/148137068943312
8967  (E.T. 27.01.2022) 
 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/unsafe-conditions-people-experiencing-homelessness-a-pressing-human-rights-issue
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/unsafe-conditions-people-experiencing-homelessness-a-pressing-human-rights-issue
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/unsafe-conditions-people-experiencing-homelessness-a-pressing-human-rights-issue
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/publications/levelling-the-field-developing-a-special-program-under-the-canadian-human
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/publications/levelling-the-field-developing-a-special-program-under-the-canadian-human
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/publications/levelling-the-field-developing-a-special-program-under-the-canadian-human
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1477278436892762116
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1477278436892762116
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1480529999845376004
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1480529999845376004
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1480939663821058055
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1480939663821058055
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1481370689433128967
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1481370689433128967
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- Şiddet Mağduru Kadınları Koruma Özel Birimi ile Covid-19 
Kılavuzu hakkında toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/148201688927870
9765 (E.T. 27.01.2022)  
 

- 16.01.2022 tarihinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını 
kullanan vatandaşların haklarının ihlal edilmesine engel olmak 
amacıyla sahada çalışmalar yapılmıştır. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/147049563808957
2364 (E.T. 27.01.2022) 
 

- 18.01.2022 tarihinde Zaragoza Belediyesi'nde Yaşlıların 
Haklarının Korunmasına İlişkin Özel Kanun'u tanıtmak 
amacıyla eğitim gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/147049563808957
2364 (E.T. 27.01.2022) 
 

- 19.01.2022 Silahlı Çatışma Kurbanlarını Anma Günü 
kapsamında çevrimiçi seminer düzenlenmiştir. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/148386849649273
2421 (E.T. 27.01.2022) 
 

- 22.01.2022 tarihinde Çevre Hakkını Koruma Kurulu ile 2022 yılı 
faaliyetlerine ilişkin toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/148469824907635
0978 (E.T. 27.01.2022)  
  

- 27.01.2022 tarihinde Yaşlılara Yönelik Kötü Muamele ve 
Koruma Mekanizmaları konulu panelde sunum 
gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/PDDHElSalvador/status/148641013894477
4144 (E.T. 27.01.2022) 
 

 
İrlanda İnsan 
Hakları ve Eşitlik 
Komisyonu / 

 
- 04.01.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde BM 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi konusunda 
İrlanda'nın Dördüncü Dönemsel raporuyla ilgili Konuların 

https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1482016889278709765
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1482016889278709765
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1470495638089572364
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1470495638089572364
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1470495638089572364
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1470495638089572364
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1483868496492732421
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1483868496492732421
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1484698249076350978
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1484698249076350978
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1486410138944774144
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1486410138944774144
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Ireland Human 
Rights and 
Equality 
Commission 

Listesi için BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi'ne sunulan katkı yer almıştır.  
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2022/01/Ireland-and-the-
International-Covenant-on-Economic-Social-and-Cultural-
Rights.pdf  (E.T. 26.01.2022) 
 

- 10.01.2022 tarihinde Kurum resmi web sitesinde İrlanda ulusal 
mevzuatında yer alan eşitlik yasalarında yapılması gereken 
reformlara ilişkin altmış maddelik bir tavsiye listesi hazırlanıp 
sunulduğuna ilişkin basın açıklamasına yer verilmiştir. 
Ayrımcılıkla mücadele kapsamında yasaların değiştirilmesine 
ilişkin tavsiyelerden bazıları şu şekildedir:  

 Sendikaların ve STK'ların, ayrımcılığa uğradığı iddia 
edilen durumlarda kendi adlarına olduğu kadar, adı geçen 
şikâyetçiler adına da temsili yetkisinin bulunmasına izin 
verilmelidir. 

 Sosyo-ekonomik statüye dayalı ayrımcılık ile cezai 
mahkûmiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmalıdır. 

 Mevcut “din” temellinde ayrımcılığın kapsamı, AB 
hukukuna uygun olacak şekilde 'din veya inanç' şeklinde 
revize edilmelidir.  

 Çoklu temelde ayrımcılık durumları yasal zeminde 
koruma altına alınmalıdır.  

 Ev hizmetlerinde çalışanlar, işçi olarak tanımlanmalı ve 
istihdam eşitliği yasaları kapsamında korunmalıdır. Bu 
düzenlemenin yapılmaması ev hizmetlerinde çalışan 
kadınların ve göçmenlerin işe alım ve çalışma koşulları 
açısından orantısız bir muameleye maruz kalmalarına 
neden olmaktadır.  

 Eşitlik yasaları kapsamında verilebilecek tazminat 
miktarının üst sınırı kaldırılmalıdır. 

 Eşitlik yasalarının etkinliğini izlemek, ayrıştırılmış veri 
elde etmek içinde Devlet tarafından acil eyleme 
geçilmesi gerekmekte, şikâyet mekanizmaları tarafından 
veriler yıllık olarak yayımlanmalıdır.  

Raporun tamamına ulaşmak için ayrıca bkz: 
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2022/01/IHREC-Submission-
on-the-Review-of-the-Equality-Acts.pdf (E.T. 27.01.2022) 
 

https://www.ihrec.ie/app/uploads/2022/01/Ireland-and-the-International-Covenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2022/01/Ireland-and-the-International-Covenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2022/01/Ireland-and-the-International-Covenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2022/01/IHREC-Submission-on-the-Review-of-the-Equality-Acts.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2022/01/IHREC-Submission-on-the-Review-of-the-Equality-Acts.pdf
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- 18.01.2022 tarihinde Kurum resmi web sitesinde yer alan 
açıklamada; Donnelly v. Sosyal Koruma ve İrlanda Bakanı 
davasına İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu'nun 
(Komisyon) amicus curiae (mahkemenin dostu) sıfatıyla 
katıldığı, bir babanın ağır engelli çocuğunun hastanede uzun 
tedavi görmesi nedeniyle evde bakım ödeneğine erişimin 
reddedildiği, bu durumun engellilik temelinde ayrımcı muamele 
olarak görülmesi gerektiği görüşünün sunulduğu yer almaktadır.   
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/parents-care-responsibilities-dont-stop-
because-a-disabled-child-is-hospitalised-says-commission/ 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 19.01.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
açıklamada; Afgan kökenli bir çocuğun doğumundan önce 
babasının ülkede mülteci olarak ikamet etmesine dayanarak 
İrlanda vatandaşlığı talep ettiği bir davada Komisyon’un 
kanunun uygulanmasında amicus curiae sıfatıyla müdahil 
olacağı açıklaması yer almaktadır.  
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/childs-citizenship-at-stake-in-supreme-
court-case/  (E.T. 27.01.2022) 
 

- 25.01.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 
açıklamada; Komisyonun Engelli Hakları davasında amicus 
curiae sıfatıyla mahkemeye sunduğu görüşte, Engelliler Yasası 
kapsamındaki mevcut engellilik yorumunun insanları potansiyel 
olarak temel haklarından mahrum bıraktığı ifade edilmekte, söz 
konusu düzenlemenin BM Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme’ye (CRPD) ve Anayasa'nın 42A maddesine aykırı 
olduğunu belirtmektedir. 
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/hses-interpretation-of-disability-act-
undermines-rather-than-upholds-disability-rights/   
(E.T. 27.02.2021)  
 

 
Yunanistan Ulusal 
İnsan Hakları 
Komisyonu / 
National 
Commission for 

 
- 17.01.2022 tarihinde, Yunanistan’da insan haklarının durumuna 

ilişkin gelişmelere dair bülten yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html 
(E.T. 27.01.2022) 
 

https://www.ihrec.ie/parents-care-responsibilities-dont-stop-because-a-disabled-child-is-hospitalised-says-commission/
https://www.ihrec.ie/parents-care-responsibilities-dont-stop-because-a-disabled-child-is-hospitalised-says-commission/
https://www.ihrec.ie/childs-citizenship-at-stake-in-supreme-court-case/
https://www.ihrec.ie/childs-citizenship-at-stake-in-supreme-court-case/
https://www.ihrec.ie/hses-interpretation-of-disability-act-undermines-rather-than-upholds-disability-rights/
https://www.ihrec.ie/hses-interpretation-of-disability-act-undermines-rather-than-upholds-disability-rights/
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html
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Human Rights 
Greece 

- 19.01.2022 tarihinde, Selanik’te ortaya çıkan cinsel istismar 
iddiaları nedeniyle ülkede toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
olgusuna ilişkin endişe dile getirilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html 
(E.T. 27.01.2022) 
 
 

 
Hırvatistan 
Ombudsmanlığı / 
Office of the 
Ombudsperson 
Croatia   
 

 
- Hırvatistan Ombudsmanlığı’nın web sitesinde 20.02.2022 

tarihinde yayımlanan habere göre, “Hırvatistan Cumhuriyetinde 
İnsan Haklarının 30’uncu Yılı: Dünü, Bugünü ve Geleceği” 
başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Uzmanlar, hukukçular, 
milletvekilleri, öğrenciler gibi pek çok kesimden kişinin 
bulunduğu konferansın amacının insan haklarının ve hukukun 
üstünlüğünün önemini hatırlatmak olduğu konusuna 
değinilmiştir. Hukukun üstünlüğünün etkin bir şekilde 
uygulanması adına tüm kurum ve kuruluşların bir araya 
gelmesinin önemi açıklanmıştır. 
Kaynak:  
https://www.ombudsman.hr/hr/30-godina-zastite-ljudskih-
prava-u-republici-hrvatskoj-proslost-sadasnjost-i-buducnost/  
(E.T. 25.01.2022) 
 

- Hırvatistan Ombudsmanlığı’nın web sitesinde yer alan 
20.01.2022 tarihli habere göre, Hırvatistan’da yeni bir Sosyal 
Refah Yasası kabul edilmiştir. Yasa ile Hırvatistan’da yer alan 
her vatandaşın sosyal refah hizmetlerine ve haklarına sahip 
olması hedeflenmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsman.hr/hr/kako-do-istinske-i-potrebne-
reforme-sustava-socijalne-skrbi/ 
(E.T. 25.01.2022) 
 

 
Arnavutluk Halk 
Avukatlığı / 
Ombudsmanlık 
People's Advocate 
Albania 

 
- 8 Ocak 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sayfasında yer 

alan haberde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk 
Demokratik Partisi (PD) Genel Başkanı Lulzim Başa’nın 
görevden ayrılması talebiyle düzenlenen protestolarda 
göstericilerle polis kuvvetleri arasında meydana gelen gerginlik 
ile ilgili Arnavutluk Ombudsmanlığının ön raporu 
yayımlanmıştır. Buna göre Kurum, yaşanan gelişmeleri 
yakından takip ettiğini duyurmuştur. Gösteri düzenleme, 
protesto hakkının temel bir hak olmakla birlikte barışçıl bir 
şekilde kullanılması gerektiği ve şiddet içeren eylemlerden 

https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html
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kaçınılması gerektiği vurgulanmıştır. Halkın Avukatı’nın 
anayasal görevine uygun olarak, bireylerin temel hak ve 
özgürlüklerinin savunulması noktasında durumu sürekli olarak 
izlemeye devam edeceği bildirilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-741/ 
(E.T. 25.01.2022). 
 

- 14 Ocak 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sayfasında yer 
alan habere göre Kosova Meclisi Hukuk Komisyonundan bir 
heyetin Arnavutluk Halk Avukatı Kurumu'nu ziyaret ettiği 
duyurulmuştur. Buna göre heyet, Halkın Avukatı Erinda 
Ballanca ve İşkenceye Karşı Ulusal Mekanizma Komiseri 
Ermonela Xhafa, İdare Birimi Komiseri Erjona Canaj ve Özel 
Birim Komiseri Ermonela Ruspi gibi kurumun üst düzey 
yetkilileri tarafından kabul edilmiştir. Kosova Meclisi 
temsilcilerinin oluşturduğu heyette Kosova Meclisi Hukuk 
Komisyonu Başkanı Adnan Rrustemi, Birinci Başkan 
Yardımcısı Driton Selmanaj ve üyeler Besnik Tahiri, Dimal 
Basha ile Hajdar Beqa yer almıştır. Toplantıda, iki ülkenin 
ombudsmanlık kurumları ve ilgili Meclislerin iş birliği, insan 
hakları konuları ve özellikle adalet alanında olmak üzere yasal 
reform konularında ikili deneyimler hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-742/ 
(E.T. 25.01.2022). 
 

- 19 Ocak 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sayfasında 
Tiran Belediyesinin “5 Maiji” bölgesindeki bazı konutların 
yıkımına müdahale davasında meydana gelen gelişmeler ile ilgili 
bir paylaşım yapılmıştır. Buna göre, bölgenin yeniden imar 
sürecine girmesiyle birlikte kamulaştırma kararı alındığı ve 
bölgede yer alan binaların yıkım sürecine eşlik eden sorunların 
Ombudsmanlık tarafından takip edildiği duyurulmuştur.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-743/ 
(E.T. 25.01.2022). 

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-741/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-741/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-742/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-742/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-743/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-743/
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Avustralya İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
Australia Human 
Rights 
Commission 

 
- Kurumun resmi internet sayfasında paylaşılan 21 Ocak 2022 

tarihli gönderide, Lorraine Finlay’in Avustralya’da göçmenlerin 
alıkonulma merkezlerinin uygun bir şekilde incelenmesine 
ihtiyaç olduğuna vurgu yapan tespiti paylaşılmıştır. Novak 
Djokovic, yakın zamanda Melbourne’daki Park Otel’de 
alıkonulmuştur ve bu durum uluslararası düzeyde dikkatlerin 
Avustralya’ya çevrilmesine yol açmıştır. Çünkü Avustralya 
göçmenlik makamları tarafından oteller, alternatif gözaltı 
mekânları olarak kullanılmıştır. Oteller, insanları uzun süre 
alıkoymak için uygun yerler değildir. 2017 yılında Avustralya, 
tüm alıkonulma yerleri için koordineli ve bağımsız bir teftiş 
sistemi organize etmek için uluslararası bir taahhütte 
bulunmuştur. OPCAT olarak bilinen bu taahhüt, dönemin 
Dışişleri Bakanı tarafından insan hakları için bir zafer olarak 
nitelendirilmiştir. 20 Ocak 2022 tarihinde bu taahhüdün 
üstünden 4 yıl geçmesine rağmen Avustralya OPCAT 
taahhütlerini yerine getirmemiştir. OPCAT, Avustralya’da tam 
olarak uygulanmış olsaydı potansiyel insan hakları sorunları 
ortaya çıkmadan önce tespit etmek ve önlemek için tüm 
alıkonulma yerlerinde bağımsız teftişler yapma imkanı 
doğacaktı. OPCAT’in nasıl uygulanacağına dair esneklik payı 
mevcuttur ancak öncelikle Avustralya’da bir NPM (Ulusal 
Önleme Mekanizması) oluşturmak gereklidir. Söylemleri 
eyleme dönüştürmenin tam zamanı olduğu vurgulanarak verilen 
sözlerin tutulması gerektiği ifade edilmiştir.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/opinions/novak-
djokovic-drew-global-attention-australias-immigration-
detention-regime (E.T.27.01.2022). 

 
Ukrayna 
Ombudsmanlığı/ 
The Ukrainian  
Parliament 
Commissioner for 

 
- 13 Ocak 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, 

Komiserliğin girişimi üzerine ve Friedrich Ebert Vakfı Ukrayna 
Temsilciliği ile iş birliği içinde ayrımcılığın ne olduğuna, günlük 
yaşamda nasıl tanınacağına ve ayrımcılık biçimlerinin 
anlaşılmasına yardımcı olmak için ortak bir video projesinin 
hayata geçirildiğine dair bir haber paylaşılmıştır. 

https://humanrights.gov.au/about/news/opinions/novak-djokovic-drew-global-attention-australias-immigration-detention-regime
https://humanrights.gov.au/about/news/opinions/novak-djokovic-drew-global-attention-australias-immigration-detention-regime
https://humanrights.gov.au/about/news/opinions/novak-djokovic-drew-global-attention-australias-immigration-detention-regime
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Human Rights 
(Ombudsman) 
 

Habere göre video, ayrımcılık sorununu ve ayrımcılığa maruz 
kalan kişilerin üzerindeki sonuçlarını özetlemektedir. 
Ayrımcılığın, insan hakları ve özgürlüklerinin açık ve yaygın 
ihlallerinden biri olduğu, stereotiplerin ve önyargıların, ayrımcı 
eylemlerin temeli olduğu ve stereotipleri yıkarak, kökleşmiş 
stereotiplerden, hatalı sonuçlardan ve inançlardan içsel özgürlük 
kazanılacağı, ayrıca eleştirel düşünmenin, modern olmanın ve 
dünyayı yeni bir şekilde görmenin öğretildiği belirtilmektedir. 
Kaynak: 
Bu video projesinin 1. Serisi için link. 
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-
upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-
dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-
ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-1-seriya 
Bu video projesinin 2. Serisi için link. 
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-
upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-
dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-
ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-2-seriya    
Bu video projesinin 3. Serisi için link. 
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-
upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-
dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-
ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-3-seriya  
(E.T. 22.10.2021) 
 

- 18 Ocak 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, 
Komiserliğin dil temelinde ayrımcılık vakasına yanıt verdiğine 
ilişkin bir haber paylaşılmıştır. Habere göre, medya izlemesi 
sırasında, ANDERSENLAB LLC'nin personel yönetimi uzmanı 
tarafından, ekipte yalnızca Ukraynaca iletişim kurmakta ısrar 
etmesi nedeniyle Kiev'deki boş pozisyon için bir aday istihdam 
etmeyi reddettiği hakkında bilgi ortaya çıkmıştır. Şirketin bir 
temsilcisi, ANDRRSENLAB LLC ekibinin Rusça konuştuğunu 
açıklayarak istihdamı reddetmiştir. Personel yönetimi uzmanının 
bu eylemlerinin, yalnızca Ukrayna Anayasası'nın 24’üncü 
maddesinde yer alan ayrımcılık yasağı ilkesinin ihlali değil, söz 
konusu uygulamanın aynı zamanda Ukrayna "Ukrayna Dilinin 
Devlet Olarak İşleyişinin Sağlanması Hakkında Kanun"un 
gerekliliklerini de ihlal ettiği belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhe
nij-vidreaguvala-na-vipadok-diskriminaciyi-za-movnoyu-
oznakoyu  

https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-1-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-1-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-1-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-1-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-2-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-2-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-2-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-2-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-3-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-3-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-3-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/za-iniciativi-upovnovazhenogo-realizovanij-spilnij-videoproekt-poklikanij-dopomogti-rozibratisya-shcho-take-diskriminaciyi-yiyi-formi-ta-yak-yih-rozpiznati-u-povsyakdennomu-zhitti-3-seriya
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-vidreaguvala-na-vipadok-diskriminaciyi-za-movnoyu-oznakoyu
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-vidreaguvala-na-vipadok-diskriminaciyi-za-movnoyu-oznakoyu
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-vidreaguvala-na-vipadok-diskriminaciyi-za-movnoyu-oznakoyu
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(E.T. 27.01.2021) 
 

- 20 Ocak 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Birliği ortak projesi: Adalete Erişimin 
Güçlendirilmesi ayrımcılık, nefret suçları ve nefret söylemi 
kapsamında sunulan “Ukrayna'da Düşman Dille Mücadeleye 
Yönelik Ulusal Önlemlerin Analizi” raporunun müzakeresine 
Komiser Lyudmila Denisova'nın da katıldığına dair bir haber 
paylaşılmıştır. Lyudmila Denisova, geçen yıl içinde 19 kişinin, 
nefret söylemi tezahürleri içeren ifadeler ve yayınlar yoluyla 
eşitlik haklarının ihlali konusunda Kuruma başvurulduğunu ve 
buna benzer 15 olayın daha medyada ortaya çıktığını ifade 
etmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhe
nij-vzyala-uchast-v-obgovorenni-zvitu-analiz-nacionalnih-
zahodiv-protidiyi-movi-vorozhnechi-v-ukrayin  
(E.T. 27.01.2021) 
 

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

 
- 03.01.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde, 

Komisyonun 16 Aralık 2021 tarihli oturumunda Yangsan’da 
bulunan bir kız öğrenciye yapılan fiziksel zorbalığa ilişkin resen 
soruşturma başlattığı belirtilmiştir. Komisyonun soruşturma 
kapsamında polis ve eğitim ofisinin aldığı önlemlerin yeterli 
olup olmadığını araştıracağı ve Kore Ulusal İnsan Hakları 
Komisyonunun uyruklarına bakılmaksızın çocukların yüksek 
yararının her zaman korunması gerektiğine inandığı 
belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&
boardid=7607584  (E.T. 26. 01.2022) 
 

- 08.01.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde NHRCK 
Başkanının seçim uygunluğuna ilişkin düzenlemeye dair 
açıklamasına yer verilmiştir. Açıklamada Kore'de 18 yaşındaki 
gençlerin Nisan 2020'de yapılan parlamento seçimlerinde ilk kez 
oy hakkı kullanabildikleri, Kore’de bir kişinin seçime 
katılmasına izin veren seçime uygunluk yaşı, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi için hala 40 ve üzerinde iken, milletvekili seçimine aday 

https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-vzyala-uchast-v-obgovorenni-zvitu-analiz-nacionalnih-zahodiv-protidiyi-movi-vorozhnechi-v-ukrayin
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-vzyala-uchast-v-obgovorenni-zvitu-analiz-nacionalnih-zahodiv-protidiyi-movi-vorozhnechi-v-ukrayin
https://www.ombudsman.gov.ua/en/news_details/upovnovazhenij-vzyala-uchast-v-obgovorenni-zvitu-analiz-nacionalnih-zahodiv-protidiyi-movi-vorozhnechi-v-ukrayin
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607584
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607584
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607584
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olabilmek için 25 yaşından büyük olmak gerektiği ve bu yaş 
sınırının yerel seçimler için de öngörüldüğü, seçme ve seçilme 
hakkı gibi haklar, herkesin demokratik toplumun bir üyesi olarak 
yararlanabilmesi gereken temel haklar olduğu ifade edilmiştir. 
Ulusal Meclisin 31 Aralık 2021'deki genel oturumunda 'Kamu 
Görevlisi Seçim Yasası'nda yapılan kısmi değişiklik taslağının 
kabul edilmesiyle, Kore'deki gençlerin siyasi haklarının daha da 
genişletildiği, 18 yaşından büyük bir kişinin artık yerel yönetim 
seçimi için aday olabileceği, ancak Cumhurbaşkanlığı için 
seçme seçilme yaşının düşürülmesi gerektiği ve gençlerin siyasi 
karar alma süreçlerine katılma haklarını geliştirmek gerektiği 
belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&
boardid=7607621   
(E.T. 26.01.2022) 
 

- 25.01.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde, Kuzey 
Koreli bir Sığınmacının Kuzey'e geri dönmesi ve yetkililer 
tarafından alınan önlemler hakkında Başkanın açıklamasına yer 
verilmiştir. Açıklamada, Kore Cumhuriyeti'ndeki Kuzey Koreli 
sığınmacıların sayısının 2021'in sonu itibariyle sayı şu anda 
33.800 civarında olduğu, Kuzey Koreli Mülteciler için Yerleşim 
Destek Merkezi ile koordineli olarak farklı bölgelerde çeşitli 
yeniden yerleştirme programları yürütüldüğü, NHRCK 
tarafından 2017 yılında “Kuzey Koreli sığınmacıların yaşadığı 
travmatik insan hakları ihlali sorunları” ile ilgili gerçek bulma 
araştırmasının, ankete katılanların yarısından fazlasının (%56) 
Travma Sonrası Stres Bozukluğundan (PTSD) klinik durumda 
olduğunu ortaya koyduğu, ankete katılanların %25’inin yüksek 
intihar riski altında ve 2016 yılından 2020 yılına kadar, 
sığınmacıların intihar oranı genel halkın intihar oranını ikiye 
katladığı ve her on kişiden birinin intihar ettiği, Kuzey Koreli 
sığınmacılar için yeniden yerleştirme programının gözden 
geçirilmesi gerektiği ve Kore Ulusal İnsan Hakları 
Komisyonunun Kuzey Koreli sığınmacıların haklarını korumak 
için çalıştığı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&
boardid=7607634   
(E.T. 26.01.2022) 

 

https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607621
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607621
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607621
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607634
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607634
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002001&pagesize=10&boardtypeid=7003&boardid=7607634
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Katar Ulusal 
İnsan Hakları 
Komisyonu / 
National Human 
Rights Committee 
of Qatar 

 
- 02.01.2022 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde yer alan 

haberde Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun (NHRC) 
“Together We Work” Kampanyasını başlattığı belirtilmiştir. 
Komite bu kampanya ile görev alanı içerisinde insan hakları 
kültürünün yayılması ve işçi hakları konusunda iş birliği ve 
farkındalığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kampanyanın 
işçiler ve işverenlerle ilgili tüm yönleri içeren önemli eksenlere 
odaklandığına dikkat çekilmiştir. Katar İş Kanunu'nun, işçilerin 
tüm mesleki ve sosyal haklarının yanı sıra iki taraf arasındaki 
sözleşme ilişkisine uygun olarak işverenlerin haklarını garanti 
ettiği, işçi haklarının güçlendirilmesini ve onaylanması, uygun 
koşulların sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Katar 
mevzuatının uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalarla uyumlu 
olduğu ve işçiler ile işverenler arasındaki ilişkinin sosyal adalete 
dayandığını vurgulanmıştır. Kampanyada İlk hafta sağlık 
konusuna, ikinci hafta çalışma saatleri ve dinlenme süreleri ile 
ilgili konulara, üçüncü hafta yeterli barınma konusuna, kapanış 
haftası ise iş güvenliği konusuna odaklanılacağı ve kampanya 
sonunda yasal standartlara uyan firmaların ödüllendirileceği 
belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-launches-together-we-work-
campaign/  (E.T. 26.01.2022) 
 

 
Bosna Hersek 
İnsan Hakları 
Ombudsmanlık 
Kurumu / 
Institute of 
Human Rights 
Ombudsmen of 
Bosnia and 
Herzegovina 

  
- 13.01.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde, Dünya Din 

Özgürlüğü Günü vesilesiyle, Bosna Hersek Ombudsmanları, 
yetkilileri ve vatandaşları bu alana tam olarak bağlı kalmaya ve 
saygı ve hoşgörü taahhütlerini sürdürmeye davet etmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2140&la
ng=EN 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 26.01.2022 tarihinde Kurumun web sitesinde yer alan habere 
göre, 2021 yılı boyunca, Bosna Hersek Ombudsmanları ve 
UNICEF iş birliğine devam etmiş ve Banja Luka Hapishanesi 
gibi kanunla ihtilafa düşen çocukların barındığı kurumlar ziyaret 
edilmiştir. Ortak işbirliği, Özel Rapor hazırlanmasıyla 
sonuçlanmış ve rapora ek olarak, bu tür kurumlara yapılacak 

https://nhrc-qa.org/en/nhrc-launches-together-we-work-campaign/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-launches-together-we-work-campaign/
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2140&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2140&lang=EN
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ziyaretler için kapsamlı bir metodolojiye yer verilmiştir. Rapora 
aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2143&la
ng=EN (E.T. 27.01.2022) 
 
 

 
Danimarka İnsan 
Hakları Kurumu / 
Danish Institute 
for Human Rights 

 
- 05.01.2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web 

sitesinde yapılan paylaşımda, işverenlerin iş başvurularını yaşa 
göre değerlendirmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını 
olumlu karşıladıkları belirtilerek, yasa tasarısının istihdam 
durumlarında yaşa dayalı ayrımcılığın önlenmesine yardımcı 
olabileceği değerlendirilmesinde bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/lov-aktiv-
beskaeftigelsesindsats-aktiv-socialpolitik-
arbejdsloeshedsforsikring-forbud (E.T. 27.01.2022) 
 

- 18.01.2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 
tarafından Sürdürülebilir İyileşme Taahhüdüne ilişkin çevrimiçi 
bir etkinlik düzenlenmiştir. Taahhüdü imzalayanlar, 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris Anlaşması ile 
uyumlu, insan haklarına dayalı bir COVID-19 sonrası iyileşme 
stratejisine olan bağlılıklarını dile getirmişlerdir. Etkinlikte 
Devlet ve devlet dışı aktörlerin iyi uygulama örnekleri ve 
karşılaştıkları zorluklar ele alınmıştır.  
Kaynak: 
https://www.humanrights.dk/events/building-forward-better 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 25.01.2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 
tarafından Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı 
(GANHRI) ile işbirliği içinde Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine ilişkin verilerin toplanmasında insan hakları temelli 
bir yaklaşımla hesap verebilirliğin sağlanması konulu bir 
çevrimiçi etkinlik gerçekleştirilmiştir.  
Kaynak: 
https://ganhri.org/event/nso-event/ (E.T. 27.01.2022) 

https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2143&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2143&lang=EN
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/lov-aktiv-beskaeftigelsesindsats-aktiv-socialpolitik-arbejdsloeshedsforsikring-forbud
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/lov-aktiv-beskaeftigelsesindsats-aktiv-socialpolitik-arbejdsloeshedsforsikring-forbud
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/lov-aktiv-beskaeftigelsesindsats-aktiv-socialpolitik-arbejdsloeshedsforsikring-forbud
https://www.humanrights.dk/events/building-forward-better
https://ganhri.org/event/nso-event/
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Büyük Britanya 
Eşitlik ve İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
Equality and 
Human Rights 
Commission of 
Great Britain 

 
- 05.01.2022 tarihinde, ırk ayrımcılığıyla mücadele etmek ve 

mağdurların adalet arayışına yardımcı olmak için yasal bir fon 
oluşturulduğu duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1478697941602820096 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 06.01.2022 tarihinde, Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan Eşitlik 
Yasası’nın tarihçesine ilişkin bir video paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1479075526409129989 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 07.01.2022 tarihinde, eşit ücret ve cinsiyetlerarası ücret farkına 
ilişkin bir video paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1479422897559060486 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 10.01.2022 tarihinde, Birleşik Krallık’ın imzaladığı yedi BM 
insan hakları anlaşmasında yer alan standartları karşılamaya 
yönelik eylem ve ilerleme değerlendirmesi paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1480570257265860611 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 14.01.2022 tarihinde, Lordlar Kamarasında tartışılan Polis, Suç, 
Ceza ve Mahkemeler Tasarısında önerilen değişikliklerin, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına 
alınan barışçıl protesto hakkını ciddi şekilde kısıtlayabileceği 
ifade edilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1482035207230349313 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 19.01.2022 tarihinde, insan hakları ve eşitlik ile ilgilenenler için 
e-bülten hazırlanacağını duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1483741088254992392 
(E.T. 27.01.2022) 

 
- 23.01.2022 tarihinde, sınavların tüm çocuklar için erişilebilir 

olmasını sağlamanın okulların sorumluluğunda olduğunu ortaya 
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koyan ve Kurum tarafından da desteklenen bir davaya ilişkin 
video paylaşımında bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1485311493684011014 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 24.01.2022 tarihinde, Uluslararası Eğitim Günü sebebiyle 
Birleşik Krallık ve Galler hükümetlerinin eğitim hakkına ilişkin 
nasıl bir performans gösterdiklerine ilişkin paylaşımda 
bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1485548756380626944 
(E.T. 27.01.2022) 
 

- 26.01.2022 tarihinde, İskoç Hükümetine Cinsiyet Tanıma Yasası 
reformu için öneride bulunulduğu duyurulmuştur. Buna göre, 
yasada herhangi bir değişiklik yapılmadan önce daha fazla 
değerlendirme yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/EHRC/status/1486362779451809793 
(E.T. 27.01.2022)  
 

 
Arjantin 
Ombudsmanlığı / 
Defensoria del 
Pubelo de la 
Nación de 
Argentina 

 
- 03.01.2022 tarihinde Covid-19 aşı karşıtlarına hitaben, aşının 

faydalarına ilişkin bilgilendirici bir açıklama yapılmıştır. Bu 
çerçevede, aşının; “Semptom riskini azalttığı bağışıklık 
kazanılmasını sağladığı; enfeksiyon durumunda virüse karşı 
savaşmasına yardımcı olduğu ve diğer bireylere bulaşma 
olasılığını azalttığı” yönüne dikkat çekilmiştir.  
Kaynak:  
https://Twitter.com/DPNArgentina/status/14780636835825336
41  (E.T. 28.01.2022) 
 

- 07.01.2022 tarihinde Arjantin Ulusal İnsan Hakları Kurumu, İş 
Dünyası ve İnsan Hakları konusuna ilişkin eylemleri içeren 
Çerçeve Protokolü başlatılmıştır. 
Kaynak: 

            https://Twitter.com/rindhca/status/1479434825652219907  
   (E.T. 28.01.2022) 
 

- 24.01.2022 tarihinde okulların, üniversitelerin ve diğer 
merkezlerin kapatılması 190'dan fazla ülkede 1,6 milyar 

https://twitter.com/DPNArgentina/status/1478063683582533641
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1478063683582533641
https://twitter.com/rindhca/status/1479434825652219907
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öğrenciyi etkilediği; eğitim konusunda işbirliği yapılması 
gerekliliği konusunda çağrı yapılmıştır.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/DPNArgentina/status/14855833454508974
10  
(E.T. 28.01.2022) 
 

- 27.01.2022 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından soykırımın 
önlenmesi amacıyla bir sosyal yardım programı oluşturulduğu 
duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/DPNArgentina/status/14866703450295337
03 (E.T. 28.01.2022) 
 
 

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

  
- 18 Ocak 2022 tarihinde, Merkezin internet sitesinde, Merkezin 

himayesinde " most relevant scientific articles " isimli herkese 
açık bir makale yarışması düzenleneceği duyurulmuştur. 
Kaynak:  
http://nhrc.uz/uz/news/m6601 
(E.T. 27.01.2021) 

 

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

 
- 02.01.2022 tarihinde Covid-19 ürünleri üreticilerini ürünlerine 

verilen zararlar için yasal sorumluluktan muaf tutma konusunda 
yasal bir rapor yayımlanmıştır. Bu raporun yayımlanması, 
Covid-19 virüsüyle mücadele için tıbbi ürünlerin 
düzenlenmesine ilişkin 2021 tarihli 11 Sayılı Filistin Yasası'nın 
çıkarılması ve resmi makamlar tarafından yayınlanan mevzuat 
ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve bunların tutarlılığı 
bağlamında gerçekleşmiştir. Rapor, Covid-19 virüsünün 
yayılması sırasında sağlık hakkı ile ilgili genel verileri, fikri 
mülkiyet haklarına saygı ve yasal sorumluluktan muafiyet 
arasındaki dengeyi, küresel tazminat sistemine ilişkin genel 
verileri ele almıştır. 
Kaynak: 
https://www.ichr.ps/media-center/5790.html 
(E.T. 24.01.2022) 
 

https://twitter.com/DPNArgentina/status/1485583345450897410
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1485583345450897410
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1486670345029533703
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1486670345029533703
http://nhrc.uz/uz/news/m6601
https://www.ichr.ps/media-center/5790.html
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- 08.01.2022 tarihinde Jenin'de yaşanan silahlı çatışma olayları ve 
tutuklu bir vatandaşa yapılan saldırıya ilişkin basın açıklaması 
düzenlenmiştir. Komisyon, vatandaşlara tutuklama ve kontrol 
sonrası yapılan saldırıyı, tutuklama ve tutuklama süreçlerinin 
usulüne uygun yapılmamasını kınarken, ilçe binalarının 
vurularak vatandaşların hayatını tehlikeye atan hukuksuzluk 
halini esefle karşılamıştır.  
Kaynak: 
https://www.ichr.ps/media-center/5801.html  
(E.T. 24.01.2022) 
 

 
Fas Ulusal İnsan 
Hakları Konseyi / 
Conseil national 
des droits de 
l’homme 
of Morocco  

 
- 04.01.2022 tarihinde okullarda kız öğrencilere yönelik cinsel 

taciz olaylarına ilişkin kapsamlı bir çalışma başlatmak üzere 
Konsey Başkanı, bölgesel komitelerin başkanları ile eşitlik ilkesi 
ve ayrımcılık yasağından sorumlu daimi komite başkanının 
koordinasyonuyla bir toplantı düzenlenmiştir. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/CNDHMaroc 
(E.T. 24.01.2022) 
 

- 07.01.2022 tarihinde okullardaki kız çocuklarına yönelik şiddet 
olaylarıyla ilgili basın açıklaması yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/CNDHMaroc  
(E.T. 24.01.2022) 
 

 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti 
İnsan Hakları 
Merkezi 

 
- 14 Ocak 2021 tarihinde Kurumun internet sitesinde, kitle iletişim 

araçları ve sosyal ağlarda çocuklara yönelik şiddet vakalarına 
ilişkin bir basın açıklaması yayımlanmıştır. Haberde, Kurumun 
çocuklara yönelik her türlü şiddeti ciddi şekilde kınadığı ve 
yetkili makamları bu tür eylemlerin önlenmesi için çabalarını 
birleştirmeye ve gerekli önlemleri almaya çağırdığı ifade 
edilmiştir. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/2942/media-statement-on-
the-cases-of-violence-against-children-published-in-mass-
media-and-social-networks  
(E.T. 27.01.2021) 

 

https://twitter.com/CNDHMaroc
https://twitter.com/CNDHMaroc
https://ombudsman.az/en/view/news/2942/media-statement-on-the-cases-of-violence-against-children-published-in-mass-media-and-social-networks
https://ombudsman.az/en/view/news/2942/media-statement-on-the-cases-of-violence-against-children-published-in-mass-media-and-social-networks
https://ombudsman.az/en/view/news/2942/media-statement-on-the-cases-of-violence-against-children-published-in-mass-media-and-social-networks

