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Sýrie: úřady umožňují MVČK neomezený přístup 

Damašek/Ženeva (MVČK): Prezident Mezinárodního výboru Jakob Kellengerger dnes v Damašku 
zakončil rozhovory se syrským předsedou vlády Adel Safarem a ministrem zahraničí Walid 
Muallemem. 

Prezident MVČK při jednáních
2
 kladl důraz, aby MVČK byl zaručen neomezený přístup do všech 

oblastí a ke všem osobám zasažených současnými nepokoji. 

 « Rozhovory byly zaměřeny výhradně na humanitární otázky, proběhly v otevřeném duchu a byly 
efektivní, » uvedl J. Kellenberger. « Syrští představitelé byly vnímaví a souhlasili se širším přístupem 
MVČK a Syrského Červeného půlměsíce do oblastí stižených nepokoji. Budu pečlivě sledovat, jak se 
toto pochopení projeví v praxi. » Neomezený přístup je dán požadavkem na zjištění humanitární 
situace a poskytování potřebné pomoci. 

Prezident MVČK dále požádal, aby delegátům MVČK bylo umožněno konat návštěvy zadržených 
osob v souladu se standardními postupy této organizace. « Syrská vláda vyjádřila připravenost k 
jednání o termínech a podmínkách návštěv delegátů MVČK ,» řekl J. Kellenberger.  

Prezident MVČK vedl také jednání s prezidentem Syrského Červeného půlměsícem Abd al-Rahmann  
al-Attarem o posílení vzájemné spolupráce a koordinace. « Syrský ČP zůstává naším primárním 
partnerem v naší snaze uspokojit potřeby lidí zasažených násilnostmi, » pokračoval J. Kellenberger. 

Další schůzka proběhla mezi prezidentem MVČK a dobrovolnými pracovníky Syrského ČP, kteří 
organizovali a poskytovali od počátku pomoc při nepokojích, a to v Centru první pomoci Al-Zahirah v 
Damašku, do jehož kompetence patří jih země.  

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Saleh Dabbakeh, MVČK Damascus: tel: +963 993 700 847 
Hicham Hassan, MVČK Geneva, tel: +41 22 730 25 41, +41 79 536 92 57 

Carla Haddad Mardini, MVČK Geneva, tel: +41 22 730 24 05, +41 79 217 32 26 

nebo navštivte  www.cicr.org  
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1
 Mezinárodní výbor Červeného kříže – ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. 

Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování 
mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním. Je – stejně jako státy či 
mezinárodní mezivládní organizace – subjektem mezinárodního práva. 

Spolu se 186 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 
2 dvoudenní návštěva prezidenta MVČK byla zahájena 20.6.2011 [pozn. překl.] 
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Poznámka: 

Dle zprávy MVČK z 10.06.2011 MVČK spolu se Syrským ČP provedl krátké návštěvy v Daraa, 
Tartous a Homs. Tyto návštěvy však dle slov prezidenta MVČK J.Kellenbergera neumožňily vytvořit 
úplný obraz situace a humanitárních potřeb. Proto se MVČK znovu obrátil s žádostí na nejvyšší syrské 
úřady o umožnění širšího přístupu. Současně připomněl standardy pro zacházení se zadrženými dané 
mezinárodním právem. 
 
 


