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،Preamble
Cross ٠ Tor over 125 years Tire Intemationaliidovement of 

Crescent sias sieen providing a toucsi of Humanity during هعإ؛¿ and 
abating tsie sufferings of mankind in tsie &attse - ألة roartime 

¿.fief 

pro roitsi tsie endof tsie coldroar roe siave siigsi siopesfor¿؟ 
acsiievement of real ro sit pence . Tsie qulf roar an¿ roars esse- 
rosieTe siave ssioroit tsie fragility of estasilissiing peace.Tsiese roars 

are as amatteT of fact a stigma on tsie foresiea¿ of Humanity an¿ 
tsiey come at a time rosien tsie rosioie roorsit is leading an interna- 

tional campaign for 'protection of roar victims .'
،wsien tsie evacuees starte¿ arriving on Jordanian soit after 

sertt an appeat to tsie international com- 3٠كء tsie gutf crisis 
munity an¿ tsie csiattenge of conducting a mao relief operation 
roas met an¿Handledsuccessfully &y tsie TatronalSociety roitsi 
tsie sietp of tsieTCsfRC movement.

*Relief items roere sieing sent continuously &y League , m 
otsier Humanitarian siodies to meet tsie كخ RC / ،RC societies، كه 

siigsi ¿eman.¿
Tsie 3،| roas left roitsi tsie sieaviest siurden an¿ along roitsi 

League it constructe¿ several camps to prorate ssielter ، كه ICRC 
foo¿, an¿ assistance to evacuees complying roitsi tsie Intema- 

.Humanitarian Laro؛ tional 
٠si tsie cooperation of all concerned it roas possisile ' to ligsit 

.tsie darkness 'for tsiose rosio needed it
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Jordan National Red Crescent Society

FOUNDATION - 24 DEC . 1947 
ACKNOWLEDGEMENT BY MOVEMENT - 9 Feb . 1948 
LEAGUE MEMBERSHIP -16 Oct. 1950
HONORARY PRESIDENT - H.M. KING HUSSEIN 
MEMBERS 1,110,000

J.N.R.C.S is an international voluntary organisation 
that renders its humanitarian services locally & interna
tionally .

The society has branches all over the Kingdom and 
being an active member in the League of RC / RC it en- 
devours to achieve the following abjectives :

1 - Dissemination of RC / RC principles and interna
tional Humanitarian Law.

2 - Alleviation of mankind suffering everywhere espe
cially by improving health and social conditions .

3 - Offering relief services during war and natural ca- 
tastrophies.

4 - Providing protection and assistance to everybody 
according to IHL .

5 - Organising first aid courses at different levels to 
secure a first aider in every household .

6 - Filling the gaps in the community whether it is 
medical, social, educational etc ....

لة
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The Central Executive Committee CE.C.

Its role
1 - Executing plans and projects decided by the general 

assembly.
2 - Monitoring the projects of the society .
3 - Approving the establishing of new branches all over the 

country and afterwards monitoring its activities .

Members

1- H.E. Dr. A . Abu - Goura President

2. Dr. M. As - Hadid Vice - President

3■ Dr. M. Al-Fawaz General Secretary

4" Mr. F. As-sUeb Treasurer

5٠ Mr،. N. Nabulsl Member

6- Dr. w. Bselsso Member

7• Mr. A. Abu - Hassan Member

٥٠ Dr. A. Haddadin Member

٥٠ Mr. H. Ha¡■Hassan Member

10 "Mr. A.Sha’٠an Member
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Branches

With the approval of the C.E.C. the following branch
es were founded :

Madaba ( 1952 ) ,Women ( 1953 ) , Irbid ( 1962 ) ٠ 
Kerak ( 1962 ) , Aqaba ( 1962 ) , Students' ( 1965 ) , 

Salt ( 1965 ) ,Youth ( 1986 ) , Maa'n ( 1987 ) , Middle 

Ghor ( 1988 ), Zerqa ( 1990 ), Tafila (1991), Northern 

Shuna (1991), Mafraq (1991).

Activities

To achieve the noble objectives of the International 
Movement of RC / RC by rendering humanitarian services 

through its hospitals , clinics , orphanages , typing cen

tres , sewing centres , and running training courses , 
helping the needy etc.....
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Activities ofJ.N.R.GS.

- Organising youth camps to get them acquainted with 
the principles of our movement.
- Setting up workshops and seminars to dessiminate

٠ Providing courses in First - Aid at different levels (bas
ic , intermediate and advanced).
- Running hospitals and clinics , thus offering free medi

cal services to the needy.
- Looking after orphans and taking care of their educa
tion , health & welfare .
- Offering free training courses e.g. sewing and typing.
- Offering blood - banking services for the inpatients of 
the J.N.R.C.S. hospital and those injured in road acci
dents .
- Running an ambulance service to and from the occu

pied territories to transport the ill and incapable in coop
eration with the I.C.R.C. and also delivering letters .
- Distributing relief items (food, medicines , clothes) 
to the poor in remote villages .
- Adopting nutritional projects for people in remote are

as with low income and organising free medical days for 
them .
- Setting up camps for voluntary work .
- Visiting hospitals and old people homes and present
ing them with gifts.
- Organising bazars to raise funds for the humanitarian 
activities of the society.
- Participating in conferences , seminars and meetings 
at regional and international levels organised by the 
movement.
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٠٥٥ J.R.C during the Gulf Crisis ^ ٥؛ i٥s
After the events of 2nd August 1990 , the crisis start

ed to escalate and it was obvious that the clacks of 
weapons were louder than the voice of peace .

It was apparent that war was unavoidable and fearing 
the unknown hundred of thousands of evacuees from 
different nationalities that have been working in Iraq and 
Kuwait made their ways towards the Jordanian borders . 
Jordan was their only hope and exit for safety .

They were well received in this country of compassion 
and heritage . Jordanians hurried to share their bread 
with their brothers the evacuees offering them all help 
possible inspite of the deteriorating economy and suffer
ing of the Jordanians themselves but they never gave up 
their belief in lending a hand to their brothers in humani
ty ٠

J.N.R.C.S. rose to conduct an operation of a great 
magnitude under the directorship of its Vice - President 
Dr . M. Al - Hadid and with the help and continuous ef
forts of its volunteers who had sleepless nights making 
their best to comfort the evacuees .

The operation was a great success because of the 
immediate cooperation between the trio of our move
ment : The National Society , The League & The ICRC 
and because of the immediate response of the RC / RC 
societies and other humanitarian , international , and 
governmental bodies .

J.R.C. and the International Movement were able to 
bring a smile on the face of the evacuees and helped 
preserve the health and dignity of mankind .
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RED CRESCENT CAMPS

The huge influx of evacuees arriving at our doorstop 
required immediate action . The means available were 
in no way proportional to the needs .It was only possible 
to tackle such a problem with the help of the Movement 
of RC/ RC .

The first camp Sha'lan ( 1 ) 40 Km from Jordan / Iraq 
borders was erected with the help of ICRC to accomo
date 15000 evacuees .One day the number rose to 
63000 and the camp was described by the evacuees 
and reporters as a " living hell " .

Desert climate being very cold at night & extremely 
hot during the day was unbearable even for the young 
and healthy .

The JNRCS field hospital was treating 2500 - 3000 
evacuees every day suffering from heat stroke , dehydra
tion , exhaustion , bronchial asthma , conjunctivitis , 
etc... and at least 250 - 300 scorption bites at night.

It was obvious then that more camps were needed as 
more evacuees were arriving . Dr. A. Abu - Goura Presi
dent of JNRCS sent an appeal and the League & ICRC 
responded and two camps were set up as from Sep. 
4th, 1990 ( 85 Km east of Amman ).

Both camps could accomodate between 50000 - 
60000 evacuees . They were supplied with water, elec
tricity & road networks . Sanitation , medical care , and 
food were according to international standards .

The first group of evacuees arrived on Sep. 12th , 
1990 .The efficient volunteers in RC were working round 
the clock under very hard circumstances , getting very 
little sleep trying to keep their " brothers in humanity " 
as comfortable as possible .
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Over one million evacuees passed through Jordan . 

Around 160,000 evacuees stayed in our camps . Their 
stay ranging from 2 - 7 nights .

1 - " Jordan Red Crescent was able to provide medical 

and first aid services to the evacuees on the Jordan / 
Iraq borders . It also helped organize transportation of 
many but first of all it gave them a temporary shelter" .

2 -" The whole world owes Jordan thanks and gratitude 
for the immediate humanitarian response to help the 

evacuees ."

The first is a quotation from the League's 1990 report. 
The second was said by the President of the U.N gener

al assembly.

The Society received acknowledgements from sister 
societies , NGO's and others in form of certificates , let

ters , medals etc... for its role during the Gulf crisis .

Although Jordan is going through an economical crisis 
and it’s heavily burdened with debts it spent 60 million 

dollars to face the massive influx of evacuees whereas 

it only received 20 % of this amount as compensation .

This by far makes Jordan the biggest donor during the 
crisis .
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List of Honours

With appreciation & gratitude JNRCS acknowledges the 
contribution and support it received during its relief oper
ations from :

- League of RC / RC societies - ICRC

- The Netherlands Red Cross - German Red Cross

- Norwegian Red Cross - Danish Red Cross

- Icelandic Red Cross - Finnish Red Cross

- Swiss Red Cross - Swedish Red Cross

- Spanish Red Cross - Belgian Red Cross

- Italian Red Cross - Japanese Red Cross

- Austrian Red Cross - American Red Cross

- Turkish Red Crescent - Hellenic Red Cross

- French Red Cross - British Red Cross

- Brazilian Red Cross - Thai Red Cross

- Qatar Red Crescent - Bahrain Red Crescent

- Alliance of RC / RC societies - Indian Red Cross

in U.S.S.R

* Special thanks are due to Mr. Suleiman Eleghmary 
Head of MENA Department , League of RC / RC socie
ties & to Mr. Werner Kaspar Head of ICRC mission in 
Amman .
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Non - Governmental Organisations ( NGO's )

- Swiss Disaster Relief ( SDR )
- Care International
- Oxfam U.K.
- IRC / New York
-UNDRO
- UNHCR
- UNICEF
- Save The Children Fund U.K.
- Rissho Kosei - Kai Fund
٠ Japan International Volunteer Center
- The Tokyo Shimbun Newspaper
- Arab American Medical Association
- Global Rainbow Ship / Thailand
- Save the Children Federation
- Papal Mission for Palestine PMP
- Gulf Peace Team
- Quakers / American Friends Committee
- Near East Foundation
٠ The Mennonite
٠ANERA
- Catholic Relief Services CRS
- Evangelical Churches
٠ Middle East Council for Churches MECC
- Shah Bakeries / London
- Victims of War / U.S.A.
-ANSAR / U.S.A.
- IPPNW
- Fellowship of Reconciliation / U.S.A.
٠ Earth Stewards Network / U.S.A.
- Muslims in South Africa
- United Muslim Association Hong Kong
- Islamic Relief Agency Hong Kong
- World Vision
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From The Heart...
The Human Touch....

Since the escalation of the Gulf Crisis the JNRCS complied 
with the rules and regulations of our movement. Thus by act
ing in accordance with the principles of RC / RC mainly 
"Neutrality ” the Society deservedly gained respect and credi
bility from the International community .

- JNRCS was the bridge that linked between Iraq and the 
rest of the world .

- JNRCS arranged for several RC Societies many visits to 
Baghdad to provide psychological comfort to their nationals . 
This was possible with the unconditional help & support from 
the Iraqi Red Crescent.

- Despite the conflict between Iraq and the U.S.A the na
tional societies in both countries along with the support of 
JNRCS were able to show the whole world real solidarity with
in our movement.

- The American Red Cross visited Iraq several times and 
after the war donated generously through ICRC and the 
League to support the Iraqi Red Crescent.

- JNRCS delivered thousands of letters from all over the 
world to the IRC during and after the war and through JNRCS 
worried relatives could get messages from their families in 
Iraq .

- Soon after the Crisis started hundreds of Kuwaitis were 
helped in getting news about their relatives and friends .

- JNRCS sent a team to Iraq to bring back nine Kuwaiti or
phans as they had no relatives there . This was possible with 
the help of The Iraqi Ministry of Foreign Affairs and IRC .

- Iraqi children who received medical care in Germany 
were transported from Amman to Baghdad by JNRCS ambu
lances .

٠٠ JNRCS WILL ALWAYS REMAIN , THE ESTABLISHMENT 
WHERE THE NEEDY COULD SEEK REFUGE AND SHELTER . 
THIS IS TRULY FROM THE HEART ."
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The Gulf Crisis
The early hours of Jan 17th, 1991 witnessed the on

slaught of military operations in the Gulf. JNRCS had al
ready taken the necessary measures for such event.

- JNRCS ambulances crossed the Jordan Iraq border 
to evacuate the bodies of some unfortunate returnees & 
some evacuees who were attacked by airplanes on the 
Amman / Baghdad highway while they were trying to es
cape to safety . Those who were injured were hospital
ised in Jordan .

- The air raids and attacks did not stop our volun
teers from carrying out their humanitarian duties on the 
contrary it made them more determined out of their be
lief in their role under the circumstances .

- Several convoys left JNRCS H.Q. loaded with relief 
items . Baby food powdered milk & medicines were de
livered to IRC , Iraqi children's hospitals during and after 
the war.

- Thus the JNRCS translated its belief & principles 
into action and that was the least it could do to alleviate 
sufferings of " War Victims " as part of supporting the 
World Campaign .

- The Jordan Red Crescent emblem was respected by 
all parties during the war . Our convoys safely crossed 
to Iraqi territories and back without being intercepted .

- Several NGO'S supported the JNRCS by donating re
lief goods to the Iraqi women & children .
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J.N.R.C.S celebrates May 8 th :

The campaign " Protection of War Victims " was offi
cially inaugurated by the Movement of RC / RC on the 
28 th , Jan 1991. It was organised to protect innocent 
civilians that get caught in the middle of somebody's 
crossfire.

15% of First World War victims were civilians .The fig
ure rose to 60% in the Second World War , whereas in 
today's conflicts the number is alarmingly exceeding

During the Gulf Crisis the Society handled a major re
lief operation and received hundred of thousands of eva
cuees in its camps in an attempt to lessen the suffering 
of these unfortunate civilians .

Also as part of the celebrations on RC / RC day the 
society distributed food & clothes to the needy in the re
mote areas and organised free medical screening in 25 
villages .

The celebrations reached peak when H.M. King Huss
ein delivered a message on this occasion in a ceremony 
" Light The Darkness " at the Royal Palace attended by 
members of the Royal Family , Government Officials , Of
ficials from The RC / RC Movement and Members of the

The ceremony was televised all over the world and 
was considered by many to be the major event on RC/
RC Day .

- 13-



H.M. King Hussein , Honorary President Of JNRCS , 
Patron Of The Ceremony delivered this message on the 
8th of May in the Royal Palaces .

Today the International Red Cross and Red 
Crescent Movement is bringing the plight of 
the victims of war to the world's attention. 
Here in Jordan , we who have experienced and 
suffered from the effects of war, both directly 
and indirectly , shared in the hope that with 
the end of the Cold War , peace and security 
would finally come to the world , and not least 
to our troubled region . Despite every effort to 
follow the path of peace , the clouds of war 
darkened our area , with all predictable horrors 
ensuing . It is a reality that the consequences 
of war inevetably affect the innocent , and 
therefore it is imperative that the message of 
this Campaign be heard by all : " Governments 
, combatants and men and women of goodwill 
must help all Victims of War by upholding Inter
national Humanitarian Law . It is our duty to 
light their darkness
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الهًاشهية االوكية المهلكة
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: الغالف صورة

الوافدين مخيمات

االحمراالددنس ل سرأ طغية الؤ اسية
 ١٠٠٠١ ص.ب: صان ا االردن
٧٧٣١٤٢٠٧٧٣١٤١ هاتف:
٧٥٠٨١٥ فاكس:
٢٢٥٠. عكس:



 المعفلم ايسبه الملك جاللة
 لجمعية لفخوي ا الوقيس
االدم االجهد الهالل



هغدهة

 طس صل الحمر والهالل االحمز لصلدب وحزكة عاما ا٢0 من اكلل مال
 العالم فإن , البردة الحزب وبالنها. , سال مواقع علس االسالدة طابع انعفا.

 ملطقة فس الحزب فان ذلك ومع ،حقدقص سالم فص عظام آمال نخدوه
 ٠ السالم عمادة هشاشة تظهزمدس اللم من انزس مائطق وفص الللدق

 فص ناص والتى اللسلدة جببن علس عال ولعمة تعتبز النس الحروب للحك
. [ الحزب خداما حمادة اجل من الدولدة الحملة ] ب العالم احتفاالت غمزة

 والهالل االحمز للطبب الدولية الحزكة تقف لم الظزوف هذه ظل فص

 ل1الهل3 االحمر للطدب الدولية للبلة لدا. اول وهع ٠ اللدص مكتوفة االحمر

 بعد الكومت9 لعراق ض الوافدمن فوافل بوصول لزامن لألص دلص االل االحمر
 تباعا تعل االلسالدة المساعدك بدك اللدلدة1 االزكى لس 1•ا،ا، آب من الثادى

 من العديد فدعا ظ شال االلسالس للتعاون عملدة اكبر فص القطاع وبل!

 واللبلة االحمر ولهالل واحمر لطدب جمعدك وابطة لوطلدة الجمعيات
 لقوم كلن فدما , االلسالدة لحدتات من وكلدر الحمر للتلدب الدولدة

 اجل من اليوا. محدمك من عددا فبلس االكبر بالعب. االددلص االحمر لهاللل
. السعى لدولص القالون بموجب الوافدين لبمدع والمساعدة الحمالة توفدر

 تبديد فص اسهمت التص الشموع ة ادال امكن فقد لبمدع وبتعاون

لظالم.
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دس االل االتمر للعالل الوصفة ¡لجمكية

 هنن .نطيت ١٩٤٧/١٢/٢٤ في االردنى االحمر الهالل اشدتية الجمعية أد

 ١٩٤٨/٢ ا ٩ طالل.ويتاريخ بن الحسين الملك لجالآل اسرية بالرناسا تأسيسها

 اصبحت كما االحمر والهالل االحمر للصليب الدئية للحركة انضمامهًا على الموافقة تمت

 /١٠/١٦ في االحعر االحمروالهالل للصليب الوطنية الجمعيات رابطه في غضوآ

 الى تزال وبأ سعت تطوعية وطنية كمؤسسة دستوريتها اكملت قد تكون ويذلك ،١٩٥٠

. والعالمية واالقليمية المحلية المستويات طى االنسانية خدماتها تقديم

 المسددين افضانها هدد بلغ ومد المعلكة مدن مختلف في فروع للجمعيه تشكلت

 االردني االحعر والهالل ٠ فضو ١١٠٧٧٤ و مليون ض يزيد ما ١٩٩١ لعام الشتراكاتهم

 يسعى االحمر والهالل االحمر للصليب الدئية الحركة اسرة في فافأل فضوا بافتباره

التالية: االهداف تحقيق الى

 االحمر والهالل االحمر للصليب الدئية للحركه االساسية ه بالمبادلى التعريف -

بها. والعمل

. االنساني الدئي القانون نشر على العمل -

. واالجتماعية الصحية الكفاظ مستوى ودفع البشرية آالم تخفيف في االسهام “

٠ والنكبات والكوارث الحرب اومات في االغاثة اغمال مختلف تقديم -

. االنساني الدئي القانون بموجب للجميع والمسافدة الحماية تومير -

. بيت كل في مسعف ايجاد الى وصوآل االئي االسعاف اغمال طى التدريب -

... الخ والثقافية غية والنرا واالجتماعية الصحية المجتمع خدمات في الفراغ ٠مل -

-٢-



الهرعزية االغيدةبة االجلة

:اآلب المهام التنفيذية اللجة تتولى

. العامه الهينة تقرها التي والمشاريع والبرامج المخططات تنفيذ -

. للجمعية التابعة والمنشآت والمؤسسات المشاريع إدارة -

. عليها واالشراف للجمعية فروع تأسيس على الموافقة -

 النحو طى االردني االحمر للهالل الطنية للجمعية المركزية التنفيذية اللجنة وهتكون

التألي:
عامًا رئيسًا ................................. ابوقورة احمد الدكور معالي -

( االحعر والهالل االحمر للصليب الدائمه اللجنه رئيس )

العام للرئيس نائبًا الحديد مطلق محمد الدكور -

االغاثة( عطيات )مدير
امينًاعامًا الفواز موفق الدكتود معالي -

امينًاللصندوق .......................................... العجة فهد الصيدلي -

عضوا ٠ النابلسدي ناجية السديدة -

عضوا ......................................... بسيسو وليد كور الد -

عضوا ......................................... ابوحسدان احمد السيد -

عضوا حدادين انور الدكور -

عضوا--------------------------------حسن الحاج هاني السيد -
عضوا......................................... الشعالن عدنان السيد -
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اسرع

التالية: الفروع سكة في تشكت االردني االحعر للهالل التنفيذية اللجنة بموافقة

المقر التأسيس تاريخ الفرع

مادب ١١٥٢ يادبا
عمان ١١٥٣ النسائي
اربد ١١٦٢ اربد

الكرك ١١٦٢ الكرك
العقبة ١٩٦٢ العقبة
عمان ١٩٦٥ الطلة
1111 ١٩٦٥ السلط
عمان ١٩٨٦ الشان
معان ١٩٨٧ معان

الجنوبية الشونة ١٩٨٨ االغوارالوسطى
الزرئ، ١٩٩٠ الزرقا.
اسلة ١٩٩١ اسلة

الشعاب الب ١٩٩١ الشوتذالشمالية

المغرق ١٩٩١ المغرق

تقديم في االحعر للهالل الدولية للحركة لندلة ا االهداف لتحقيق الفروع جميع وتسعى

االيتام ومدرات الطبية والعيادات للمستشغيات ادارتها خالل من االنسانية خدماتها

جمن. لمحتا وا ۴ الفقرا وإعانة المهني التدريب ومراكز



والعووع دس االل االدهر اسال سعاطات

. االحمر االحمروالهالل للصليب الدئية بألحركة للتعريف الشبأب مخيمات إقامة -

. ونشره االنساني الدئي بالتانون التعريف بهدف والعوات الدبرات تنظيم -

. المدربين وتأهيل االئي لالسعاف متفصمة دبرات تنظيم -

 الفقبرة لألسر المجانية الصحية الفدمات وتقديم الطبية والعيأدات المستشفيات إدارة -

.والمحتاجة
. ممحيًاواجتماعيًاوثقافيًا ورعايتهم االينام مبرات إدارة -

. والطباعة الخياطة اعمال على الفتيات وتأهيل المهني التدريب مراكز إدارة -

 مستشفى مرضى من للمحتاجين المجانية خدماته تقديم في يسهم للدم بنك إدارة -

. الحوادث *اثنا االحمروالمصابين الهالل

 ، وإليها المحتلة االراضي من المرضى لنقل االحمر للصليب الدئية اللجة مع التعاون -

. المحتلة االراضي سكان والى من الرسائل ونقل

. للمحتاجين ( *الغذا ، *الكسا ، *الدوا ) االغاثة مواد تقديم -

 طيبة ايام وتنظيم المتدني الدخل نوي القرى لسكان التغذية مشاريع وإدارة تبني -

. لهم مجانية

. واالجتماعية والصحية التثقيفية الفدمات لتقديم تطوعية عمل مخيمات إقامة -

. *الفقرا *للنزال الهدايا ولقديم االجتماعية الرعاية ويبر المستشفيات زيارة -

. الفقيرة االسر لصالح ريعها ورمد الغيرية واالسواق المعارخى -تنظيم

 التي والعالمية االقليمية والنشاطات واالجتماعات والندوات المؤتمرات في المشاركة -

. االحمر االحمروالهالل للصليب الدئية الحركة مقسسات تنظمها



الغلهج ه|وهة االودس االمهر العالل

 هذا عن ونشأ الكويتية الحدوه العراقية التوات دخلت ١٩٩٠ أب ٢ ليل منتصف في

 ، سريع بشكل وتصاعد تشتد االزمة واخذت ، الخليج بأزمة يعرف اصبح ما الوضع

 ال قائمة حرب من الخوف تأثير وتحت ، السالم صوت من اعلى السالح صوت ان وبدا

 وكان والعراق الكويت في العاملين من الجنسيات كافة من االلوبى مائت نزوح بدأ محالة

 االردني والشعب االردن فضمهم ، هواالردن بأرواحهم النجاة لطالبي الوحيد المالذ

. االنسان الخيه االنسان بحنان

 قوت االردني فاقتسم 1 انسانيته عن يتخل لم االردن لها تعرض التي المعاناة ورغم

.جنس كل من الوافدين مع يومه

 مدير بفضل اكبر وال لالغاثة حطة كبير بنجاح ليقوه االردني االحعر الهالل ونهض

 زاد وبما ٠ االردني االحعر الهالل متطوعي وجهود الحديد محمد الدكتور االغاثة عطيات

 االحعرورابطة للصليب الدولية اللجنة |الذساذيوهم للثالثي المطلق التعاون القًا العطية

 لالستجابة وكان ، االردني االحمر االحمروالهالل والهالل االحمر الصليب جمعيات

 االحمر والهالل االحمر الصليب جمعيات من العديد قبل من االنسانية للنداحات الفورية

 رغم االغاثة صليات استمرار في كبيرا أثرا ٠ والحكومية والدئية االنسانية والهيائت

 االحمر الهالل نجح وهكذا ،االلوبى منات ض المعاناة رفع في رائعًا وإسهامأ اتساهها

 الشفاه طى البسمة رسم في االحمر والهالل االحمر للصليب الدئية واالسرة االردني

. وامته لالنسان وحفظت
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- ارغاثة هفههات -

 لسرهتها طبقأ االردن هبر والعراق الكوبت من الوافدين نزوح طبيعة اقتضت

 وان االردنية االراضي من محددة اماكن في االغاثة مخيمات من هدد اقامة وحجمها

 من الهائلة االعداد مع تتناسب ال ة محدوه بإمكانات بدأت قد المخيمات هذه كانت

 االحمر الهالل مع االحمر والهالل االحمر للصليب الدولية الحركة تعاون وبفضل الوافدين

. كافة الصعوبات طى التغلب أمكن االردني

 وجهز ٠ الدويشد قرب االردنية الحدوه من كلم ٤ ٠ بعد هلى*شعالن مخيم اقيم فقد

 وافد ٦٣٠٠٠ الى االيام احد في وصل فيه المقيمين عدد ان إال ، وافد ١٥٠٠٠ د ليتسع

. بالجحيم شعالن مخيم في الحياة يصف ان ببعضهم حدى مما
 *المبادى مع وانسجامًا هاتقه طى الملقاة المسؤولية هنم االردني االحمر الهالل ادرك

 الظروف ولتهيئة هائلة بأعداد الوافدين تدفق مشكلة على والسيطرة السامية االنسانية

 إلقامة االردني االحمر الهالل في االغاثة طيات ادارة خططت فقد ، المالئمة االنسانية

. المختصة الرسمية الجهات مع بالتنسيق جديدة اغاثة مخيمات

 الدولية واللجنة االحمر والهالل االحمر الصليب جمعيات رابطة استجابت وهد

 االردني االحمر للهالل العام الرئيس ابوقورة احمد الدكتور معالي *لندا االحمر للصليب

 وأخفيف الوافدين ازمة في االردني االحمر الهالل مع للتضامن ١٩٩٠/٨/٢٩ بتاريخ

معاناتهم

 *بإنشا االردني االحمر الهالل في االغاثة فرق شرهت ١٩٩٠/٩/٤ وبتاريخ
 كل في وافد الف ٢ ه ويسعا شرقًا همان من كلم ٨٥ بعد طى االندق منطقة في مخيمين

. الدواية االغاثة معايير وفق منهما

 وبتمويل االحمر للصليب الدولية اللجنة مع بالتعاون (١) انرق مخيم افيم وهكذا

لكال توغرت حيث ، منها وبتمويل الرابطة مع بالتعاون (٢) ازرق مخيم واقيم منها
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 وجدمات معبدة وموارع وفظافه *وكهربا وباء *غذا من الخدمات كافه المخيمين

. ( اسعاف سيارات ، ادوية ، مستشفيات ، *اطبا ) وطبية صحية

 الرعاية تقديم واستمر ١١٩٠/٩/١٢ وبتاريخ االفواج اول المخيمان استقبل

 /١١/١٧ وهتأريخ ١٩٩٠ ا ١٠ ا ١٠ في ألوطانهم ترحيلهم تم ان الى للوافدين

 مخيم بقي بينما * الوافدين من جديدة افواج استقبال (١) ازرق مخيم ماود ١٩٩٠

. ١٩٩١/٧/١٧ بتاريخ نهائيا اغالفهما وهم خاليا (٢) ازرق

 ظروف في شالية بكفاطن السامة مدار طى االردني االحمر متطوعوالهالل صل وغد

 منهم ايمانًا فدراتهم تفوق بطافات منهم المعاناة ودفع الوافدين االم لتخفيف فاسية

 االحمر للصليب االولية االنسانيه والحركة االردني االخمر الهالل واهداف بمبادى

والهالداالحمر.

: ببي ما االحمر والهالل االحعر الصليب جمعيات لرابطه ١٩٩٠ تقرير في وعجاء

 طى االولية االسعافات خدمات يعزز ان االردني االحمر الهالل استطاع 'وفد

للعابرين مؤقتًا سكنًا *شي كل وقبل يوفر وان ، البالد داخل النقل ينفلم وان الحدوه

: المتحدة لالمم العامة الجمعية رئيس ذلك في وفال

 *هؤال مساشدة في االنسانية الستحابته ن والعرفا بالشكر لالردن مددين العالم ..ان٠

. الوافدين

 دوالر مليون ( ٦٠ ) حوالي االقتصادية *واألعبا بالديون المثقل ،االردن انفق وفد

. انفقها التي المبالغ مجموع من ا ٢٠ سوى يتلق لم حين في الوافدين موجات لمواجهة

وافد مليون عن يزيد ما االردن عبروا الذين الوافدين عدد بلغ هج
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الشرف- االسة
 المساهمة االردني االحمر للهالل الوطنية الجمعية تثمن واالحترام التقدير من بمزيد

: الصديقة الجمعيات من الخليج ازمة ۶ اثنا الوافدين إلغاثة تلقتها التي والدعم

. السوفيتية االحمر والهالل االحمر الصليب جمعيات اتحاد -

االحمر للصليب الدولية اللجنة - االحمر الصليب جمعيات رابطة -

االلماني االحمر الصليب - والهالداالحمر
الدنماركي االحمر الصليى — الهولندى االحمر الصليب —
الفنلندى االحمر الصليب - النرويجي االحمر الصليى -

السويدى االحمر الصليب - االيسلندى االحمر الصلدى —

البلجيكي االحمر الصليى - السومسرى االحمر الصلدى —

الياباني االحمو الصليب — االسداني االحمر الصلدى —

االميركي االحعر الصليب - االيطالي االحمر الصلدى -

اليوناني االحمر الصليى — النمساوى االحمر الصلدى —

البريطاني االحمر الصليى - التركي الالالحعر*-ال
التايالندى االحمر الصليى - الغرنسي االحمر الصلدى —

البحريني االحمر الهالل - البرازيلي االحمر -الصليب

الهندى االحمر الصليى - القطرى االحمر الهالل -

الى مقدم خاص شكر *

٠ الرابطة في افريقيا وشمال االوسط الشرق قسم رنيس ٠ الغماري سليمان السيل —

. عمان في االحمر للصليب الدئية اللجنة بعثة رئيس - كاسبار فيرنر السيد —



الحوئهية غير الملظهات

الدهية كير منظمة - السويسرية االغاه منظمة -

نيويورك - الدهية االغاه لجنة - بريطانيا — اوعسفام —

لالطفال اصدة االمم -منظمة *والطوارئ لالغاه العام المنسق مكتب -

اليابان - كاى ريشوعوجدي - المتحدة االمم في

اليابان - طوعيوشمبرن جريدة - المتحدة لالمم السامية المفوضية —

تايالند - رينبوشب جلوهال - الالجئين لشؤعن

لفلسطين البابوية -البعه بريطانيا — الطفل انقاذ صندوق —

-اصكن للمتطوءين-اليابان الدئي -المركز

المانهايت — اميركا — العرب *االطبا اتحاد —

لالغاه الكاثوليكية -الخدمات الطفهة انقاذ مؤسسة —

االوسط للشوق الكنائس مجلس - للسالم الخليج فريق -

اميركا — الحرب ضحايا — االدض الشرق مقسسة —

االميركية الخدمادواالغاه -شبكة انيرا -

اميركا — وهرك نت ستيوارد ايرث - االنجيلية -الكأس

هونج - المسلمين اتحاد مقسسة - لندن — ٠شا مخابز -

كوبج النوعية الحرب *لدر الدئيون *االطبا -

فجن وعدلد — اميركا — دكهسيليشن فيلوب -

افريقيا جنوب مسلمي -
كوهج. هونج - االسالمية االغاثة وعالة -
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السالية لمسات
 القائم االردني االحعر للهالل المحايد االنساني الموهف ويفضل الخليج ازمه تغجر منن

 حاز فقد ، االنسانية لحركتنا االساسية والمبادى االنساني الدئي القانون احترام على

. كافه الدئية االنسانية والهينات الجمعيات ثقة على االردني االحعر الهالل

 الرنة وكان العالم اقطار وبتية العراق بين الوصل همزة االردني االحعر الهالل مثل
 الجمعيات من العديد لبعثات الطريق فمهد ،العراقي الحمر ! الهالل بها يتنفس التي

 ليتحقق ذلك» كان وما ،هناك المستضافين ياها لرعا النغسيه الراحه لتوفير بغداد لزيارة

. العراقي االحمر الهالل ودعم مساعدة لوال
 من كل أظهر فقد االمريكية المتحدة والواليات العراق بين القائم النزاع من وبالرغم

 الذي الحقيقي التضامن أجمع للعالم االمريكي االحعر والصليب العراقي االحمر الهالل
 االردني االحعر الهالل بذلها التي الكبيرة الجهود بفضل وذلك االنسانية حركتنا به تع٠تت

 اللجنة عبر ۴بسخا وتدم هرات عدة الحرب بعد العراق االمريكي االحمر الصليب زار ئقد
 بواجباته القيام على االحموالعراقي الهالل لمساعدة والرابطه االحمر للصليب الدولية

االنسانية.
 الهالل الى الرسائل آالف نقل ويعدها الحرب خالل االردني االحمر الهالل واستطاع

 من االطمئنان رسانل تلقي من الفاح في الملهوبة للعاتالت وامكن العراقي االحمر
 االردني االحعر الهالل من الكويتيين منات لقي الخليج أزمة بداية وجع . العراق في نويهم

 فريقا االردني االحمر الهالل ارسل كما ،وصدقاتهم اقاربهم اخبار لمعرفه سامدة كل
 الخارجية وزارة بعساعدة وذلك الكويتيين االيتام االطفال من ( ٩ ) الحضار العراق الى

. غمان في الكوعتية للسفارة تسليمهم وتم العراقي االحعر والهالل العراقية
 االطفال بغداد الى عمان من االردني االحمر الهالل اسعاف سيارات نقلت كما

. المانيا في معالجتهم تمت الذين العراقيين

 من تحتضن التي المقسسه دوبأ االردني االحمر للهالل الوطنية الجمعية ستبقى وهكذا

٠القلب من نابعه حقيقه وهذه للمساعدة اليها يلجا
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 السلبات بداية ١٩١١ الثاني كانون يناير ١٧ يوم هن االولى السايات شهدت

 ، االنسانية جهوده االردني االحعر الهالل ضاعف الحرب وبنشوب المنطقة، في كرية ه س٠ 11

 رئيس دولة من ويامر ، ضرورية كأنت لعمليات لالعداد الخطوات من العديد واتخن

 االتصال قاعدة فتوبسعت العراق الى الحدود بإجتياز االردني االحفر للهالل سمح *الودا

 وهي للعراق المرسلة القوافل هدد وهضاعلى االنسانية والهيائت الصديقة الجمعيات مع

 ألطعال والحليب االطفال *وغذا المدنيين من الحرب لجرحى الضرورية الطبية المواد تحمل

البراق.

 بغداد - عمان طريق على المدنيين سيارات على القصلى وال الجودة الهجمات تلن لم

 في صالبة زالتهم بل االنساني لورها *ادا ض االردني االحمر الهالل طواقم * الدولي

 في فساهموا ٠ االحمر والهالل االحمر الصليب لحركة االنسانية *بالمبادى وايمانًا *االدا

. المدنيين الحرب ضحايا هن الجرحى *واخال واسعاف اسى نقل

 في العملية *بجهود وشارك بألفعل القول اثبت فد االرلني االحمر الهالل يكون ويهذا

. ( الحرب ضحايا حماية اجل من العألمية الحملة )
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 م!لكالهس باليه االحمال
االحم' واسأل االحم سبب

 اجل من عالمية حملة ) تنظيم الى االحعر والهالل االحمر للصليب الدولية الحركتة دعت
 الثاني كانون ا يناير ٢٨ في رسميًا الحمله افتتحت وهد . ( الحرب ضحايا حماية

 تحت انفسهم يجدون الذين المدنيين حماية طى اساسًا تركزت التي الحملة ٠هذ ٠١٩٩١

 الحرب *اثنا المدنيين من الضحايا عدد بلغ وقد ، المسلحه النزاعات اثناء النيران من وابل

 العالميه الحرب *اثنا بلغ حين في ، الحرب ضحايا مجموع من بز ١ ه نحو االولى العالميه
.بز ٩ ٠ ال اليوم النسبه ونتجاوز بز ٦٥ الثانيه

 حيث ، المناسبه بهذه االحتفال العالم دول االردن شارك فقد ، الوافدين أزمه ,دغم

 واالغطيه والمالبس االغذيه تقديم شملت النشاطات من مجموعه لتنغيذ البرامج أعدت

 للسكان المجانيه الطبية الخدمات لتقديم الحمالت من وعدد الريف سكان من *للفقرا

. النانيه القرى من ٢ ه عن يزيد ما في * الفقرا

 رص حيث ١٩٩١ أيار مايوا ٨ في ذروهها االردني االحعر الهالل احتفاالت ويلفت

 اقيم الذي االحتفال االردني االحمر للهالل الفخري الرئيس طالل بن الحسين الملك جالله

 وشارك الدوله رجال وكبار الملكيه االسرة افراد وحضره العامرة الملكيه القصور حرم في
 . وعالميًا محليًا االحمر والهالل االحمر للصليب الدواية الحركه تمثل بارزة شخصيات فيه

 بهذه العالم احتفاالت قمه بحق االحتفال اعتبر فقد الشخصيات هذه بعض وباشهادة

المناسبه.

 بصشاركه االردني االحعر الهالل منشبي من طالب ٥٠٠ نحو االحتفال نغذ فقد

. مباشرة العالم الى االعالم وسائل عبر نتله وتم االردنية المسلحة التوات موسيقى
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:التالية الساهية امللكية الكلة االئية لألسرة السني امللك جاللة وجه وقد

 االحمل ؤالهالل االحمز للطلب الدبى الحركة للغت الدوم ]

.الحرب ضحايا محنة الس العالم الظال

 اؤ مباشرة بطريقة الحرب ئل1 من المعاناة جربنا الودن فس ونحن

 كله العالم ؤالسالم االمن يعم بأن أمل بكل ؤننطلع ،مباشرة غار

 المضطربة منطقتنا فص ؤلدس البادة الحرب هذه نهاية مع

. فقحط

 ؤم٠غ ان ال السالم احالل اجل ض بذلت النس البمود كل ورغم

 <ؤيئضرل ؤللمة بعواقب لتذل المنطقة علس مهدمنة بقرت الحرب

 هذه تفرض ولدا غيرهم من اكثر الحريب هذه نتيجة *االبريا

 جمدع لدس مسموعا الحملة هأله دلدس يكون ان الدقيقة

 القانون باحترام بااللنزام ؤالنسا. والرجال والمتدالبدن الحكومات

.االنسأنس الدؤلس

. [ الطريق ظلمة الدرب لضدايا ننبر بأن الواجب ولبض
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