
Yemen: Uluslararası Kızılhaç 

Komitesi'nin kolaylaştırılması 

ile 290 tutuklu salıverildi  

Cenevre/ Sana (ICRC) - Bu ay Dhamar'da gözaltı merkezlerinden birine 

yapılan saldırıda hayatta kalan 42 kişinin de aralarında bulunduğu 290 

tutuklunun tek taraflı olarak salıverilmesi bugün gerçekleşti. Salıverilme, 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi  (ICRC) ve Birleşmiş Milletler tarafından, 

Ulusal Mahkum İşleri Komitesinin talebi üzerine kolaylaştırıldı. 

ICRC Yemen Delegasyon Başkanı Franz Rauchenstein, konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada;  “Çatışmanın tarafları talepte bulunduğunda, tutukluların 
salıverilmesinde tarafsız bir kolaylaştırıcı olarak hareket etmeye her zaman 
hazırız. Bu operasyonun diğer salıverilmelere kapı açacağını ve sevdiklerine 
yeniden kavuşmayı bekleyen aileleri rahatlatacağını umuyoruz," dedi.   

ICRC'nin bu operasyondaki rolü, öncelikle, salıverilmesi öngörülen 
tutukluların kimliklerinin doğrulanması ile Sana'dan doğrudan evlerine 
dönmek mi yoksa çatışmanın diğer tarafının kontroü altındaki bir bölgeye mi 
transfer edilmek istediklerinin açıklığa kavuşturulması oldu. ICRC, ulaşım 
giderlerinin karşılanması ve serbest bırakılan tutukluların seyahatleri 
sırasındaki diğer masraflarının karşılanması için para yardımı da yaptı. ICRC, 
ayrıca, salıverilen çocukların aileleriyle, salıverilme konusunda 
bilgilendirildiklerinden ve onlarlı karşılamaya geldiklerinden emin olmak için 
temasa geçti. 

ICRC Yemen Delegasyonu Koruma Bölümü Başkanı Robert Zimmerman, 
"Endişeleri dinlemek, aileleriyle temas halinde olduklarından emin olmak ve 
gerektiğinde dosyalarını takip etmek için gerekli bilgileri toplamak için tüm 
tutuklularla birebir görüşmeler yaptık,"dedi. 



Bu tür her operasyonda olduğu gibi,  salıverilme işlemi başlamadan  önce 
tutukluların sağlık durumlarını değerlendirmek, seyahate uygun 
olduklarından emin olmak ve bazılarının ihtiyaç duyabileceği özel tedbirler 
konusunda yetkilileri bilgilendirmek için bir ICRC sağlık personeli hazırdı 
bulundu.  Salıverilen iki tutuklu, Yemeni Kızılay Derneği ambulansları 
tarafından doğdukları yerlere transfer edildi. 

ICRC, taraflarca Aralık 2018’de imzalanan Stockholm Anlaşması gereğince, 
ihtilafla ilgili tutukluların salıverilmeleri ile transfer ve geri gönderilmelerini 
umut verici olumlu bir adım olarak görmektedir. 

Nisan ve Ağustos 2019 arasında, tarafsız bir aracı olarak hareket eden ICRC, 
Suudi Arabistan'da daha önce gözaltına alınan 31 küçük çocuğun, getirildikleri 
Magrib'den, aileleriyle tekrar bir araya geldikleri Sana'a'ya transferini 
kolaylaştırdı. Suudi Arabistanlı bir tutuklunun sağlık durumu nedeniyle 
ülkesine iadesine ve Suudi Arabistan'da tutulan çeşitli hastalıklardan 
muzdarip yedi Yemenli tutuklunun da Sana'a nakledilmesine yardımcı oldu. 
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