
 
* İngilizce’den Türkçe’ye yapılmış resmi olmayan çeviridir. İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği çevirilerin doğruluğu veya 
geçerliliği konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Çeviri hakkındaki görüş ve önerileriniz için ihud@ihud.org adresine e-
posta gönderebilirsiniz.  
 

 

MARAKEŞ DEKLARASYONU 

[Kadınlara Özel Bir Odaklanma ile Sivil Alanı Genişletmek ve İnsan Hakları 

Savunucularını Korumak ve Desteklemek: Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü] 

 

 

THE MARRAKECH DECLARATION 

[Expanding the civic space and promoting and protecting human rights defenders, 

with a specific focus on women: The role of national human rights institutions] 

 

 

(Çeviri: Çiğdem ÇELİK) 

 

 

ÇEVİRİ NO: 007 

YAYIN NO: 008

mailto:ihud@ihud.org


 

1 
 

 

Marakeş Deklarasyonu 

“Kadınlara Özel Bir Odaklanma ile Sivil Alanı Genişletmek ve İnsan Hakları 

Savunucularını Korumak ve Desteklemek: Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü” 

 

1. Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği’nin (UİHKKB)1 13. Uluslararası Konferansı 

10-12 Ekim 2018 tarihlerinde Marakeş, Fas’ta gerçekleşmiştir. Konferansa, Kral VI. 

Muhammed Majestelerinin Yüksek Himayeleri altında ve Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK)2 ile işbirliği içerisinde, UİHKKB ve Fas Ulusal 

İnsan Hakları Konseyi (CNDH), ortak ev sahipliği yapmıştır. Konferansın teması 

“Kadınlara Özel Bir Odaklanma ile Sivil Alanı Genişletmek ve İnsan Hakları 

Savunucularını Korumak ve Desteklemek: Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü” 

olmuştur.  

 

2. Konferans, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. yıldönümünü, Paris İlkeleri’nin 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin ve UİHK’lerin3, bugün 

UİHKKB olarak bilinen küresel ağının kuruluşunun 25. yıldönümünü ve İnsan Hakları 

Savunucuları Beyannamesi’nin 20. yıldönümünü kutlamıştır.  

 

3. Ulusal İnsan Hakları Kurumları, mükemmel organizasyon ve misafirperverliklerinin 

sıcaklığı için Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi’ne minnettarlıklarını ifade etmişlerdir. 

Konferans,  UİHK’lerin ve tüm bölgelerden gelen paydaşların geniş yelpazedeki 

deneyim ve bakış açılarını yansıtan interaktif ve üretken müzakere ve tartışmalarla 

zenginleşmiştir.  

 

 

 

 

13. Uluslararası Konferans’a katılan UİHK’ler şunları beyan etmektedir:  

                                                           
1 İngilizce adı ve kısaltması: Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). 
2 İngilizce adı ve kısaltması: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR). 
3 İngilizce adı ve kısaltması: National human rights institutions (NHRIs). 
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4. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ifade edildiği ve uluslararası ve bölgesel insan 

hakları belgelerinde düzenlendiği ve Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planı’nda tekrar 

teyit edildiği üzere tüm insanların doğuştan gelen onuru, eşit ve vazgeçilmez hakları 

olduğunu, insan hakları ve temel özgürlüklerin evrensel olarak ve etkili bir şekilde 

tanınması gerekliliğini anımsatıyoruz. 

5. Devlet-dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen ihlallere karşı korumaya ilişkin gerekli 

önlemlerin alınması dâhil olmak üzere, tüm kişilerin insan haklarına ve temel 

özgürlüklerine riayet etmek, onları korumak, geliştirmek ve gerçekleştirmek konusunda 

temel sorumluluk ve yükümlülük Devletlere aittir. Devletlerin ayrıca, bu insan hakları 

belgelerinin uygulanmasını geliştirme ve bu konuda ulusal ve uluslararası kademelere 

rapor verme yükümlülükleri bulunmaktadır.  

6. Devletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni kabul etmelerini memnuniyetle 

karşılıyor ve bu bağlamda, insan hakları, kalkınma ve barış ve güvenliğin, Birleşmiş 

Milletler sisteminin merkezi, birbirleriyle ilişkili ve birbirlerini karşılıklı olarak 

güçlendiren sütunları olduklarını anımsatıyoruz. Mérida Deklarasyonu’nu anımsatıyor 

ve 2030 Gündemi’nin uygulanmasının insan hakları temelinde ve kadın ve kız 

çocuklarının güçlendirilmesi (Hedef 5) yolu dâhil olmak üzere, herkesin katılımı 

temelinde olması gerektiğini tekrar teyit ediyoruz. Bu; Hedef 16’nın, Paris İlkeleri ile 

uyumlu Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının varlığının barışçıl ve kapsayıcı toplumların 

desteklenmesine katkı sunacağına işaret etmesi ile paralellik arz etmektedir.  

7. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve dernek kurma özgürlüğü ve katılım hakları dâhil 

olmak üzere insan hakları ve temel özgürlükler, diyalog, çoğulculuk ve hoşgörüye 

olanak tanıyan kanallar oldukları ve tüm insan haklarından herkesin yararlanmasının ön 

koşulu oldukları için, barışçıl ve kapsayıcı toplumların ortaya çıkışında ve var oluşunda 

belirleyici bir rol oynamaktadır.  

8. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Aralık 1998’de insan hakları savunucuları 

üzerine uluslararası normatif çerçeve olarak kabul edilen İnsan Hakları Savunucuları 

Beyannamesi’ni4 anımsatıyoruz. 

9. İnsan hakları savunucuları, Hükümetlerle yakın ilişkiler kurarak ve Devletlerin 

yükümlülük ve taahhütlerini uygulama çabalarına katkı sağlayarak da yerel, ulusal, 

bölgesel ve uluslararası kademelerde, tüm insan haklarının gerçekleştirilmesine katkı 

sunmakta olumlu, önemli ve meşru bir role sahiptir.  

10. İnsan hakları savunucularının kendilerini tanımlamaları ilkesini tekrar teyit ediyoruz. 

İnsan Hakları Savunucuları Beyannamesi doğrultusunda buna, insan haklarının 

                                                           
4 BM Genel Kurul Kararı, 53/144 of 9 Aralık 1998. 
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korunması ve geliştirilmesi için çalışan herkes dâhil olup bu şunları kapsamaktadır: 

Profesyonel ve profesyonel olmayan insan hakları çalışanları, kadın hakları ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği için çalışanlar, etnik, dilsel, cinsel veya dini azınlıklar için çalışanlar, 

engelli kişiler, çevre ve arazi sorunları üzerinde çalışan savunucular, yerli hakları 

üzerinde çalışanlar, gönüllüler, gazeteciler, avukatlar ve ara sıra da olsa bir insan hakları 

faaliyeti yürüten diğer herkes.  

11. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Kasım 2013’te kabul edilen Kadın İnsan 

Hakları Savunucularına ilişkin kararı anımsatıyoruz.5 Tüm insan haklarının korunması 

ve geliştirilmesinde kadın insan hakları savunucularının sahip olduğu önemli rolü ve 

sıklıkla, gözden kaçan ve ihmal edilen insan hakları sorunlarıyla ilgili savunuculuk 

yaptıklarını vurguluyoruz.  

12. İnsan hakları savunucularına karşı giderek artan sayıdaki fiziksel saldırılara ilişkin 

raporlardan, özellikle cinsel şiddet veya cinayetleri de içerdiğinde, derinden endişe 

duyuyoruz.  

13. Dünya çapında sivil alanın daralması ve insan hakları savunucularının karşı karşıya 

kaldıkları tehditler, riskler ve misillemelere ilişkin raporlardan da ayrıca endişe 

duyuyoruz. Bu; fikir, ifade, dernek kurma ve barışçıl toplanma özgürlüklerinin ve 

mahremiyet hakkının kısıtlanması veya hukuk ve ceza yargılamalarının, soruşturmanın 

keyfi kullanımı, zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ya da sindirme veya 

misilleme eylemleri yoluyla gerçekleşmektedir.  

14. Kadın insan hakları savunucuları, diğer insan hakları savunucuları ile benzer risklerle 

karşı karşıya olmalarının yanı sıra, yalnızca Devlet görevlileri tarafından değil ayrıca 

özel aktörler tarafından da cinsiyetlerinden dolayı ek olarak ayrımcılık ve şiddetle karşı 

karşıya kalabilmektedirler. Bu; sindirme, tehdit ve cinsel şiddet biçiminde 

olabilmektedir. Bu, yalnızca kendi örgütlerinde, topluluklarında ve ailelerinde 

gerçekleşmemektedir. Ayrıca sosyal, siyasi, kültürel ve dini engellerle 

karşılaşmaktadırlar.  

15. Misillemeler, tehditler, saldırılar ve UİHK üyelerine ve personeline yönelik diğer 

sindirme eylemlerine ilişkin olarak tüm bölgelerden gelen yakın tarihli ve giderek artan 

raporlar son derece endişe vericidir. 

16. Üyeleri ve personelinin olduğu gibi, bağımsız ve etkili UİHK’lerin de bizzat insan 

hakları savunucuları olduklarını kabul ediyoruz.  

17. Paris İlkeleri’yle uyumlu UİHK’ler, sivil alanın korunması ve geliştirilmesi ve insan 

hakları savunucularının ve özellikle kadın insan hakları savunucularının korunmasına 

katkıda bulunarak, herkes için insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde önemli 

                                                           
5 BM Genel Kurulu Kararı, A/RES/68/181, Kasım 2013. 
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bir rol oynayabilmektedir. Bu nedenle, bulunmadıkları yerlerde UİHK’lerin 

kurulmasının ve var olanların Paris İlkeleri ile tam uyumlu olarak güçlendirilmelerinin 

önemini vurguluyor ve UİHKKB nezdinde akreditasyon elde etmeye çalışmaları için 

onları teşvik ediyoruz. 

18. İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörünün ve bu görevin bölgesel 

mevkidaşlarının, UİHK’ler dâhil olmak üzere insan hakları savunucularının korunması 

ve geliştirilmesindeki önemli rolünü kabul ediyoruz.  Herkesi onlarla işbirliği yapmaya 

çağırıyoruz. 

19. Uluslararası Konferans süresince, şunlar gibi çeşitli alanları tartıştık: elverişli bir 

ortamın önemli unsurları nelerdir; sivil alan ve ona yönelik tehditler nasıl izlenir; insan 

hakları savunucuları nasıl korunur; kadın insan hakları savunucuları özel olarak nasıl 

korunur; kendileri de insan hakları savunucusu olan UİHK'ler nasıl korunur ve insan 

hakları konusunda ve olumlu anlatıların desteklenmesi konusunda etkili iletişim nasıl 

geliştirilir.   

20. Tüm bunlar temelinde ve UİHK’lerin Marakeş’te paylaştıkları dersler ve iyi 

uygulamalardan ilham alarak, şu kararları verdik:  

A. Geliştirme 

a) Devletlere, tüm uluslararası insan hakları belgelerini onaylamaları ve 

uygulamaları çağrısında bulunmak; 

b) Devletlerin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyumunu sağlamak 

için ulusal mevzuat, politika ve programlar hakkında tavsiyelerde bulunmak. 

Örneğin, barışçıl toplanma ve dernek kurma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü 

gibi temel özgürlüklere getirilen herhangi bir kısıtlama yasada öngörülmüş 

olmalı, makul olmayan veya keyfi bir şekilde uygulanmamalı ve yalnızca 

yasal süreç kapsamında uygulanmalıdır. Mevzuat ve politikalar eşitlik 

ilkesine uygun olmalı ve böylece cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı her 

türlü ayrımcılığa karşı koruma sağlamalıdır;  

c) Erişilebilir ve kapsayıcı ve tüm haklara riayet edilen elverişli bir ortama 

ihtiyaç duyan insan hakları savunucuları için ulusal koruma sistemleri 

kurulmasına katkıda bulunmak. Bu, insan hakları savunucuları ve sivil 

toplum, medya ve diğer devlet-dışı kuruluşlar ve bireylerle (etnik, yerli ve dini 

liderler gibi) istişare içinde yapılmalıdır; 

d) Toplumlarımızın tüm yönlerinde insan haklarının önemi ve insan hakları 

savunucularının, özellikle kadın insan hakları savunucularının önemli ve 

meşru rolü hakkındaki olumlu anlatıları ileriye taşımak. Bu, insan hakları 
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hakkında, yeni teknolojilerin kullanımıyla ve gençliğe odaklanılmasıyla, 

yenilikçi bir şekilde iletişim kurarak yapılmalıdır;  

e) İnsan Hakları Savunucuları Beyannamesi hakkında farkındalık yaratmak, 

Beyanname’yi yerel dillere çevirmek ve geniş çapta yaymak; 

f) İnsan Hakları Savunucuları Beyannamesi’ni uygulamada Devleti 

desteklemek. Bu; yargı, idare ve kolluk kuvvetleri görevlilerinin 

Beyanname’ye ve diğer insan hakları normlarına saygı gösterecek şekilde 

eğitilmelerini ve insan hakları savunucularının kendilerini 

tanımlayabilmelerini sağlamayı kapsamaktadır. Bu, kadın insan hakları 

savunucularının konumuna özel olarak odaklanılarak yapılmalıdır;  

g) Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadın insan hakları 

savunucularına karşı her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek üzere stratejiler 

geliştirmek;  

h) Özel aktörler arasında, insan hakları savunucularının haklarına saygı 

gösterme sorumlulukları konusunda farkındalık yaratmak ve bu sorumluluğu 

yerine getirmelerini sağlayacak eylemler ve tedbirler konusunda onlara 

tavsiyelerde bulunmak. 

B. Koruma 

a) Sivil alan hakkında, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gösterge 16.10.1’e 

uygun olarak; insan hakları savunucularına, gazetecilere ve sendikacılara, 

avukatlara, öğrencilere, akademisyenlere karşı cinayet, uydurma yasal 

suçlamalar, belirli yasaların kötüye kullanılması ve diğer saldırılar ile ilgili 

istatistikler ve toplumsal cinsiyet temelinde ayrıştırılmış olanlar da dâhil 

olmak üzere, ayrıştırılmış verilerin toplanması ve analizi yoluyla - çevrimiçi 

ve çevrimdışı– izleme ve raporlama yapmak;  

b) Politika uygulamaları, insan hakları savunucuları ve sivil alan üzerinde 

orantısız bir şekilde etki yaptığında bunu saptamak;   

c) UİHK'ler içinde etkili ve güçlü erken uyarı mekanizmaları ve irtibat noktaları 

oluşturmak. Bu, risk altındaki gruplara özel dikkat gösterilerek yapılmalıdır: 

İnsan hakları savunucuları, kadın insan hakları savunucuları ve geride 

bırakılanların hakları için savunuculuk yapan herkes. Bu mekanizmalar, acil 

eylemleri başlatacak görev ve yetkiye, kapasiteye ve uzmanlığa sahip 

olmalıdır; 
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d) İnsan hakları savunucularının desteklenmesinde uluslararası ve bölgesel 

insan hakları sistemleri ile etkileşim içerisinde olmak ve tavsiyelerin takibini 

ve uygulanmasını izlemek;  

e) UİHK üye ve personeline yönelik olanlar dâhil olmak üzere, insan hakları 

savunucularına yönelik sindirme, tehdit ve misilleme vakalarını raporlamak 

ve koruma sağlamak için mümkün olanı yapmak;  

f) İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik mevcut uluslararası, 

bölgesel ve ulusal mekanizmaların yaygın olarak bilinmesini, toplumsal 

cinsiyete duyarlı ve ayrıca engelliler için erişilebilir olmasını sağlamak;  

g) Uygun olduğu durumlarda önleyici ziyaretler gerçekleştirme yolu da dâhil 

olmak üzere alıkonulma yerlerini izlemek ve alıkonulan kişilere adli yardım 

sağlamak;  

h) Hakların ve temel özgürlüklerin ihlalinden mağdur olanların adalete erişimini 

desteklemek ve bu bağlamda yargı ile yakın bir şekilde çalışmak.  

C. İşbirliği ve Ortaklıklar 

a) İnsan hakları savunucuları ve sivil toplum ile düzenli bir şekilde etkileşim 

içerisinde olmak ve onları, toplumsal cinsiyete ve engelliliğe duyarlı bir 

şekilde, UİHK’lerin faaliyetlerinin takip edilmesine olduğu kadar, 

planlanmasına ve uygulanmasına da dâhil etmek;   

b) İnsan hakları örgütleri, medya, akademi, iş dünyası örgütleri, sendikalar, 

ulusal istatistik ofisleri ve yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası hükümetler 

arası ve hükümet dışı örgütler ve kuruluşlar dâhil olmak üzere kuruluşlarla 

işbirliğinin yollarını aramak;  

c) İnsan hakları savunucuları ile işbirliği içerisinde, ulusal ve bölgesel savunucu 

ağları oluşturulmasını desteklemek ve hâlihazırda var olanları güçlendirmek. 

Özellikle kadın insan hakları savunucuları ağlarını desteklemek. 

21. UİHKKB’nin, bölgesel ağlarının ve tüm UİHK’lerin, Paris İlkeleri çerçevesindeki görev 

ve yetkileri doğrultusunda, karşılıklı kapasite geliştirmek ve deneyim ve bilgi 

paylaşımında bulunmak konusunda, aşağıda sayılanları da içermek, ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, birlikte çalışmalarını teşvik ediyoruz  

a) Birleşmiş Milletler ile yakın işbirliği içerisinde, Paris İlkeleri ile tam uyumlu 

olarak, tüm dünyada etkili ve bağımsız UİHK’lerin kurulmasını ve 

güçlendirilmesini desteklemeye devam etmek.  Devletler ve UİHK’ler, UİHK’lerin 

yasalarda ve uygulamada bağımsız olmalarını sağlamalı ve UİHK’lerin 
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erişilebilirliğini ve tüm insan hakları sorunlarına ilişkin olarak herkesle güvenilir 

bir şekilde yakın ilişki kurma yeteneğini artırmak için çoğulcu olmalıdır.  

b) UİHK’lerin; UİHK, üyeleri veya personeli risk veya tehdit altında olduğunda etkili 

koruma tedbirlerine güvenebilmelerini sağlamak. Bu; siyasi baskı, her türlü 

sindirme, taciz ve gerekçesiz bütçe kısıtlamaları durumlarını kapsamaktadır.  

c) Kadın insan hakları savunucularının durumuna özel dikkat göstererek, sivil alan 

ve insan hakları savunucuları ile ilgili olarak UİHK’lerle ve UİHK’ler arasında, 

bilgi yönetiminin yanı sıra, kapasite güçlendirmeyi, deneyim ve iyi uygulama 

paylaşımında bulunmayı desteklemek.  

d) Bölgesel ağları, işbu Deklarasyon’u takip etmek üzere ayrıntılı bölgesel eylem 

planları hazırlamaları için teşvik etmek. Bölgesel Başkanlıklar, UİHKKB’nin Mart 

2019’daki Yıllık Toplantısına ve müteakip bölgesel ve uluslararası UİHK 

toplantılarına rapor sunmaya teşvik edilmektedir.  

e) UİHKKB içinde, sivil alan ve insan hakları savunucuları alanında ortaya çıkan 

küresel eğilimleri ve zorlukları saptamak ve bu bağlamda, UİHKKB, bölgesel ağlar 

ve münferiden UİHK’lerin stratejik çalışmalarına tavsiye ve destek sunmakla 

görevli ve yetkili bir insan hakları savunucuları mekanizması kurmak.  

 

12 Ekim 2018’de Marakeş, Fas’ta kabul edilmiştir.  

    

 


