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BASIN AÇIKLAMASI   

Cuba / Cenevre (ICRC) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Güney 

Sudan'daki çatışma ile bağlantılı olarak tutuklu olan 15 kişinin salıverilmesinde 

kolaylaştırıcı rol oynadı. 

Bu operasyon, Güney Sudan Cumhuriyeti’nde son barış anlaşmasının (R-
ARCSS) Eylül 2018’de imzalanmasından bu yana ICRC tarafından  
denetlenen tutukluların salıverilme işleminin ikinci kez gerçekleşmesi anlamına 
geliyor. 

ICRC Güney Sudan Delegasyon Başkanı James Reynolds, "Bu haftanın salıverilme 
işlemindeki  rolümüz, önce tüm tutukluların gönüllü olarak teslim edilmelerini ve 



gizli kalması koşuluyla endişelerini (bizimle) paylaşma fırsatını elde etmelerini 
sağlamaktı," dedi. “Eski tutukluları talepleri üzerine ve her iki tarafın da rızasıyla 
onları Cuba'ya güvenle taşıdık.” 

Tutukluların sağlık durumlarını değerlendirmek ve seyahat etmeye uygun 
olduklarından emin olmak için salıverilme sırasında bir ICRC sağlık personeli 
hazır bulundu. Lojistik olarak, bu tahliyenin gerçekleşmesi için de üç ICRC uçağı 
sağlandı. 

ICRC, ihtilafın taraflarının özel talebi ile başlatılan, salıvermelerden önceki 
müzakerelere katılmadı. Reynolds, “Çatışmanın tüm taraflarına  hizmetlerimizi 
sunduk ve tutukluların serbest bırakılması için tarafsız bir kolaylaştırıcı olarak 
hareket etmeye hazır olduğumuzu onayladık,” dedi. 

ICRC, Aralık 2017'de imzalanan Düşmanlıkların Sona Erdirilmesi,  Sivillerin 
Korunması ve İnsani Erişim Anlaşmalarında tarafsız kolaylaştırıcı olarak 
anılmakta ve aynı zamanda R-ARCSS’nin tutukluların salıverilmesiyle ilgili  II. 
Bölümünde de denetleyici olarak adı geçmektedir. Bu haftanın salıverilme 
işlemine  ek olarak, ICRC geçtiğimiz yıl 16 kişinin Ekim ayında salıverilmesi de 
dahil olmak üzere, bir dizi serbest bırakma  operasyonunda kolaylaştırıcı rol 
oynamıştır. 

ICRC, ayrıca durumlarını ve tedavilerini izlemek için tutukluları, tutuldukları 
yerlerde düzenli olarak ziyaret etmektedir. Kuruluş, gözaltından sorumlu 
kişilerle görüşmelerini gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütmekte ve tutukluların 
tutulduğu koşullar ve tedavileriyle ile ilgili olası endişelerini gidermek amacıyla 
yetkililerle görüşmektedir. 
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