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 Sýrie: pomoci se dostalo lidem Starého Města v Homsu 

Ženeva/Damašek (MVČK) – Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) a Syrský arabský Červený 
půlměsíc (SČP) doručili dne 3.11.2012 humanitární pomoc obyvatelům Starého města v Homsu. 

Pomoc sestávala ze zdravotnického materiálu a léčiv pro ošetření 100 zraněných a léčiv pro chronicky 
nemocné, dále z potravin a hygienických potřeb pro více než 1.200 lidí, stejně jako z kojeneckého 
mléka a dětských plen. 

„Do Homsu jsem se dostali v minulých měsících při několika příležitostech, ale poprvé jsme se dostali 
do sousedství Khalidiye a Hamidie ve Starém Městě,“ řekla Marianne Gasserová, vedoucí Delegace 
MVČK v Sýrii. 

Během několika minulých dnů vedl MVČK rozhovory jak se syrskými úřady tak různými ozbrojenými 
povstaleckými skupinami o podmínkách bezpečného a bezpodmínečného přístupu do Starého Města. 
Díky akceptaci podmínek MVČK a pochopení všech zúčastněných dosáhl 34-členný společný tým 
složený z 28 dobrovolných pracovníků SČP a šesti pracovníků MVČK Khalidiye a Hamidiye. V týmu 
byla řada lékařů a jiných zdravotnických pracovníků. 

„Stovky lidí nemohly v minulých čtyřech měsících v Khalidiyi a Hamidiyi opustit, řekla M. Gasserová, 
která zmíněný tým vedla. „Vlivem vzplanuvších bojů se lidem nedostávalo potravin, léků, 
zdravotnického materiálů a jiných nezbytných potřeb.“ 

Od počátku roku MVČK ve spolupráci s SČP poskytl potraviny více než milionu lidí a nezbytné životní 
potřeby pak čtvrť milionu. Během téže doby poskytuje MVČK a SČP dodávky pitné vody více než 
milionu lidí v krajích Damašek, Starý Damašek a Homs. [K tomu je třeba připočíst 1,5 milionů příjemců 
samostatné pomoci SČP. (pozn. ČČK)] 

Podle mezinárodního humanitárního práva jsou všechny strany konfliktu povinny učinit všechna 
nezbytná preventivní opatření k ochraně civilního obyvatelstva [neúčastnícího se bojů]. To zahrnuje 
umožnění přesunů civilistů do bezpečnějších oblastí a usnadnění doručování pro život nezbytné 
pomoci. Raněným a nemocným se musí dostat co nejúplnější možné zdravotní péče odpovídající 
jejích potřebám, a to bez zbytečného prodlení. 

 

 
Pro další informace lze kontaktovat: 

Rabab Al-Rifaï, ICRC Damašek, tel: +963 993 700 847, +963 11 331 0476 

Bijan Farnoudi, ICRC Ženeva, tel: +41 79 536 92 59 

nebo navštívit  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 více než rok a půl 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  
 

 

 

Pro informace o mezinárodním humanitárním právu lze navštívit 

www.cervenykriz.eu/humanitarnipravo 

https://gateway.paysec.cz/GateWay.aspx?MicroaccountNumber=3044250&MessageForTarget=P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+%C4%8C%C4%8CK+na+pomoc+v+S%C3%BDrii&OrderId=P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+p%C5%99es+www.cervenykriz.eu+-+S%C3%BDrie&BackURL=http%3a%2f%2fwww.cervenykriz.
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