
MEDIA RELATIONS UNIT 

International Committee of the Red Cross 

19, avenue de la Paix 

1202 Geneva 

Switzerland 

Phone: +41 22 730 3443 

Fax: +41 22 734 8280 

press.gva@icrc.org 

http://www.icrc.org 

 

 
 

Tisková zpráva MVČK
1 № 28/2012  

12. únor 2012 
 

Sýrie: humanitární pomoc dosáhla Homs a Bludan 

 

Damašek/Ženeva (Syrský Arabský Červený půlměsíc / MVČK) – dobrovolní pracovníci Syrského 

Arabského Červeného půlměsíce (SČP) distribuují v Homsu potraviny, léčiva a zdravotnický materiál, 

přikrývky a hygienické potřeby tisícům lidí zasažených rostoucími násilnostmi. Konvoj vozidel 

s uvedeným materiálem vstoupil do města včera a současně podobný konvoj dosáhl Bludanu.  

„MVČK se velkou pozorností zabývá humanitárními důsledky nepokojů a současného zhoršení 

situace“, říká Marianne Gasser, vedoucí Delegace MVČK v Sýrii, které vedl konvoj do Homsu. 

„Obyvatelstvo, zejména ranění a nemocní, nesou hlavní dopady násilností.“     

V Bludanu se shromáždily tisíce lidí, kteří uprchli z Al-Zabadani, města 50 km severovýchodně od 

Damašku. „Naši dobrovolní pracovníci byli těmto uprchlíkům schopni doručit potravinové balíky, 

přikrývky a další nezbytně nutné potřeby,“ sdělil Khaled Erksoussi, vedoucí nouzových operací SČP.  

Prezident Syrského ČP, Dr Abdul Rahman Attar, koordinoval a vyjednával tyto dvě mise. 

Syrský ČP bude pokračovat v poskytování humanitární pomoci lidem zasaženým nepokoji v Sýrii. 

  

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Media section, Syrian Arab Red Crescent, Damascus, tel: +963 11 535 5873 / 6462 

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

Steven Anderson, ICRC Geneva, tel: +41 79 536 92 50 

nebo navštivte  www.cicr.org  

příp www.icrcvideonewsroom.org (videa aj.) 
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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 187 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 
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