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Egypt: MVČK vyzývá k respektu k životu a důstojnosti člověka 
Ženeva (MVČK): Mezinárodní výbor Červeného kříže želí ztrát na životech a zranění osob, 
k nimž došlo následkem eskalace násilí při nepokojích vypuknuvších před několika dny 
v Káhiře a dalších velkých egyptských městech. MVČK je znepokojen tím, že další násilí 
může vést k dalším ztrátám na zdraví či životech. 

„MVČK vyzývá úřady, demonstranty a ostatní zúčastněné, aby vždy respektovaly lidské 
životy a důstojnost,“ říká Beatrice Megevand-Roggo, vedoucí operací pro Střední Východ. 
„Zranění, zdravotnický personál, zdravotnická vozidla a zařízení musí být respektovány 
všemi. Bezpečnostní síly musejí při užití síly k obnově práva a pořádku dodržovat příslušné 
mezinárodní standardy. Se zadrženými musí být zacházeno v souladu s právem.“ 

„Monitorujeme situaci v terénu a zůstáváme připraveni poskytnout podporu národním 
zdravotnickým službám při péči o zraněné při násilnostech,“ dodala.  

MVČK je neutrální a nezávislá organizace s celosvětovou působností. Reaguje na potřeby 
osob zasažených ozbrojenými konflikty a jinými nouzovými stavy. 

MVČK v Egyptě působí nepřetržitě od začátku druhé světové války. Mezi jinými aktivitami 
poskytuje podporu Egyptskému Červenému půlměsíci a pomáhá při vytváření plánu pomoci 
při nouzových situacích, které se objevují v hraniční oblasti s pásmem Gazy. MVČK též 
pomáhá lidem v Egyptě, včetně uprchlíků z Afrického Rohu, při obnově kontaktů s jejich 
blízkými, kteří žijí nebo jsou vězněni v zahraničí. 

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hicham Hassan, ICRC Cairo, tel: + 202 333 53 889 or + 201 874 24 344 
Nicole Engelbrecht, ICRC Geneva, tel: +41 22 730 2063 or +41 79 217 3217 

nebo navštivte  www.cicr.org  
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Situační doplněk: 
Na zvýšení úrovně násilností reagoval MVČK 28.1. personálním posílením své delegatury 
Egyptě. Hlavní priritou MVČK v současnosti je sledování dostupnosti zdravotní péče 
raněným a situace v nemocnicích zvládajících. nápor raněných. Zdravotnický materiál je 
připraven na základnách MVČK v Ammánu a Ženevě. MVČK je ve stálém kontaktu 
s Egyptským ČP, kterému je připraven poskytnout své služby.  

                                                
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.] 
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