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Sýrie: Mezinárodní výbor Červeného kříže  
rozšíří svou přítomnost a činnost 

 

Ženeva/Damašek (MVČK) – Včera skončily v Damašku rozhovory mezi prezidentem 

Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) a vysokými syrskými představiteli, zejména 

Walidem al-Múallem, ministrem zahraničních věcí. Syrský vláda souhlasila s rozšířením 

přítomnosti a činnosti MVČK v Sýrii. „Znamená to pro nás rapidní zvýšení našich lidských 

zdrojů i logistické kapacity zde v Sýrii,“ řekl J.Kellenberger. 

„Tato dohoda je znakem důvěry v nezávislost MVČK a neutrality jeho humanitární činnosti,“ 

doplnil J.Kellenberger. „Umožní MV Červeného kříže a Syrskému ČP uspokojit narůstající 

humanitární potřeby.“ 

Dále byla rovněž Ministerstvem zahraničních věcí a ICRC odsouhlasena procedura realizace 
humanitárního příměří, které MVČK požaduje pro oblasti zasažené boji. 

Ministerstvo zahraničí také odsouhlasilo proceduru pro návštěvy míst, v nichž jsou drženy 
osoby zbavené svobody. Do praxe bude uvedena při návštěvách MVČK v ústřední věznici 
Aleppo. 

Otázky zadržovaných osob byly rovněž předmětem rozhovorů s ministrem vnitra genmjr. 
Mohammadem al-Shárem. 

Rozhovory s ministrem zdravotnictví Dr. Wáelem al-Halkim byly především zaměřeny na 
právo raněných a nemocných ke zdravotní péči a povinnosti všech stran zúčastněných na 
násilnostech respektovat zdravotnický personál, zařízení a transportní prostředky. 

 Pro další informace lze kontaktovat: 

Saleh Dabbakeh, ICRC Damašek, tel: +963 993 700 847, +963 11 331 0476 

Hicham Hassan, ICRC Ženeva, tel: +41 22 730 25 41, +41 79 536 92 57 

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

nebo navštivit  www.cicr.org  

 

 
 
 

                                                
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 188 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. ČČK] 

http://www.cicr.org/


 

Již rok poskytuje Syrský ČP za podpory MVČK velmi rozsáhlou pomoc. Tuto pomoc lze 

finančně podpořit  prostřednictvím sbírkového účtu ČČK: 

222885/5500, v.s. 333, 

nebo zasláním dárcovské sms s textem ve tvaru  

DMS CCK na telefonní číslo 87 777  

[cena jedné DMS je 30.- Kč, z níž ČČK obdrží 27,- Kč] 

Platbu je možné uskutečnit i on-line [PaySec, platební kartou]; více na www.cervenykriz.eu . 

 
 
Pro ČR vydal: 

                Český červený kříž 

             info@cervenykriz.eu  
                  -mj  
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