ICRC, savaş hukuku konusunda
Sudan Silahlı Kuvvetleri’ne
destek vermeyi sürdürecek

22 Ocak 2020 (Hartum) - Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ve
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), uluslararası insancıl
hukukun öğretim ve entegrasyonu için ICRC’nin SAF'a desteği
konusunda mevcut Mutabakat Zaptını (MOU) yeniledi. İlk olarak
2008 yılında imzalanan MoU o tarihten bu yana, sonuncusu 2015
yılında olmak üzere, düzenli olarak uzatıldı.

İmza töreni sırasında konuşan ICRC Sudan Delegasyon Başkanı
Pascal Cuttat; "Bugünkü imza töreni, ICRC'nin SAF ve ilgili

bakanlıkları desteklemek için ilişkileri geliştirmeye devam etme
arzu ve bağlılığının bir ifadesidir," dedi.
Uluslararası insancıl hukuk, silahlı çatışmanın etkilerini, insani
nedenlerle, sınırlamaya çalışan bir dizi kuraldan oluşmaktadır.
Çatışmalarda yer almayan veya artık çatışmalara katılmayan
kişileri korur ve savaşlarda kullanılan (silah vb.) araç ve
yöntemlere kısıtlama getirir. Uluslararası insancıl hukuk, savaş
hukuku veya silahlı çatışma hukuku olarak da bilinir. Uluslararası
insancıl hukukun büyük bir kısmı, dünyadaki hemen her ülkenin
imzaladığı 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesinde yer
almaktadır.

Cuttat, savaş kurallarının "ister üniforma giysin, ister kabul
edilmiş bir silahlı kuvvetin parçası, isterse milis veya devlet dışı
silahlı bir grubun parçası olsun silah taşıyan herkes için geçerli"
olduğuna işaret etti.

ICRC'nin SAF ile, eğitim, öğretim materyallerinin sağlanması,
eğitim kılavuzlarının gözden geçirilmesi gibi teknik destek
sağlamayı kapsayan ilişkileri 1990'lara dayanıyor. ICRC yıllar
boyunca, IHL ile ilgili standart operasyonel prosedürler ve
davranış kuralları ilgili tavsiyelerde bulundu ve - tarafsız aracı
rolü kapsamında - tutukluların serbest bırakılmasını kolaylaştırdı.

ICRC SudanDelegasyon Başkanı; "Sudan şu anda önemli bir
değişim yaşıyor," dedi. "ICRC, bu kadar kritik bir anda hazır
bulunma ve insani hizmetlerini misyonuna uygun olarak
sunabilme ayrıcalığına sahiptir. Buna çatışma ve şiddetten
etkilenen kişilere tarafsız, bağımsız ve yansız bir şekilde yardım
sağlama, çatışmaya katılan tüm taraflarca gözaltında tutulan

kişilerin ziyaretleri ve IHL’in yayınlaştırılması da dahildir. Bu
mutabakat zaptının yenilenmesi ile SAF’a IHL'nin öğretilmesi ve
tüm yönleriyle askeri faaliyetere entegrasyonu için desteğimizi
sürdüreceğiz. "

1978'den beri Sudan'da çalışan ICRC, faaliyetlerini 2003 yılında
Darfur'da kapsayacak şekilde genişletti. Ayrıca Mavi Nil ve Güney
Kordofan'da da faaliyet gösteriyor. Kuruluşun görevi, 1949
Cenevre Sözleşmeleri’nde ve Sudan'ın taraf olduğu 1977 Ek
Protokoller’inde belirlenmiştir.
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