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كلمة رئيس التحرير 

في ظل األوضاع اإلنسانية السائدة على 
كواحد  اإلعالم  دور  يبرز  العالم  مستوى 
تمكن  التي  واألدوات  العوامل  أهم  من 
الدولي  والمجتمع  اإلنسانية  المنظمات 
التطلعات  وتحقيق  الغايات  بلوغ  من 
في تخفيف وطأة المعاناة على الساحة 

اإلنسانية.

اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  وأدركت 
إيصال  في  اإلعالم  أهمية  مبكرا 
والمانحين  للداعمين  اإلنسانية  رسالتها 
والمجتمع المحلي والخارجي إلى جانب 
الداخل  في  خدماتها  من  المستفيدين 

والخارج في آن واحد.

تعزيز  على  الهيئة  حرصت  لذلك 
من  وعالميا  محليا  اإلعالمي  دورها 
اإلعالمية  االستراتيجيات  وضع  خالل 
واكبت  التي  التشغيلية  والخطط 
الهيئة  برامج  شهدتها  التي  الطفرة 
الداخل  في  وتحركاتها  وأنشطتها 
انتشار  تحقيق  الهيئة  وتمكنت  والخارج، 
إعالمي واسع عبر جميع وسائل اإلعالم 
بجانب  والمقروءة  والمسموعة  المرئية 
ومنصاتها  االجتماعي  التواصل  وسائل 
األكثر  الهيئة  أخبار  وأصبحت  المختلفة، 
اإلعالم،  وسائل  جميع  في  تواجدا 
)تلفزيون، إذاعة، صحف، مجالت، دوريات 

عربية، ومنصات تواصل اجتماعي(.

قفزات  تحقق  أن  الهيئة  واستطاعت 
عبر  المتداولة  األخبار  عدد  في  نوعية 
أخبار  وأصبحت  المختلفة،  الوسائط 
واإلعالم  للصحافة  مقصدا  الهيئة 
نطاق  على  وتتداول  واألجنبي،  المحلي 
شركات  من  لمسناه  ما  وهذا  واسع 
األخبار  تحصي  التي  والتقييم  الرصد 
واألسبوع  اليوم  مدار  على  المتداولة 

والشهر.   

مريم مبارك المري
رئيس التحرير

االنتشار اإلعالمي 
للهالل األحمر  
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 كلمة رئيس الهيئة

اهتمام  العالم  حول  اإلمارات  تنفذها  التي  واإلنسانية  التنموية  المشاريع  وتجسد 

الكوارث  تداعيات  عن  الناجمة  اإلنسانية  باألوضاع  الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات  دولة 

واألزمات وتأثيرها المباشر على حياة السكان في المناطق المتضررة، وتؤكد عالمية 

المعاناة  وطأة  وتخفيف  البشرية  إسعاد  سبيل  في  اإلمارات  تتبناها  التي  الرسالة 

دون  الجميع  اإلمارات  خير  يعم  بأن  الرشيدة  القيادة  توجهات  تؤكد  كما  اإلنسانية، 

استثناء.

اإلماراتي  الهالل األحمر  تتبنى هيئة  الال محدود  اإلماراتي  العطاء  واستمرارا لمسيرة 

نتائجها  وتكون  والهشة  النامية  المجتمعات  في  كبيرا  أثرا  تحدث  التي  المبادرات 

ذات جدوى وعائد على الفرد واألسرة والمجتمع، وتضع الحلول الجذرية للمشكلة 

تتدخل هيئتنا  الحلول، لذلك عندما  بأنصاف  المعينة وال ترضى  اإلنسانية  القضية  أو 

الوطنية في أي جهد إنساني أو إغاثي أو تنموي فيكون تدخلها قوي ويحدث الفرق 

المطلوب ، وهناك أمثلة كثيرة على مر التاريخ بدأ من كوسوفا والبوسنة ومرورا بآسيا 

وأفريقيا وانتهاء بما تبذله الهيئة حاليا من جهود في عدد من الدول العربية التي 

تمر بأزمات طاحنة.

لذلك نجد أن مبادرات الهالل األحمر دائما لها مردود إيجابي طويل األمد، ومن هذه 

المثال تبنيها لقضايا الصحة والتعليم في  التي أحدثت فرقا على سبيل  المبادرات 

العديد من الدول التي تواجه تحديات في هذا الجانب بحكم أن الصحة والتعليم 

العالم  دول  مختلف  في  وتطورها  المجتمعات  لتنمية  األساسيتان  الركيزتان  هما 

الصحة  قطاعي  على  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  تركيز  كان  المنطلق  هذا  ومن 

والتعليم، بجانب البرامج والمشاريع التنموية األخرى في المجاالت كافة. 

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
 ممثل الحاكم في منطقة الظفرة
رئيس هيئـة الهالل األحمـر اإلمـاراتي

بفضل   ،2017 اإلماراتي  الخير  عام  أولويات  العطاء  استدامة  إستراتيجية  تصدرت 

اهلل«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 

الدولة رئيس  نائب رئيس  ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

كما تصدرت اإلمارات قائمة الدول األكثر عطاء، واألوسع انتشارا في تنفيذ المشاريع 

نوعية  مبادرات  من  للبشرية  تقدمه  ما  خالل  من   ، العالم  حول  اإلنسانية  و  التنموية 

والخدمات  والملحة،  العاجلة  اإلنسانية  القضايا  من  للكثير  المالئمة  الحلول  توفر 

دون  اشمل  بصورة  الظروف  وطأة  من  تعاني  التي  للشعوب  تقدمها  التي  الجليلة 

النظر ألي اعتبارات غير إنسانية.  

األزمات  من  المتأثرين  تجاه  اإلنسانية  بمسؤولياتها  الدولة  التزام  مجددا  ونؤكد 

والكوارث ومواصلة دورها الريادي في التصدي آلثارها على حياة المدنيين األبرياء من 

تفي  التي  التنموية  والمشاريع  اإلغاثية  والعمليات  اإلنسانية  البرامج  من  حزمة  خالل 

هذا  في  الدولة  جهود  وتأتي  تداعياتها،  من  للمتضررين  الكريمة  الحياة  بمتطلبات 

الصدد ضمن توجهاتها اإلنسانية العالمية تجاه المتأثرين من األزمات والكوارث حول 

العالم وامتدادا لنهج اإلمارات اإلنساني، والذي سارت عليه قيادتها الرشيدة وترسمت 

معالمه عبر تاريخ طويل من البذل و المبادرات التي ساهمت في تعزيز الجهود الدولية 

للحد من تداعيات الكوارث واألزمات على المتأثرين و الضحايا، وأحدثت الفرق المطلوب 

نحو  مسيرتها  وتعيق  البشرية  تؤرق  التي  التحديات  ومواجهة  الرعاية  مستوى  في 

تحقيق االستقرار و التنمية المنشودة. 

استدامة العطاء 



9 8

 كلمة األمين العام كلمة رئيس مجلس اإلدارة

د. حمدان مسلم المزروعي
رئيس مجلس اإلدارة

احتفلت اإلمارات في ديسمبر الماضي بالذكرى 46 لليوم الوطني، 

دروس  فيها  نستذكر  جميعا،  نفوسنا  إلى  حبيبة  ذكرى  وهي 

الواعد  المستقبل  خاللها  من  ونستشرف  الحاضر  وعبر  الماضي 

سارت  التي  الرشيدة  قيادتنا  وإرادة  إخالص  بكل  له  تسعى  الذي 

نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  نهج  على 

»طيب اهلل ثراه« الذي وضع اللبنة األولى لهذه الدولة العصرية التي 

قامت نهضتها على تعزيز قيم الخير والتسامح وتحقيق السعادة 

لشعبها والشعوب األخرى.

وأمن  استقرار  من  اإلمارات  في  اليوم  نعيشه  ما  في  والمتأمل 

من  حولنا  من  الدول  في  يجري  وما  ورفاهية،  وتنمية  ونهضة 

لم  والتي  فيها،  نحن  التي  النعمة  تماما  يدرك  ونزاعات  اضطرابات 

تأت من فراغ بل جاءت نتيجة لسياسات حكيمة وإرادة قوية ونهج 

سوي وقيادة أصبحت مضربا للمثل في كل الدول بما تمتلكه من 

رؤية وعزيمة وأفكار رائدة وطموحة، أهلتها لتتربع على قلوب البشر 

من خالل ما تقدمه من مبادرات إنسانية وتنموية حول العالم.

عاما   46 عمرها  يتجاوز  لم  لدولة  أين  من  نفسه،  يطرح  سؤال  هنا 

بهذه المكانة التي وصلت إليها في سنين معدودة؟ حتى أصبحت 

وجهة  وأفضل  والدولي،  اإلقليمي  محيطها  في  ومؤثرة  فاعلة 

من  وشعبها  العالم،  شعوب  لجميع  ومقصدا  الكريم،  للعيش 

أسعد الشعوب، دولة تتبوأ في كل يوم مركزا متقدما في جميع 

وغيرها  واالجتماعية  واإلنسانية  والتنموية  االقتصادية  المؤشرات 

من مجاالت الحياة. 

وسعي  متسارعة  وخطوات  جبارة  جهود  عن  نتج  بالتأكيد  هذا 

حثيث من القيادة الرشيدة نحو الريادة والتميز الشيء الذي انعكس 

المحبة  ونشر  والسالم  والتسامح  الخير  قيم  تعزيز  على  إيجابا 

والسعادة بين الناس، وذلك بفضل تضافر عدة عوامل التزمت بها 

الدولة وتبنتها القيادة منها:

إعالء مبادئ األديان السماوية التي تحث على التسامح، واصطحاب 

التي  األصيلة  العربية  والتقاليد  والعادات  بالقيم  الغني  زايد  إرث 

اإلماراتي  الدستور  مواد  إلى  إضافة  المشترك،  التعايش  تحقق 

القوانين  وإصدار  شيء،  كل  أساس  هي  المواطنة  جعلت  التي 

والتشريعات التي وضعتها الدولة والتي تساوي بين أفراد المجتمع 

في الحقوق والواجبات، ومن أهم هذه القوانين قانون مكافحة 

التمييز و الكراهية، إلى جانب القوانين المتعلقة باألسرة.

ويقدم  يبدع  الكل  جعلت  واالجتماعية  القانونية  العدالة  هذه   

والسعادة،  والخير  التسامح  قيم  نشر  في  دوره  ويمارس  ويشارك 

الواقي  الحصن  يعتبر  التسامح  أن  التأسيس  منذ  اإلمارات  وأدركت 

للمجتمعات من انتشار العنف و الحقد والكراهية، هذا إلى جانب 

اآلخرين  قضايا  من  جعلت  التي  للقيادة  العالي  اإلنساني  الحس 

للمحتاجين  اإلنسانية  االحتياجات  وتوفير  حلها  في  والمساهمة 

والمتضررين من الكوارث واألزمات همها األول واألخير.

بدوركبير  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  تقوم  التوجه  لهذا  وتعزيزا 

المجتمعية  والمسؤولية  التطوع  في  الدولة  جهود  دعم  في 

في  للعمل  المتطوعين  استقطاب  خالل:  من  وذلك  والتسامح 

وإشراك  المجتمعية،  والمسؤولية  التطوع  ثقافة  ونشر  الهيئة، 

تقديم  اإلنسانية،  وحمالتها  برامجها  في  المجتمع  قطاعات 

دون  مكان  كل  في  للمتضريين  واإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات 

لذلك  دينية،  أو  طائفية  أو  عرقية  اعتبارات  ألي  النظر  ودون  تمييز 

نجد أن مبادرات الهيئة امتدت لمختلف دول العالم من هايتي إلى 

الفلبين إلى مينامار واليمن وسوريا والعراق والمكسيك وبورتريكو، 

والكوارث،  األزمات  تعاني  التي  اآلسيوية  األفريقية  الدول  ومختلف 

هذا الحياد في المساعدات أكسب اإلمارات ومنظماتها اإلنسانية 

المصداقية والتقدير واالحترام من مختلف الجهات، كما أكسبها 

حب الجميع.

د. محمد عتيق الفالحي
األمين العام 

باليوم  الماضي  ديسمبر  من  الخامس  في  العالم  احتفل   

خدمة  في  المتطوعين  بدور  واعترافا  تقدرا  للتطوع  العالمي 

إنسانية  رسالة  التطوعي  والعمل  اإلنسانية،  وسعادة  البشرية 

خالدة عرف آفاقها اإلنسان عبر تاريخ الحضارات بأشكال متعددة 

للعمل  يزال  وال  وكان  واالنتماء،  والعطاء  المشاركة  على  قامت 

ارتبط باإلنسان وما  إذ  التطوعي دور كبير في تجسيد الحضارات 

ومال  جهد  من  لديه  يتوفر  وما  وإمكانيات  طاقات  من  يملكه 

دعم  في  اإلنساني  البناء  مسيرة  بها  يعزز  أن  استطاع  وعمل 

قضايا تخدم مجتمعه وأمته. 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة سباقة في هذا المجال الحيوي 

طليعة  في  التطوعي  العمل  في  المشاركة  تأتي  حيث  والهام 

الدولة  قيادة  نهج  على  ساروا  الذين  اإلمارات  أبناء  اهتمامات 

اإلنساني  العطاء  و  البذل  ساحات  في  جهودها  وعززوا  الرشيدة 

بأشكاله  التطوعي  العمل  في  غنيا  إرثا  اإلمارات  وتمتلك  الرحبة، 

الملهوف  نجدة  على  اإلمارات  أبناء  جبل  القدم  ومنذ  المختلفة، 

وإغاثة المنكوب ومؤازرة الضعيف والتسابق على فعل الخيرات، 

منطلقين من تعاليم الدين الحنيف، ومترسمين خطى القيادة 

والتراحم  التكافل  روح  تعزيز  في  وسعا  تدخر  لم  التي  الرشيدة 

بين أفراد المجتمع، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي 

تخدم هذه األهداف .

للحركة  األساسية  المبادئ  من  التطوعية  الخدمة  أن  وبما 

هيئة  اهتمت  فقد  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية 

التطوعي  بالعمل  كبيرة  بدرجة  اإلماراتي  األحمر  الهالل 

كبيرة  مساحة  تفرد  التي  الجهات  من  وهي  وممارسة،  نهجا 

أنشطتها  تنفيذ  في  عليهم  وتعتمد  المتطوعين  الستقطاب 

وبرامجها اإلنسانية الموجهة للفئات والشرائح التي تستهدفها 

تعمل  للمتطوعين  خاصة  إدارة  وأنشأت  وخارجها،  الدولة  داخل 

من  الهيئة  وتمكنت  بتأهيلهم،  وتقوم  استقطابهم  على 

تخطيط برامج تدريبية نظرية وعملية عملت على صقل مهارات 

مهامهم  أداء  من  مكنهم  مما  قدراتهم  وتنمية  المتطوعين 

اإلنسانية داخل الميدان بكفاءة واقتدار.

 وتوجت جهود هيئة الهالل األحمر في مجال استقطاب وتأهيل 

واإلنسانية  الوطنية  القضايا  لخدمة  وتسخيرهم  المتطوعين 

آل نهيان  زايد  بن  الشيخ حمدان  بفضل توجيهات ومتابعة سمو 

بإيجاد  الهالل األحمر  رئيس  الظفرة  الحاكم في منطقة  ممثل 

كادر تطوعي مؤهل من الشباب يعتبر الرصيد الحقيقي لمسيرة 

التأسيسي  الهيئة  برنامج  يتضمن  حيث  اإلنسانية،  األحمر  الهالل 

أساليب  في  مكثفة  تدريبية  دورات  األحمر  الهالل  لمتطوعي 

للكوارث  والتأهب  اإلنساني  الدولي  والقانون  التطوعي  العمل 

واإلسعافات األولية.

قطاعات  جميع  من  المتطوعين  آالف  الدورات  هذه  في  وتخرج   

الدورات  في  األحمر  الهالل  متطوعو  ويشارك  المجتمع، 

وإقليميا  محليا  المعنية  الجهات  تنظمها  التي  والمعسكرات 

وأداء  الميدانية  التحديات  مواجهة  على  قدرتهم  لتعزيز  ودوليا 

دورهم بكفاءة وفاعلية على الساحة اإلنسانية الدولية، ودائما ما 

تكون مشاركاتهم فاعلة ومؤثرة في إثراء فعاليات تلك الدورات، 

الدعم  اإلغاثة  مجاالت  في  الميدانية  تجاربهم  خاللها  من 

والمتضررين،  الضحايا  ومساعدة  واإليواء  واإلنقاذ  والمساندة 

وتجد تجاربهم الغنية بأوجه التضحية والفداء التقدير والثناء من 

المجتمع الدولي ومنظماته اإلنسانية.

اإلمـارات موطن 
الخير و التسامح

التطوع رسالة 
إنسانية خالدة
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اجتماعات

ترأس اجتماع مجلس إدارة الهالل األحمر

حمدان بن زايد:
 برامج ومشاريع الهيئة 

تحظى بدعم صاحب 
السمو رئيس الدولة
وولي عهده األمين

زايد آل نهيان ممثل الحاكم في  أكد سمو الشيخ حمدان بن 

برامج  أن  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  رئيس  الظفرة  منطقة 

على  تنفيذها  يتم  التي  والخيرية  اإلنسانية  الهيئة  ومشاريع 

صاحب  قبل  من  بدعم  تحظى  والدولي،  المحلي  المستويين 

»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ومتابعة  اهلل« 

ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. مشيرًا 

الهيئة تعمل على التعاون مع المحسنين 

والداعمين اإلستراتيجيين لمشاريع الهالل 

األحمر لتحقيق المزيد من المكتسبات 

اإلنسانية على الساحتين المحلية والخارجية.

المجلس يستعرض التقارير الخاصة بجهود 

الهيئة اإلنسانية وبرامجها ومشاريعها التنموية 

وعملياتها اإلغاثية محليًا ودوليًا.

حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة الهالل األحمر.

التنموية  والبرامج  المشاريع  من  متنوع  كم  وتنفيذ  الدولة 

واإلغاثية في الدول التي تضررت من الكوارث والنزاعات.

مسلم  حمدان  الدكتور  سعادة  المجلس  اجتماع  حضر 

اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  المزروعي 

وسعادة  عيسى حمد بوشهاب مستشار رئيس الهيئة وأعضاء 

السويدي،  سيف  محمد  السعادة  أصحاب  اإلدارة  مجلس 

مصلح  وعلى  المنصوري،  رصاص  بن  علي  محمد  وسعيد 

الرميثي،  غانم  وعلي  القبيسي،  شليويح  ومحمد  األحبابي، 

يوسف  وريم  الرميثي  محمد  ومريم  صقر  اهلل  عبد  ومريم 

الشمري وسعادة الدكتور محمد عتيق الفالحي األمين العام 

لقطاع  العام  األمين  ونواب  اإلماراتي  األحمر  الهالل  لهيئة 

وقطاع  الدولية  المساعدات  وقطاع  المساندة  الخدمات 

الشؤون المحلية وقطاع التسويق وجمع التبرعات.

الخاصة  التقارير  الفالحي  محمد  استعرض  االجتماع  وخالل 

أفردت  الخير«   »عام  إطار  وفي  الرشيدة  قيادتنا  أن  إلى  سموه 

الضعيفة  الشرائح  لكافة  ليصل  كبيرًا  حيزًا  اإلنساني  للعطاء 

والمهمشة في جميع أنحاء العالم. 

بقصر  مؤخرًا  ترؤسه  خالل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأشار 

إلى  إدارة هيئة الهالل األحمر اإلماراتي  النخيل اجتماع مجلس 

أن الهيئة لن تدخر وسعًا في سبيل تحقيق تطلعاتها اإلنسانية 

عبر االنتشار والتوسع في البرامج التي تخدم المستهدفين من 

الشرائح التي يستهدفها الهالل األحمر بعطائه اإلنساني، كما 

تعمل الهيئة على تلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم.

وأشاد سموه بالدور الذي يضطلع به أعضاء مجلس إدارة هيئة 

المزيد  نحو  الهيئة  مسيرة  توجيه  في  اإلماراتي  األحمر  الهالل 

إلى  األعضاء  داعيًا  العطاء،  في  والتميز  األداء  في  التجويد  من 

تبني المبادرات اإلنسانية التي تعزز جهود الهيئة على الساحة 

داخل  اإلنساني  للعمل  المتزايدة  االحتياجات  لمقابلة  المحلية 

التنموية  ومشاريعها  وبرامجها  اإلنسانية  الهيئة  بجهود 

اإلنسانية  للمشاريع  الطارئة  واالستجابة  اإلغاثية،  وعملياتها 

على  االطالع  تم  كما  للهيئة،  الحالية  اإلستثمارية  والمشاريع 

من  عدد  إلى  باإلضافة  المحلية،  المساعدات  الئحة  ضوابط 

البنود المدرجة على جدول اجتماع مجلس إدارة الهيئة.
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الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل«  »حفظه 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة ومتابعة 

نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 

الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل 

اإلماراتي،  األحمر  الهالل  هيئة  رئيس 

من  جريح   100 بعالج  اإلمارات  تكفلت 

الذي  االنتحاري  مقديشو  تفجير  مصابي 

إلى  والمصابين،  القتلى  مئات  عن  أسفر 

األدوية  من  كبيرة  كميات  إرسال  جانب 

خالل عملية نقل الجرحى الصوماليين للعالج في كينيا.

ملف الصومال

الصومالية  الساحة  على  المتواصلة  اإلنسانية  الدولة  مبادرات 

ظروف  وتوفر  بالمدنيين  المحدقة  األخطار  درء  في  تساهم 

مالئمة للحياة والعيش الكريم لألشقاء الذين يواجهون ظروفا 

اقل ما توصف بأنها مأساوية.

بتوجيهات رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد

اإلمارات تتكفل بعالج 100 جريح من مصابي 

التفجيرات  في مقديشو وترسل أدوية ومستلزمات 
طبية للمستشفيات الصومالية

التي  اإلنسانية  للجهود  امتدادا  جاءت 

في  األوضاع  تفاقم  منذ  الدولة  تبذلها 

الصومال للحد من معاناة األشقاء هناك 

وقال  اإلنسانية،  ظروفهم  وتحسين 

تتابع  ظلت  الرشيدة  الدولة  قيادة  إن 

بقلق  الصومال  في  األحداث  تطورات 

على  المأساوية  لتداعياتها  نظرا  شديد 

الصومالي  الشعب  قطاعات  مختلف 

النزاعات  ويالت  من  كثيرا  عانى  الذي 

واألزمات.

الدولة  مبادرات  أن  على  سموه  وشدد 

الساحة  على  المتواصلة  اإلنسانية 

األخطار  درء  في  تساهم  الصومالية 

ظروف  وتوفر  بالمدنيين  المحدقة 

مالئمة للحياة و العيش الكريم لألشقاء 

توصف  ما  اقل  ظروفا  يواجهون  الذين 

هذه  إن  سموه  وقال  مأساوية،  بأنها 

المبادرة أتت في وقت أحوج ما يكون له 

ومساندة  دعم  من  الصومالي  الشعب 

تأتي  أنها  كما  الراهنة،  ظروفه  لتجاوز 

كتعبير حقيقي عن مدى االهتمام الذي 

ألوضاع  وشعبها  اإلمارات  دولة  توليه 

الحثيث  وسعيها  الراهنة  الصوماليين 

لتجنيبهم ويالت الحروب و النزاعات. 

إن  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وقال 

تنفيذ  في  فورا  شرعت  األحمر  الهالل 

ووجهت  الرشيدة،  القيادة  توجيهات 

عملية  لتسهيل  مقديشو  في  مكتبها 

كينيا  إلى  والجرحى  المصابين  سفر 

الدولة  سفارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 

الصومالية  والجهات  مقديشو  في 

إلى  سموه  الفتا  المختصة،  والكينية 

تضم  الجرحى  من  الدفعة  هذه  أن 

أن  على  سموه  وشدد   ، حرجة  حاالت 

أعداد  وقوع  عن  أسفر  التفجير  قوة 

لذلك  والجرحى   المصابين  من  كبيرة 

وعملت  كبيرا  اهتماما  الهيئة  أولتهم 

عبر  بهم  الخاصة  الرعاية  توفير  على 

لتخفيف  بعناية  وضع  خاص  برنامج 

سموه  وأشار   ، األبرياء  الضحايا  معاناة 

إلى أن الهيئة اضطلعت بمهام اإلشراف 

خالل  ومرافقيهم  الجرحى  ومتابعة 

إلى  عودتهم  وحتى  االستشفاء  رحلة 

وطنهم معافين بإذن اهلل،  وأكد سموه 

في  وسعا  تدخر  لن  الهيئة  أن  على 

القيام بواجباتها اإلنسانية تجاه األشقاء 

في الصومال حتى تنجلي محنتهم .

األحمر  الهالل  هيئة  وفرت  ذلك  إلى 

 300 لحوالي  الشاملة  الرعاية  اإلماراتي 

التفجير  في  أسرهم  فقدوا  ممن  يتيم 

ومن  أشهر،  ستة  لمدة  األخير  االنتحاري 

برنامج  ضمن  كفالتهم  ستتم  ثم 

في  الهيئة  تنفذه  الذي  األيتام  كفالة 

أكثر من 25 دولة حول العالم .  

عاجلة  بصورة  الطبية  والمستلزمات 

للمستشفيات الصومالية لتعزيز قدرتها 

للمصابين،  الصحية  الرعاية  تقديم  على 

الرشيدة  القيادة  توجيهات  على  وبناء 

اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  قامت 

المجاورة  كينيا  دولة  إلى  الجرحى  بنقل 

تطلبتها  التي  السرعة  وجه  على 

االمكانات  وتسخير  الصحية  أوضاعهم 

للجرحى   الطبية  الرعاية  لتوفير 

إضافة  الصحية،  أوضاعهم  وتحسين 

إلى تقديم كل ما من شأنه أن يحد من 

عملية  في  ويساهم  الجرحى  معاناة 

لذويهم  الراحة  سبل  ويوفر  شفائهم 

ومرافقيهم. 

آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 

السمو  صاحب  توجيهات  أن  نهيان 

األمين  عهده  وولي  ونائبه  الدولة  رئيس 
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350,5 مليون درهم برامج ومشاريع الهالل األحمر على الساحة الصومالية

حمدان بن زايد يجدد التزام اإلمارات بمسؤوليتها اإلنسانية 
تجاه المتأثرين من األوضاع في الصومال

الحاكم في  آل نهيان ممثل  زايد  الشيخ حمدان بن  جدد سمو 

التزام  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  رئيس  الظفرة  منطقة 

اإلمارات بمسؤولياتها اإلنسانية تجاه المتأثرين من األوضاع في 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  على  بناء  الصومال، 

السمو  الدولة »حفظه اهلل« ودعم صاحب  رئيس  آل نهيان  زايد 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 

للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 

في  وسعا  تدخر  لن  اإلمارات  دولة  إن  سموه  وقال  المسلحة، 

األحداث  تداعيات  من  يحد  أن  شأنه  من  ما  كل  تقديم  سبيل 

ملف الصومال

الجارية هناك على حياة الشعب الصومالي، مؤكدا سموه على 

تقديم  تتطلب  كبيرة  تحديات  يواجه  الصومال  في  الوضع  أن 

للحد  اإلنسانية  الجهود  وتضافر  والمساندة  الدعم  من  المزيد 

من وطأة المعاناة عن كاهل النازحين والمتضررين. 

إصدار  بمناسبة  تصريح  في  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وقال 

والتنموية  اإلنسانية  جهود  يتضمن  تقرير  األحمر  الهالل  هيئة 

المرحلة  إن  الصومالية  الساحة  على  عقدين  من  أكثر  خالل 

القادمة ستشهد تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي يتم 

الصومال،  في  للمتأثرين  الفعلية  لالحتياجات  وفقا  تقديمها 

تجد  الصومال  في  وتحركاتها  الهيئة  جهود  إن  سموه  وأكد 

الدعم و المساندة من قيادة الدولة الرشيدة التي تولي عملية 

ظروفهم  وتحسين  الصوماليين  األشقاء  معاناة  تخفيف 

اإلنسانية و الوقوف بجانبهم اهتماما كبيرا.

بقوة  تعمل  الهيئة  أن  إلى  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  ونوه 

على الساحة الصومالية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي 

برامجها   عبر  اإلنسانية  ظروف  تجاوز  على  المتأثرين  لمساندة 

هيئتنا  تعتبر  سموه:  وأضاف  هناك،  السكان  لجميع  الممتدة 

على  تواجدت  التي  اإلنسانية  المنظمات  أوائل  من  الوطنية 

الدولة  قيادة  توجيهات  بفضل  وذلك  الصومالية  الساحة 

خطورة  استقراء  من  الثاقبة  برؤيتها  تمكنت  التي  الرشيدة 

شظف  يكابد  ظل  والذي  الصومال  في  اإلنسان  على  األوضاع 

والتصحر  الجفاف  كوارث  بسبب  الحياة  وقسوة  العيش 

والمجاعات واألزمات والنزاعات المسلحة.

خالل  قادت  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  إن  سموه  وقال 

السنوات الماضية حمالت متتالية لمكافحة الجوع و الفقر في 

انطالقا  وذلك   ، الصومال  مقدمتها  في  األفريقي  القرن  دول 

عانت  التي  األفريقية  الشعوب  تجاه  اإلنسانية  مسؤوليتها  من 

عملت  الحمالت  تلك  أن  إلى  مشيرا  والحرمان،  التهميش  مرارة 

الراهنة،  ظروفهم  مواجهة  على  المتأثرين  قدرة  تعزيز  على 

سموه  وأكد  حياتهم،  تحسين  في  كبير  بشكل  وساهمت 

المشاريع  تنفيذ  عبر  الصومال  في  وجودها  عززت  الهيئة  أن 

وفد الهالل األحمر  في الصومال.    .

حمدان بن  زايد: 

جهود الهيئة وتحركاتها في الصومال 

تجد الدعم والمساندة من قيادة 

الدولة الرشيدة التي تولي عملية 

تخفيف معاناة األشقاء الصوماليين 

وتحسين ظروفهم اإلنسانية و الوقوف 

بجانبهم اهتماما كبيرا.
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التنموية التي تنهض بمستوى الخدمات األساسية في المجاالت الصحية و التعليمية 

بفترات  مرت  الصومال  وأن  خاصة  للشرب  الصالحة  المياه  توفير  ومشاريع  الخدمية  و 

طويلة من القحط الجفاف والتصحر مما فاقم من قضية النزوح داخليا  الهجرة إلى 

الدول المجاورة التي تواجه أيضا نفس المصير.

وتجمعات  المخيمات  وسط  بقوة  تعمل  الهيئة  أن  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 

النازحين الفارين من بؤر النزاع وكوارث الطبيعة لتحسين واقع الحياة لسكانها الذين 

يواجهون ظروفا أقل ما توصف بأنها مأساوية ،  وفي المجال الصحي أشار إلى أن الهيئة 

الصحية  األوضاع  تحسين  في  ساهمت  التي  الميدانية  العيادات  من  العديد  أقامت 

الحياة، كما ساهمت في  التي هي عصب  المياه  اآلبار لتوفير  ، وحفرت مئات  للنازحين 

عمليات إصحاح البيئة لتفادي األمراض و األوبئة التي قد تنجم في مثل هذه الظروف. 

    وشدد سموه على أهمية الدور الذي يضطلع به الخيرون والمتبرعون في الدولة على 

أن  لها  كان  ما  المشاريع  هذه  سموه:   وأضاف  األحمر،  الهالل  عبر  الصومالية  الساحة 

ترى النور وينعم بها األشقاء في الصومال لوال الدعم السخي الذي يقدمه المحسنون 

والمحن،  النكبات  لهذه  يتعرضوا  أن  أقدارهم  شاءت  الذين  اإلنسانية  في  إلخوانهم 

الرائد في ساحات  الدولة  التي تعزز دور  الجهود  الهيئة لهذه  معربا سموه عن تقدير 

العطاء اإلنساني.  

األحمر  الهالل  هيئة  نفذتها  التي  التنموية  المشاريع  و  اإلنسانية  البرامج  قيمة  وبلغت 

في الصومال في الفترة من 1993 وحتى 2017 / 350 مليونا و 573 ألفا و692 درهما، 

درهما،   و691  ألفا  و446  مليونا   124 بلغت  التي  اإلغاثية  العمليات  تكلفة  تضمنت 

جانب  إلى  درهما،  و296  ألفا  و619  مليونا   82 بقيمة  التنموية  و  اإلنشائية  والمشاريع 

وبرامج  دراهم،  و303  ألفا  و520  مليونا   20 تكلفتها  بلغت  التي  الموسمية  المشاريع 

المقطوعة  والمساعدات   ، درهما  و490  ألفا  و122  مليونا   80 بقيمة  األيتام  كفالة 

ألف  و100  مليونا   32 إلى  إضافة  درهما،    912 و  ألفا   764 و  ماليين   10 بلغت  بتكلفة 

من  عدد  في  حاليا  تنفيذها  يجري  التنموية  المشاريع  من  لعدد  رصدها  تم  درهم 

المجاالت الحيوية ضمن حملة »ألجلك يا صومال« التي أطلقتها الهيئة مؤخرا .  

الصومال، وتجري حاليا عمليات  التنموية في  الهالل األحمر  تتواصل مبادرات  إلى ذلك 

من  عدد  في  الصومال  في  المقترحة  التنموية  المشاريع  من  األولى  المرحلة  تنفيذ 

المجاالت الحيوية ، وتتضمن إنشاء 100 وحدة سكنية ومسجد وسوق تجارية بقيمة 5 

ملف الصومال

أحد أعضاء وفد الهالل األحمر  يتفقد أوضاع إحدى األسر الصومالية

ماليين و700 ألف درهم ، وإنشاء 3 سدود على مجاري السيول 

لتجميع مياه األمطار واستغاللها خالل فترات الجفاف بتكلفة 

4 ماليين و400 ألف درهم ، إضافة إلى حفر 20 بئرا ارتوازيا بقيمة 
10 ماليين و600 ألف درهم، وإنشاء دارين لأليتام بتكلفة تبلغ 
مليونين و800 ألف درهم، وإنشاء 3 مزارع أعالف لتربية المواشي 

3 ماليين و600 ألف درهم، إلى جانب توفير مستلزمات  بقيمة 

طبية للتطعيم ضد األمراض واألوبئة بقيمة 5 ماليين درهم . 

قادت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي خالل السنوات الماضية 

حمالت متتالية لمكافحة الجوع و الفقر في دول القرن 

األفريقي في مقدمتها الصومال ، وذلك انطالقا من 

مسؤوليتها اإلنسانية تجاه الشعوب األفريقية التي عانت 

مرارة التهميش والحرمان.

بلغت قيمة البرامج اإلنسانية والمشاريع 

األحمر   الهالل  نفذها  التي  التنموية 

من  الفترة  في  الصومال  في  اإلماراتي 

و573  مليونا   350(    2017   -  1993 عام 

العمليات  تضمنت  درهما(،  و692  ألفا 

والتنموية،  اإلنشائية  اإلغاثية  والمشاريع 

وبرامج  الموسمية  المشاريع  جانب  إلى 

المقطوعة  والمساعدات  األيتام،  كفالة 

من  لعدد  رصدها  تم  مبالغ  إلى  إضافة 

حاليا  تنفيذها  يجري  التنموية  المشاريع 

ضمن  الحيوية  المجاالت  من  عدد  في 

التي أطلقتها  يا صومال«  حملة »ألجلك 

الهيئة مؤخرا .  
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تحقيق خاص 

أجرى اتصاالت هاتفية برؤساء فرق الهيئة في 
عمان وعدن وشبوة وحضرموت 

حمدان بن زايد يوجه بتعزيز عمليات 
الهالل األحمر اإلغاثية للمتأثرين من 
األزمة السورية واألحداث في اليمن 

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 

ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس 

اهتمام  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة 

دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة بمجريات 

من  للمتأثرين  الراهنة  اإلنسانية  األوضاع 

اليمن،  في  واألحداث  السورية  األزمة 

وقال سموه إن اإلمارات آلت على نفسها 

والنازحين  الالجئين  بجانب  بقوة  الوقوف 

االستثنائية  الظروف  لتداعيات  والتصدي 

من  وذلك  األحداث،  تلك  عن  الناجمة 

والتنموية  اإلنسانية  المبادرات  تبني  خالل 

الخدمات  مستوى  في  فرقا  تحدث  التي 

في  األشقاء  يحتاجها  التي  الضرورية 

البلدين . 

آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأجرى 

نهيان اتصاالت هاتفية برؤساء فرق الهالل 

وشبوة  وعدن  عمان  في  اإلغاثية  األحمر 

الجهود  على  خاللها  اطلع  وحضرموت، 

المبذولة لتعزيز استجابة الهيئة اإلنسانية 

ظروفهم  وتحسين  المتضررين  تجاه 

فرق  أوضاع  على  سموه  وأطمأن  الراهنة، 

بداية  منذ  اليمن  في  المتواجدة  الهيئة 

العمليات  بتكثيف  سموه  ووجه  األزمة، 

اإلغاثية والمشاريع التنموية للمتأثرين في 

للدعم  احتياجا  وأكثرا  تأثرا  المناطق  أشد 

والمساندة. 

إن  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وقال 

على  كثيرا  تؤمل  وشعبا  قيادة  اإلمارات 

الهالل  هيئة  بها  تضطلع  التي  الجهود 

المعاناة  لتخفيف  حاليا  اإلماراتي  األحمر 

اإلنسانية وتحسين األوضاع الراهنة وتوفير 

السوريين  لالجئين  أفضل  حياة  ظروف 

سموه  وحث  اليمن،  في  والمتضررين 

تفي  التي  المبادرات  بتبني  الهيئة  فرق 

في  الفرق  وتحدث  الساحتين  باحتياجات 

تعزيز قدرة الالجئين والنازحين والمتأثرين 

ويساهمون  والمساندة  الدعم  يقدمون 

في تخفيف حدة المعاناة عن كاهلهم، 

وشعبا  قيادة  اإلمارات  إن  سموه  مؤكدا 

في  اإلنسانيين  بسفرائها  وتفخر  تعتز 

يؤدون  والمضطربة  الملتهبة  المناطق 

واجباتهم اإلنسانية بتجرد و كفاءة عالية.

زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  اتصال  وفي 

الفالحي  عتيق  محمد  بالدكتور  نهيان  آل 

الهالل األحمر خالل تواجده  األمين لهيئة 

في األردن ضمن وفد من الهيئة لإلشراف 

على تنسيق المساعدات الشتوية لالجئين 

رئيس  الخييلي  محمد  ومبارك  السوريين، 

سموه  تعرف  األردن  في  اإلماراتي  الفريق 

لالجئين  الراهنة  اإلنسانية  األوضاع  على 

سموه  واطلع  وخارجها،  المخيمات  في 

التي  و  الشتوية  المساعدات  برنامج  على 

الغذائية  المواد  بتوزيع  الهيئة  بدأتها 

والمالبس  اإليواء  ومواد  التدفئة  وأجهزة 

المخيمات  في  الالجئين  على  الشتوية 

من  عدد  في  المتناثرة  العشوائية 

للكثير  تفتقر  والتي  األردنية  المحافظات 

ينتفع  كما  الضرورية،  االحتياجات  من 

المخيم  في  الالجئون  المساعدات  من 

الفهود  بمريجيب  األردني  اإلماراتي 

حيث  والمفرق  واربد  الزعتري  ومخيمات 

20 ألف الجئ سوري من  يستفيد حوالي 

هذه المساعدات.

بن  حمدان  الشيخ  سمو  اطلع  ذلك  إلى 

يقدمها  التي  الخدمات  سير  على  زايد 

لالجئين  األردني  اإلماراتي  المخيم 

التي  التوسعة  على  وتعرف  السوريين، 

التي  الجديدة  والمرافق  عليه  أجريت 

على  اطلع  كما  مؤخرا،  افتتاحها  تم 

التي  والخدمات  اإلحصائية  التقارير  آخر 

األردني  اإلماراتي  المستشفى  يقدمها 

والسكان  لالجئين  المفرق  محافظة  في 

المحافظة، وتعرف سموه  المحليين في 

الجديدة  والتخصصات  اإلضافات  على 

لتوفير  بالمستشفى  الحاقها  تم  التي 

المزيد من الرعاية الصحية الالزمة لالجئين 

و أسرهم.

وفي محور آخر أجرى سمو الشيخ حمدان 

فرق  برؤساء  هاتفية  اتصاالت  زايد  بن 

اليمنية  الساحة  على  اإلماراتية  اإلغاثة 

وحضرموت،  وشبوة  عدن  من  كل  في 

المبادرات  آخر  على  سموه  وقف  حيث 

من  المتأثرين  لصالح  تنفذيها  يجري  التي 

البرامج  سير  على  وتعرف  اليمنية،  األزمة 

التنموية  والمشاريع  اإلغاثية  العمليات  و 

التي يتم تنفيذها في عدد من المجاالت 

وخدمات  والتعليم  كالصحة  الحيوية 

التحتية  البنية  وتأهيل  والكهرباء  المياه 

في  طبيعتها  إلى  الحياة  إعادة  أجل  من 

تلك المحافظات.    

افتتاح المركز الصحي في بئر علي - محافظة شبوة بتمويل من الهالل األحمر اإلماراتي.

حمدان بن  زايد: 

اإلمارات قيادة وشعبا تؤمل كثيرا على الجهود التي تضطلع بها الهيئة حاليا لتخفيف 

المعاناة اإلنسانية وتحسين األوضاع الراهنة وتوفير ظروف حياة أفضل لالجئين السوريين 

والمتضررين في اليمن.

وتحقق  الراهنة،  ظروفهم  تجاوز  على 

في  الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات  تطلعات 

الكوارث  لضحايا  اإلنسانية  الكرامة  صون 

واألزمات.

عن  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأعرب 

للجهود  الرشيدة  القيادة  وتقدير  شكر 

يقدمها  التي  والتضحيات  الكبيرة 

متطوعو الهالل األحمر اإلماراتي من خالل 

تواجدهم الميداني وسط أشقائهم في 

وطأة  وأشدها  صعوبة  المناطق  أكثر 
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في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكد 

اإلمارات  أن  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  رئيس  الظفرة  منطقة 

توجيهات  بفضل  كبيرا،  اهتماما  السوريين  الالجئين  ملف  تولي 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

اهلل« ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب 

نائب  ظبي  أبو  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

اإلمارات  مبادرات  إن  سموه  وقال  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 

تساهم بقوة في تعزيز الجهود الدولية لتخفيف معاناة الالجئين 

و تحسين ظروفهم اإلنسانية. 

األحمر  الهالل  هيئة  تنفيذ  بمناسبة  لسموه  تصريح  في  ذلك  جاء 

اإلماراتي برنامج المساعدات الشتوية لالجئين السوريين في األردن 

تحقيق خاص 

درهم،  ماليين   7 تبلغ  بتكلفة  ومصر،  واليونان  والعراق  ولبنان 

كميات  توزيع  ويتضمن  الجئ،  ألف   288 البرنامج  من  ويستفيد 

كبيرة من الطرود الغذائية و الصحية و المالبس الشتوية وأجهزة 

البرنامج  ويستمر  األخرى،  اإليواء  ومواد  والبطانيات  التدفئة  ومواد 

حتى شهر أبريل القادم .  

برنامج المساعدات الشتوية  زايد إن  وقال سمو الشيخ حمدان بن 

وقيادتها  اإلمارات  دولة  بها  تضطلع  التي  للمبادرات  امتدادا  يأتي 

واستمرارا  السورية،  األزمة  اندالع  منذ  الالجئين  تجاه  الرشيدة 

لجهود الهالل األحمر اإلماراتي تجاه الالجئين السوريين في أماكن 

تواجدهم في الدول التي تستضيفهم سواء داخل المخيمات أو 

خارجها، وأكد سموه اهتمام القيادة الرشيدة باألوضاع اإلنسانية 

تداعياتها  من  والحد  تحسينها  على  الشديد  وحرصها  لالجئين 

واألطفال  النساء  خاصة  الالجئين  حياة  على  المباشر  وتأثيرها 

والشرائح الضعيفة.

الالجئين  احتياجات  لتوفير  يهدف  البرنامج  أن  إلى  سموه  وأشار 

الحرارة  درجات  انخفاض  تداعيات  مواجهة  على  قدرتهم  وتعزيز 

من  األيام  هذه  في  المناخية  األحوال  وسوء  الطقس  وتقلبات 

السنة.

وجدد سمو الشيخ حمدان بن زايد التزام اإلمارات بتعزيز جهودها 

اإلنسانية  للتحديات  نظرا  السوريين  الالجئين  لصالح  اإلنسانية 

المناطق  تعرف  حيث  الشتاء  فصل  خالل  تواجههم  تزال  ال  التي 

مما  المتقلب  وطقسها  الشديدة  ببرودتها  فيها  يتواجدون  التي 

يعتبر  الجيد  الغذاء  إن  سموه  وقال  صحية،  لمخاطر  يعرضهم 

الحصن الواقي لالجئين من تداعيات فصل الشتاء خاصة الصحية 

منها، لذلك توليه هيئة الهالل األحمر اإلماراتي اهتماما كبيرا خالل 

من  الهيئة  به  تقوم  ما  أن   على  سموه  مشددا  القادمة،  الفترة 

جهود في هذا الصدد  هو واجب عليها تجاه األشقاء السوريين، 

ابريل من  الفتا إلى أن برنامج المساعدات الشتوية سيستمر حتى 

العام القادم من خالل عدد من المراحل التي من المقرر أن تلبي 

احتياجات عدد كبير من الالجئين في الدول المستهدفة.

الهالل  هيئة  إستراتيجية  أن  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 

مستجدات  على  تعتمد  السوريين  األشقاء  لمساندة  األحمر 

.    

حمدان بن  زايد: 

برنامج المساعدات الشتوية يأتي امتدادا 

للمبادرات التي تضطلع بها دولة اإلمارات 

وقيادتها الرشيدة تجاه الالجئين منذ 

اندالع األزمة السورية، واستمرارا لجهود 

الهالل األحمر اإلماراتي تجاه الالجئين 

السوريين في أماكن تواجدهم سواء 

داخل المخيمات أو خارجها.

سوريا
حمدان بن زايد : بتوجيهات رئيس الدولة اإلمارات تولي ملف الالجئين 

السوريين اهتماما كبيرا 

288 ألف الجئ سوري يستفيدون من مساعدات الهالل 
األحمر الشتوية في 5 دول

وفد الهالل األحمر يوزع المساعدات  لالجئين السوريين.
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تستهدف خطة الهالل األحمر اإلماراتي تحقيق خاص 

توسيع مظلة المستفيدين من 

المساعدات الشتوية في األردن، في 

أماكن تواجدهم سواء داخل المخيمات 

أو خارجها، حيث يستفيد منها في األردن 

19 ألفا و500 الجئ. 

مساعدات الهالل األحمر الشتوية للسوريين.

مشيرا  الجوار،  دول  إلى  وتدفقاتهم  لالجئين  الميدانية  األوضاع 

أن متطلباتهم واحتياجاتهم تختلف في كل مرحلة  إلى  سموه 

عن سابقتها، لذلك واكبت الهيئة جميع المراحل وتعاملت معها 

حسب ظروف وطبيعة كل مرحلة.  

الهالل  هيئة  من  وفد  مؤخرا  عمان  األردنية  العاصمة  زار  ذلك  إلى 

مجلس  عضو  األحبابي  مصلح  محمد  علي  سعادة  ضم  األحمر 

إلى  العام  األمين  الفالحي  عتيق  محمد  والدكتور  الهيئة  إدارة 

خالل  الوفد  واضطلع  الهيئة،  في  المسؤولين  من  عدد  جانب 

الجارية  الترتيبات  على  ووقف  اإلنسانية،  المهام  من  بعدد  الزيارة 

المخيم  في  السوريين  لالجئين  الشتوية  المساعدات  لتقديم 

عدد  في  الالجئين  إلى  إضافة  الفهود،  بمريجيب  األردني  اإلماراتي 

من المخيمات األخرى، كما  تفقد الوفد أوضاع الالجئين بمريجيب 

الفهود واطلع على المرافق الجديدة التي تمت إضافتها للمخيم 

لالجئين  المقدمة  الخدمات  لترقية  الهيئة  جهود  إطار  في 

واستقبال المزيد منهم في ظل استمرار تداعيات األزمة السورية.

الصدد  هذا  في  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  خطة  وتستهدف 

األردن،  في  الشتوية  المساعدات  من  المستفيدين  مظلة  توسيع 

حيث يتم توزيعها على الالجئين السوريين في المخيم اإلماراتي 

األردني )مريجيب الفهود( ومخيمات الزعتري واربد والمفرق ومراكز 

اإليواء األخرى، إلى جانب الالجئين خارج المخيمات والمنتشرين في 

المساعدات  برنامج  من  ويستفيد  األردنية،  والمدن  المحافظات 

الشتوية في األردن 19 ألفا و500 الجئ. 

وفي لبنان يستفيد 68 ألف الجئ سوري من المساعدات الشتوية 

أدنى  إلى  الحرارة  تنخفض  حيث  الجبلية  المناطق  في  خاصة 

معدالتها، وفي محافظة بيروت ومخيمات البقاع وعرسال وعكار 

والشمال وجبل لبنان وصيدا.

في  لالجئين  المساعدات  من  كبيرا  جانبا  الهيئة  خصصت  كما 

إقليم كردستان العراق الذي يشهد حاليا تدفقات كبيرة للنازحين 

من المدن العراقية التي تتصاعد فيها وتيرة األحداث ما خلق أزمة 

الالجئين  الكبيرة من  إنسانية مزدوجة في اإلقليم بسبب األعداد 

توفير  الهيئة  خطة  وتغطي  العراقيين،  والنازحين  السوريين 

50 ألفا و500 الجئ داخل محافظة  االحتياجات الشتوية لحوالي 

أربيل ، و الذين يتواجدون في مخيمات عربد وقوشتبة، كوركوسك، 

دار شكران، باسرمه، ناكري وكويالن. 

كما لم تغفل خطة الهيئة الالجئين السوريين في اليونان، خاصة 

في مخيمي الهالل األحمر اإلماراتي في ريتسونا و الريسا، إلى جانب 

من  ويستفيد  اليونانية،  الساحة  على  المنتشرة  األخرى  المخيمات 

البرنامج في اليونان 50 ألف الجئ ، إلى جانب 50 ألف الجئ سوري 

50 ألف الجئ من برنامج مساعدات  في مصر، كما يستفيد أيضا 

األخرى  الجوار  دول  من  عدد  في  الشتوية  اإلماراتي  األحمر  الهالل 

متوقع أن تتأثر بموجات البرد والصقيع.   
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ملف العدد

ظلت دولة اإلمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا تتابع ما 

يجري على أرض أفغانستان من أحداث مؤلمة بقلق وحزن 

شديدين واحتلت معاناة أهلها اإلنسانية مساحة كبيرة في 

فكر قيادة الدولة الرشيدة التي لم تتردد في إصدار التوجيهات 

بتسخير اإلمكانيات وحشد الطاقات من أجل مساندة األشقاء 

والوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تجاوز ظروف المحنة 

دون منة أو تفضل. وتحركت جميع قطاعات المجتمع اإلماراتي 

داعمة ومساندة لبرامج هيئة الهالل األحمر ومشاريعها 

الخيرية والتنموية في أفغانستان وتوالت المبادرات الخيرية 

من المحسنين والخيرين لتترجمها الهيئة إلى برامج ومشاريع 

طموحة على الساحة األفغانية من أجل رفع المعاناة عن كاهل 

الضعفاء و المحتاجين .

الهالل األحمر اإلماراتي..
مبادرات متواصلة لتعزيز 

جهود التنمية واإلعمار 
في أفغانستان

مساعدات الهالل األحمر اإلماراتي اإلغاثة للشعب األفغاني.
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ملف العدد

أفغانستان  شهدته  ما  أن  الشك 

السنوات  خالل  مؤسفة  أحداث  من 

مجاالت  جميع  بها  تأثرت  الماضية 

وتعليم  صحة  من  الضرورية  الحياة 

والكهرباء  المياه  وخدمات  تحتية  وبنية 

دمرت  التي  لألسر  المالئم  والسكن 

منازلها وشردتها ظروف الحرب، وهيئة 

بقوة  ساهمت  اإلماراتي  األحمر  الهالل 

في إعادة تأهيل هذه المجاالت الحيوية 

حتى ينعم الشعب األفغاني باالستقرار 

والعيش الكريم، وعلى وجه الخصوص 

المياه  مشاريع  بتنفيذ  الهيئة  اهتمت 

الصالحة للشرب من خالل حفر اآلبار في 

المناطق النائية وبناء المساجد وترميم 

وتعبيد  والمستشفيات  المدارس  وبناء 

الطرق وتأهيل شبكات الصرف الصحي 

التي  واألماكن  األولويات  حسب  وذلك 

باعتبارها  األفغانية  الحكومة  تحددها 

معها  تنسق  التي  المختصة  الجهة 

الهيئة في تنفيذ برامجها ومشاريعها.

منذ  األحمر  الهالل  هيئة  ونفذت 

وحتى  أفغانستان  في  األزمة  بداية 

اإلنسانية  البرامج  من  سلسلة  اليوم 

معاناة  من  للحد  التنموية  والمشاريع 

خاصة  أفغانستان،  في  المستهدفين 

منها  التحتية  البنية  تأهيل  مجال  في 

والتعليمية  الصحية  المؤسسات  إنشاء 

األيتام  ومالجئ  السكنية  والمدن 

اآلبار  وحفر  العامة  المرافق  وصيانة 

إلى  باإلضافة  هذا  المساجد،  وبناء 

وأنشطتها  اإلنسانية  الهيئة  برامج 

خاللها  من  وفرت  التي  األخرى  اإلغاثية 

خيام  من  اإليواء  ومواد  والدواء  الغذاء 

برامج  جانب  إلى  ومالبس  وبطانيات 

أنشأت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي مستشفى زابول تأكيدا على االهتمام الذي 

توليه الهيئة للقطاع الصحي األفغاني الذي يواجه الكثير من التحديات بسبب شح 

اإلمكانيات ونقص الموارد وتردي الوضع االقتصادي للشعب األفغاني.

رعاية وتأهيل المعاقين وكفالة األيتام وأسر الضحايا .

تقف  اإلعمار  إعادة  ومشاريع  التنموية  المشاريع  مجال  وفي 

التي  المشاريع  تلك  رأس  على  كابول  في  زايد  الشيخ  مدينة 

ظروفه،  مواجهة  على  األفغاني  الشعب  قدرة  لتعزز  جاءت 

صحي  ومركز  ومدرستين  منزل   200 من  المدينة  وتتكون 

ومسجد، إلى جانب صيانة مستشفى الهالل األحمر األفغاني، 

حفر  إلى  باإلضافة  األفغاني،  للهالل  التابع  األيتام  دار  وترميم 

وتأهيل  الطرق  وصيانة  المساجد  عشرات  وبناء  المياه  آبار  آالف 

الصرف الصحي ومصادر المياه.

إغاثيا  برنامجا  الهيئة  نفذت  اإلغاثية  األنشطة  يخص  وفيما 

للمتأثرين في الواليات األفغانية تضمن تسيير جسر جوي من 

أبوظبي إلى كابول أشتمل على أكثر من 40 طائرة نقلت آالف 

األطنان من المواد اإلغاثية والغذائية ومواد اإليواء للمنكوبين 

والمشردين، كما نفذت الهيئة برامج إنسانية لالجئين األفغان 

أحد المساجد  التي بنتها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي في أفغانستان.

حفر آبار في أفغانستان.
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أحد المدارس التي بنتها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي في أفغانستان.

ملف العدد

اهتمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي  بتنفيذ مشاريع المياه الصالحة للشرب من خالل 

حفر اآلبار في المناطق النائية وبناء المساجد وترميم وبناء المدارس والمستشفيات 

وتعبيد الطرق وتأهيل شبكات الصرف الصحي وذلك حسب  األولويات التي تحددها 

الحكومة األفغانية.

نفذت الهيئة برنامجا إغاثيا للمتأثرين في الواليات األفغانية 

تضمن تسيير جسر جوي من أبوظبي إلى كابول أشتمل على 

أكثر من 40 طائرة نقلت آالف األطنان من المواد اإلغاثية 

والغذائية ومواد اإليواء للمنكوبين والمشردين.

مخيما  الهيئة  أنشأت  حيث  باكستان  في  خاصة  البالد  خارج 

بداية  في  قدم  الباكستانية  )تشمن(  منطقة  في  لالجئين 

اإليواء  مجال  في  الجئ  آالف   10 من  ألكثر  خدماته  األزمة 

واإلعاشة والخدمات الضرورية .

دعم  صندوق  عبر  لالجئين  أخرى  برامج  الهيئة  نفذت  كما 

الشيخة فاطمة بنت مبارك  الذي أسسته سمو  الالجئة  المرأة 

رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية 

تضمنت  اإلماراتي،  األحمر  للهالل  الفخرية  الرئيسة  األسرية 

على  تعينها  صغيرة  مشاريع  األفغانية  واألسر  النساء  تمليك 

جانب  إلى  الصعبة  ظروفها  ومقاومة  احتياجاتها  توفير 

مفوضية  مع  بالتعاون  المياه  شبكات  تأهيل  في  المساهمة 

مشروع  جانب  إلى  هذا  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم 

الذين تكفلهم  األيتام  الرعاية آلالف  الذي يوفر  األيتام  كفالة 

الهيئة في عدد من الواليات األفغانية.

اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  أنشأت  آخر  محور  وفي 

الهيئة  توليه  الذي  االهتمام  على  تأكيدا  زابول  مستشفى 

الذي  األفغاني  الصحي  للقطاع 

بسبب  التحديات  من  الكثير  يواجه 

وتردي  الموارد  ونقص  اإلمكانيات  شح 

األفغاني،  للشعب  االقتصادي  الوضع 

كبيرة  مساحة  الهيئة  أفردت  لذلك 

ومشاريعها  الصحية  أنشطتها  من 

الحيوي  القطاع  لهذا  التنموية 

الصحية  المرضى  معاناة  من  للحد 

المتفاقمة، ويضم المستشفى جميع 

والحيوية  الهامة  الطبية  التخصصات 

والعالجية  الطبية  خدماته  ويقدم 

والية  سكان  من  واسعة  لقطاعات 

زابول التي كان ينقصها هذا النوع من 

بصماته  المستشفى  وترك  الخدمات، 

الخدمات  وتطوير  ترقية  في  واضحة 

الصحية بالوالية .

مشروع األضاحي الذي نفذته هيئة الهالل األحمر اإلماراتي في أفغانستان.
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التحقيق الخارجي

جهود حثيثة وخطوات متسارعة ومسيرة عطاء ال حدود لها تمضي 

بها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي قدمًا، لصون الكرامة اإلنسانية 

والحد من وطأة المعاناة البشرية، ولم تترك هيئتنا الوطنية بابًا من 

أبواب الخير إال طرقته وولجت إلى من بداخله من الذين تستهدفهم 

برعايتها وتسهر  على راحتهم تحقيقًا لرسالتها اإلنسانية العالمية 

التي ال تحدها حدود وال تقيدها مسافة أو زمن.

قوافلها متحركة في كل اتجاه وأياديها ممتدة لألشقاء واألصدقاء، 

تنشر الخير والسالم وتحمل رسالة اإلخاء والوئام، مبادرات متواصلة 

وعيون مفتوحة على الضعفاء في كل مكان.

محاور هذا التحقيق الخارجي تجسد هذه األهداف النبيلة والمبادرات 

الرائدة.

مبادرات إنسانية
لهيئتنا الوطنية على 

الساحة الدولية

فريق الهالل في الصومال.
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المكسيك
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة

الهالل األحمر تقدم مساعدات 
إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال 

الـذي ضرب وسط وسواحل المكسيك 

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 

اهلل” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«،  وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

آل نهيان  زايد  بن  الشيخ حمدان  المسلحة وسمو  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبو ظبي 

ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، وتأكيدًا للدور 

الهالل  هيئة  عبر  واإلغاثي  اإلنساني  العمل  مجال  في  اإلمارات  لدولة  الهام  الحيوي 

البشر وصون كرامتهم ومساعدة  بالعناية بحياة  الهيئة  األحمر اإلماراتي، وحرصًا من 

الذين تضرروا من الكوارث والنزاعات، قامت الهيئة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة 

به  وتأثرت  مؤخرًا  المكسيك  ضرب  الذي  الزلزال  من  للمتضررين 

العاصمة مكسيكو سيتي وضواحيها، وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 

2000 شخص  226 قتياًل وفر أكثر من  7.1 بمقياس ريختر عن سقوط 

من المباني اإلدارية بالعاصمة المكسيكية، باإلضافة النهيار عدٍد من 

المباني والمدارس جنوب غرب مدينة مكسيكو سيتي. 

صاحب  توجيهات  بأن  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 

إطار  في  جاءت  الزلزال  من  المتضررين  بمساندة  الدولة  رئيس  السمو 

العالقات المتميزة بين البلدين ولمساعدة الشعب المكسيكي الذي 

تعرض لكارثة الزلزال الذي ال تزال تداعياته تخيم على المنكوبين في 

المناطق الساحلية جنوب غرب المكسيك.

وفد الهالل األحمر خالل توزيع الطرود الغذائية على المكسيكيين المتضررين من الزلزال

وفد الهالل األحمر خالل اجتماعه مع رئيس الصليب األحمر المكسيكي.

وفد  »الهاق.

الهالل األحمر يقدم 

مساعدات إنسانية 

عاجلة للمتأثرين 

بالزلزال الذي ضرب 

جمهورية المكسيك.

التحقيق الخارجي
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وفد الهيئة يتفقد المناطق المتأثرة بالزلزال.

الدولة  مبادرات  إن  إلى  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأشار 

جهود  دعم  في  بقوة  ستساهم  األحمر  الهالل  عبر  اإلنسانية 

األحمر  الهالل  وفد  وقام  الزلزال،  كارثة  من  المتضررين  إغاثة 

الذي وصل المكسيك عقب الكارثة بتقييم األضرار التي لحقت 

الزلزال  محيط  في  الواقعة  والمنشأت  والمباني  بالمكسيكيين 

وعمل على توفير المساعدات اإلغاثية واإلنسانية العاجلة التي 

ساهمت في تقليل األضرار الناجمة عن الزلزال.

قيادتنا  لتوجيهات  وتنفيذًا  األحمر  الهالل  إن  بالذكر  جدير 

جمهورية  في  الدولة  سفارة  مع  وبالتنسيق  قدم  الرشيدة، 

المكسيك مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي 

ضرب سواحل جنوب غرب بيجيبان في المكسيك وتأثر به أكثر 

من 3 ماليين شخص وأدى إلى مقتل 61 شخصًا ومائتي جريح 

باإلضافة إلى أكثر من 10 آالف شخص لجئوا إلى أماكن اإليواء، 

كما عملت الهيئة على توفير االحتياجات اإلنسانية واإلغاثية من 

أكثر من 2000 أسرة 

مكسيكية في منطقة 

بويبال تستفيد من طرود 

الهالل األحمر الغذائية 

واإلغاثية.

التحقيق الخارجي

الطرود الغذائية الضرورية لعدد 2000 أسرة في منطقة بويبال 

التي تبعد عن العاصمة نيومكسيكو 400 كيلومتر وتوجيهها 

من  للتخفيف  الكارثة  من  المتضررة  المناطق  لتلك  مباشرة 

بالتعاون مع الصليب  معاناة السكان ودعمهم إنسانيًا وذلك 

األحمر المكسيكي.
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إغاثة الالجئين الروهينجا في بنجالديش.

التحقيق الخارجي

 محمد الفالحي:

اإلمارات كعادتها دائما تتجاوب مع أوضاع 

الالجئين في كل مكان وتعمل على تخفيف 

معاناتهم وتحسين سبل حياتهم، عبر 

مساعداتها المباشرة لالجئين ودعمها 

الالمحدود للمنظمات اإلقليمية والدولية التي 

ترعى شئونهم وتوفر لهم سبل الحماية. 

برامج  من  الثانية  المرحلة  تضمنت 

توزيع  الروهينجا  لالجئين  الهيئة 

منها  استفاد  غذائي  طرد  آالف   8

40 ألف الجئ، إضافة إلى حفر اآلبار 

المخيمات  لسكان  المياه  لتوفير 

المرفق  هذا  في  شحا  تعاني  التي 

الحيوي.

الروهينجا
تضمنت مواد غذائية وإيوائية وصحية

الهالل األحمر تنفذ المرحلة الثالثة من برنامج إغاثة 
الالجئين الروهينجا في بنجالديش

نفذت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي المرحلة الثالثة من برنامج 

على  بناء  بنجالديش،  جمهورية  في  الروهينجا  الالجئين  إغاثة 

الرشيدة وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان  القيادة  توجيهات 

رئيس  الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن 

اإلنسانية  المساعدات  من  الثالثة  المرحلة  وتضمنت   ، الهيئة 

منها  استفاد  غذائي  طرد  ألف   14 من  أكثر  توزيع  للروهينغا 

مدينة  في  المنتشرة  المخيمات  في  الجئ  ألف   70 حوالي 

ومواد  والمالبس  اإليواء  مواد  توزيع  جانب  إلى   ، بازار  كوكس 

المخيمات  في  الصحية  الخدمات  مرافق  تأهيل  و  النظافة 

وحفر اآلبار لتوفير المياه لسكان المخيمات.  

لقيادة  دكا  البنغالية  العاصمة  إلى  وصل  قد  الهيئة  من  وفد  وكان 

على  المساعدات  توزيع  على  واإلشراف  اإلغاثية  الهيئة  عمليات 

على  والوقوف  الطبيعة  على  اإلنسانية  أوضاعهم  ودراسة  الالجئين 

المرحلة  وتضمنت  السرعة،  وجه  على  وتلبيتها  الراهنة  احتياجاتهم 

8 آالف  توزيع  الروهينغا قد تضمنت  الهيئة لالجئين  برامج  الثانية من 

طرد غذائي استفاد منها 40 ألف الجئ ، إضافة إلى حفر اآلبار لتوفير 

المياه لسكان المخيمات التي تعاني شحا في هذا المرفق الحيوي.

لهيئة  العام  األمين  الفالحي  عتيق  محمد  الدكتور  سعادة  وأكد 

بمتابعة  تحظى  للروهينجا  اإلغاثية  الهيئة  عمليات  أن  األحمر  الهالل 

اهتمام  إطار  في  وتأتي  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  من 

الفارين من مينامار نتيجة  الدولة وقيادتها الرشيدة بقضية الالجئين 

تصاعد وتيرة األحداث هناك، وقال إن اإلمارات كعادتها دائما تتجاوب 

مع أوضاع الالجئين في كل مكان و تعمل على تخفيف معاناتهم 

و تحسين سبل حياتهم ، عبر مساعداتها المباشرة لالجئين و دعمها 

الالمحدود للمنظمات اإلقليمية و الدولية التي ترعى شئونهم و توفر 

لهم سبل الحماية . 

مشيرا إلى أن دولة بنجالديش التي استقبلت حتى اآلن أكثر من 600 

ألف الجئ من مينامار تتحمل عبئا كبيرا في استضافة هذه األعداد 

أن  الوطنية  هيئتنا  رأت  لذلك   ، األطفال  و  النساء  من  خاصة  الكبيرة 

تقف بجانب هؤالء الضعفاء وتعزز الجهود التي تضطلع بنجالديش 

في سبيل توفير حياة أفضل لهم ، وقال إن الهيئة تلقت العديد من 

تعني  التي  اإلنسانية  المنظمات  في  الشركاء  من  اإلنسانية  النداءات 

بهذه القضية اإلنسانية التي تؤرق المجتمع الدولي حاليا ، وعلى الفور 

من  للحد  معها  بالتنسيق  وتعمل  المنظمات  تلك  نداء  الهيئة  لبت 

تداعيات آثار اللجوء على هؤالء البسطاء . 

منذ  الالجئين  نحو  تحركت  األحمر  الهالل  هيئة  أن  الفالحي  وأكد 

تفاقم األزمة ، وحرصت على التواجد الميداني الفعلي عبر وفودها 

المتعاقبة على الساحة البنغالية ، وتساهم في تخفيف معاناتهم 

و مد يد العون لهم لتجاوز محنتهم الراهنة . 

الجئ من الروهنيجا يحمل مساعدات الهالل األحمر.
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محليات

»الهالل« تبحث تعزيز البرامج اإلنسانية
داخل الدولة

خالل اجتماع الئحة المساعدات المحلية بالهالل األحمر.

في »عام الخير« أفردت الهيئة 

للعطاء اإلنساني حيزًا كبيرًا ليصل 

لكافة الشرائح المستهدفة على 

الساحة المحلية.

على  المستفيدين  تجاه  بواجبها  للقيام  العمل  وآليات  والمالية  البشرية  بالموارد  الفروع 

المستوى المحلي من برامجها.

كما أكد مدراء فروع الهالل األحمر بالدولة خالل االجتماع على حرصهم لتنفيذ توجيهات 

سمو رئيس الهيئة وبالعمل على توفير كافة المساعدات اإلنسانية للفئات التي ترعاها الهيئة 

ومكتسبات  أوسع  انتشارًا  لتحقيق  الجاد  والسعي  الهيئة،  بفروع  والمسجلة  الدولة  داخل 

إضافية لهم وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الموجهة ألصحاب الحاجات واألسر 

المتعففة والمعوزة. االجتماع يناقش متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في التوسع الكمي 

والكيفي في البرامج المحلية.

المقر  في  مؤخرًا  عقد  الذي  اإلماراتي  األحمر  الهالل  بهيئة  المحلية  المساعدات  الئحة  اجتماع  بحث 

الرئيسي للهيئة في أبو ظبي، الوسائل التي تمكن الهيئة من تحقيق تطلعاتها على الساحة المحلية 

وتخطيط  وتنفيذ البرامج التي يحتاجها المستفيدون من األسر المتعففة والمحتاجة التي يدعمها 

الهالل األحمر بعطائه اإلنساني في جميع مناطق الدولة.

وأشار سعادة راشد مبارك المنصوري نائب األمين العام للشؤون المحلية بالهيئة بأن انعقاد االجتماع 

يأتي ضمن توجيهات القيادة العليا للهالل األحمر التي أفردت للعطاء اإلنساني في »عام الخير« حيزًا 

داخل  اإلنسانية  الهيئة  برامج  وتعزيز  المحلية،  الساحة  على  الضعيفة  الشرائح  لكافة  ليصل  كبيرًا 

الدولة.

وأوضح راشد المنصوري بأن االجتماع الذي حضره سعادة محمد يوسف الفهيم نائب األمين العام 

للخدمات المساندة، نائب األمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالهالل األحمر ومدراء فروع 

والعين  والفجيرة  الخيمة  ورأس  القيوين  وأم  وعجمان  والشارقة  ودبي  ظبي  أبو  في  األحمر  الهالل 

وبني ياس ومنطقة الظفرة، بحث متطلبات المرحلة القادمة من حشد للجهود والطاقات من أجل 

الهيئة وتسعى إلنجازها  التي تنشدها  المحلية  البرامج  التوسع الكمي والكيفي في  تحقيق غايات 

لمساعدة الفئات والشرائح اإلنسانية المستهدفة محليًا.

المستجدات  لمواكبة  ومسؤولية  بجد  ستعمل  الهيئة  فروع  بأن  الفهيم  محمد  أوضح  جانبه  ومن 

اإلنسانية على الساحة المحلية وتخطيط البرامج التي تساند الفئات الضعيفة على مواجهة ظروفها 

البرامج  لترقية  الجهود  من  المزيد  ببذل  والمكاتب  الفروع  مديري  وناشد  والمعيشية،  االقتصادية 

وتحسين الخدمات للفئات التي يستهدفها الهالل األحمر وإن الهيئة لن تدخر وسعًا في دعم قدرات 
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محليات

مذكرة تفاهم بين »الشباب والرياضة« 
و»الهالل األحمر اإلماراتي«

الشباب  لرعاية  العامة  الهيئة  وقعت 

اإلماراتي  الهالل األحمر  والرياضة وهيئة 

مذكرة تفاهم إلرساء التعاون المشترك 

المختلفة  المجاالت  في  الطرفين  بين 

التي  الشباب  وبرامج  ألنشطة  الداعمة 

المسئولية  تحقيق  إطار  في  تعمل 

في  المشاركة  خالل  من  االجتماعية 

ونشر  المجتمع  مع  المسئولية  تحمل 

وإعداد أجيال مؤهلة معرفيًا ومجتمعيًا 

وإنسانيًا لخدمة دولة اإلمارات.

وقام بتوقيع المذكرة سعادة إبراهيم 

الهيئة  عام  أمين  محمد،  الملك  عبد 

العامة لرعاية الشباب والرياضة، سعادة  

األمين  الفالحي،  عتيق  محمد  الدكتور 

اإلماراتي،  األحمر  الهالل  لهيئة  العام 

فهد  المحسن  عبد  سعادة  وبحضور 

المساعد  العام  األمين  الدوسري 

عيسى  خالد  سعادة  الرياضية،  للشئون 

للهيئة  المساعد  العام  األمين  المدفع، 

وسعادة محمد عبد اهلل الزرعوني مدير 

فرع هيئة  الهالل األحمر اإلماراتي بدبي 

ومسئولي  اإلدارات  مدراء  من  وعدد 

الجهتين.

تطبيقًا  التفاهم  مذكرة  توقيع  ويأتي 

اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  إلعالن 

من  وحرصًا  الخير،  عام   2017 باعتبار 

الحكومية  التوجهات  لتحقيق  الجانبين 

الشراكات  بتعزيز  يتعلق  فيما 

والمؤسسات  الجهات  بين  اإلستراتيجية 

عبر  والمحلية  االتحادية  الحكومية 

من  للتعاون  مالئمة  تنظيمية  أطر 

المشتركة  المبادئ   تحقيق  أجل 

لدى  التخصصية  التطوع  وبرامج  التطوع 

خدمة  وترسيخ  المجتمع،  فئات  كافة 

الوطن في األجيال الجديدة.

وأضاف محمد الفالحي قائاًل »يسعدني 

أن أتقدم بجزيل الشكر و التقدير الهيئة 

على  والرياضة  الشباب  لرعاية  العامة 

الهالل  ودعوة  الكريمة  مبادرتهم 

الخير«  »عام  ركائز  إحدى  إلرساء  األحمر 

من خالل التعاون المشترك بين الطرفين 

الداعمة  المختلفة  المجاالت  في 

الجهود  دعم  خالل  من  بينها  فيما 

اإلنسانية  المشاريع  في  والمشاركة 

الخبرات  وتبادل  والتعاون  واالجتماعية، 

بين الطرفين كٌل في مجال تجاربه في 

واالجتماعي،  اإلنساني  العمل  ممارسة 

البرامج  تطوير  في  المساهمة  وتعزيز 

المشتركة.

وأكد سعادة إبراهيم عبد الملك األمين 

العام على أن توقيع مذكرات التفاهم 

واتفاقيات التعاون يعكس الحرص على 

بناء جسور التواصل مع كافة مؤسسات 

تامة  قناعة  من  إيمانًا  ويأتي  الدولة، 

بالتعاون  مقرون  بالعمل  االرتقاء  بأن 

إلى  الوصول  شأنه  من  الذي  المشترك 

األهداف والغايات المنشودة.

الذي  الكبير  الدور  الملك  عبد  وثمن 

اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  به  تقوم 

الشيخ  سمو  من  مباشرة  بمتابعة 

حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 

في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل 

جهودها  خالل  من  اإلماراتي،  األحمر 

المساعدات  وتقديم  العون  يد  مد  في 

وإعادة أعمار البلدان مما تخلفه الحروب 

في  الفتة  بصورة  أسهم  والكوارث 

والصحية  االجتماعية  التنمية  تحقيق 

والتعليمية لشعوب العالم.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع 

من  يعزز  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة 

والمجتمعي  اإلنساني  العمل  مسيرة 

متقدم  نموذج  ويعطي  الدولة،  في 

المؤسسات  بين  التعاون  مجال  في 

من  واإلنسانية  والمحلية  المجتمعية 

لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي بأن الهيئة 

وضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان تعمل على مشاركة كافة 

القطاع  ومؤسسات  الرسمية  الهيئات 

المبادرات  تفعيل  في  بالدولة  الخاص 

اإلنسانية والخيرية الداعمة لمبادرة »عام 

الخير« التي أطلقها صاحب السمو رئيس 

الدولة »حفظه اهلل« ليرتكز عمل المبادرة 

ترسيخ  وهي  رئيسية  محاور  ثالث  على 

روح  وترسيخ  المجتمعية،  المسؤولية 

 إبراهيم عبد الملك ومحمد الفالحي يتوسطان موظفو الشباب والرياضة والهالل األحمر.

ومساندة  الشباب،  وبرامج  ألنشطة 

هيئتنا  لجهود  الدائمة  العامة  الهيئة 

المستويين  على  اإلنسانية  الوطنية 

المحلي والدولي، وذلك أطالقًا من مبدأ 

وترسيخا  الجماعي  والعمل  الشراكة 

لمعاني التعاون المجتمعي بين الهيئة 

العام  القطاع  مؤسسات  وكافة 

والخاص، وعلى تنبي المبادرات الخالقة 

المجال  في  الدولة  جهود  تعزز  التي 

اإلنساني والخيري«. 

والبرامج  المشتركة  المشاريع  خالل 

المذكرة  أن  إلى  الفتًا  المتكاملة، 

مفاهيم  ترسيخ  من  الطرفين  ستمكن 

األوساط  في  ونشرها  التطوعي  العمل 

الشبابية، تعزيزا  لقيم التعاون والتكاتف 

في  وتقويتها  بينهم  فيما  والتضامن 

اإلنساني  العمل  لزرع مبادئ  نفوسهم، 

واالجتماعي وتأصيلها.

الدكتور  سعادة  أوضح  جانبه  ومن 

العام  األمين  الفالحي  عتيق  محمد 

  المذكرة تؤكد حرص الجانبين 

لتحقيق التوجهات الحكومية فيما 

يتعلق بتعزيز الشراكات اإلستراتيجية 

بين الجهات والمؤسسات الحكومية 

االتحادية والمحلية.
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والعالقات العامة ومدراء اإلدارات وكافة موظفين 

الهالل األحمر في األمانة العامة بأبو ظبي.

العلم  بيوم  االحتفال  بأن  المزروعي  حمدان  وأكد 

الحبيبة  لدولتنا  واالنتماء  للوالء  تجديدًا  يمثل 

اإلمارات  بإنسان  ارتقت  التي  الرشيدة  ولقيادتنا 

وتجسيدًا  والشعوب،  األمم  بين  شأنه  من  ورفعت 

ألروع صور التالحم بين القيادة الرشيدة وأبناء شعب 

اإلمارات، كما تعكس مشاعر الوحدة وتعزز الشعور 

باالنتماء لإلمارات حيث تخفق أعالم الدولة شامخة 

السنوي  الموعد  اإلمارات في  أرجاء مدن  في كافة 

العزم  االحتفال  ويجدد  للوطن،  االنتماء  لتعميق 

ومضاعفة الجهود والعمل ليبقى هذا الوطن منارة 

تضيء نورًا ودفئًا وتقدمًا وحضارًة ال تعرف الحدود، 

الواجب  نداء  لبوا  الذين  شهدائنا  أرواح  مستشعرين 

في  واألشقاء  اإلمارات  أجل  من  أرواحهم  مقدمين 

عالمنا العربي وإحقاقًا للحق والشرعية.

العلم  برفع  االحتفال  بأن  الفالحي  محمد  وأشار 

الدولة  أصبحت  حيث  اإلمارات،  ألبناء  الكثير  يعنى 

تقديم  من  االتحادية  التمكين  مسيرة  بفضل 

أفضل نماذج الوحدة والتالحم بين القيادة الرشيدة 

فترة  في  اإلمارات  وقطعت  اإلمارات  وشعب 

مجاالت  كافة  في  بعيدًا  شوطًا  الزمن  من  وجيزة 

كافة  له  تشهد  حضاريًا  نموذجًا  وقدمت  الحياة 

يعيش  ومن  اإلمارات  بإنسان  وارتقت  العالم،  دول 

مختلف  من  المقيمين  من  الحبيبة  أرضها  على 

احترام  مجال  في  متقدمة  مراتب  إلى  الجنسيات 

بيوم  االحتفال  يمثل  كما  وحريته،  اإلنسان  حقوق 

العلم رمزًا للخير الممتد من أرض اإلمارات إلى كافة 

شعوب األرض وعلينا أن نحميه بأرواحنا ونورثه ألبنائنا 

من األجيال القادمة.

في  للهيئة  المنتسبين  كافة  االحتفال  في  شارك 

اإلمارات  لدولة  الوالء  قسم  ورددوا  العامة  األمانة 

الرشيدة  لقيادتها  والطاعة  المتحدة  العربية 

الحضاري  العطاء  مواصلة  على  العزم  عاقدين 

كما  الدولة،  أرجاء  كافة  شمل  الذي  والتنموي 

التي  الوطنية  باألناشيد  تشدوا  األصوات  ارتفعت 

تمجد اإلمارات أرضًا وقيادًة وشعبًا.

االحتفال  الدولة  في  أنحاء  الهيئة في  اإلماراتي وكافة فروع  األحمر  الهالل  شاركت هيئة 

بيوم العلم والذي جاء متزامنًا مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه اهلل« الحكم، وذلك في احتفال رسمي أقامته الهيئة أمام المقر الرئيسي 

للهالل األحمر في أبو ظبي بحضور سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس 

إدارة الهيئة وسعادة الدكتور محمد عتيق الفالحي األمين العام للهيئة وأصحاب السعادة 

المحلية والتسويق  الدولية والشؤون  المساندة والمساعدات  العام للخدمات  نواب األمين 

االحتفال بيوم العلم في المقر الرئيسي للهالل األحمر.

تأكيدًا لالنتماء للوطن وتجسيدًا لمعاني الوفاء للقائد

»الهالل« تحتفل بيوم العلم

محمد الفالحي:

يمثل االحتفال بيوم العلم رمزًا للخير الممتد من أرض اإلمارات إلى كافة شعوب

 األرض وعلينا أن نحميه بأرواحنا ونورثه ألبنائنا من األجيال القادمة.

حمدان المزروعي:

االحتفال بيوم العلم يمثل تجديدًا للوالء واالنتماء لدولتنا الحبيبة ولقيادتنا الرشيدة

التي ارتقت بإنسان اإلمارات ورفعت من شأنه بين األمم والشعوب. 
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بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني 

»الهالل« تنفذ الحملة الصحية 
لفئة العمال في مناطق المشاريع 

العمرانية واألماكن العامة 

نفذت فروع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 

وبمناسبة  اإلمارات  أنحاء  جميع  في 

اإلنساني  للعمل  العالمي  اليوم 

توعية  لقسم  التثقيفية  البرامج  وضمن 

اإلنسانية  المساعدات  بإدارة  المجتمع 

المحلية، حملة صحية توعوية شارك في 

البناء  عمال  من   1760 فعالياتها  حضور 

المختلفة  العمل  مواقع  في  والنظافة 

تعريفهم  بهدف  وذلك  الدولة،  بمدن 

بمخاطر اإلنهاك الحراري وأعراضه وطرق 

بشكل  معهم  والتواصل  منه  الوقاية 

مباشر.

سعيد  محمد  سعادة/  بذلك  أشار 

للشؤون  العام  األمين  نائب  الرميثي 

المحلية باإلنابة مدير فرع الهالل األحمر 

الصحية  الحملة  بأن  موضحًا  بأبوظبي، 

الهيئة  اهتمام  على  تؤكد  العمال  لفئة 

روح  وتعزز  المجتمع  شرائح  بكافة 

المجتمع  فئات  بين  االجتماعي  التكافل 

وعلى  ضعفًا  األكثر  الشرائح  ومساعدة 

الذين  العمال  فئة  الخصوص  وجه 

يشكلون نسبة عالية بين أفراد المجتمع 

وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم.

المبادرة  بأن  الرميثي  محمد  وأفاد 

»عام  مبادرات  ضمن  تأتي  اإلنسانية 

التشغيلية  الخطة  إطار  وفي  الخير« 

المحلية  اإلنسانية  المساعدات  إلدارة 

الخطة  تشمل  حيث   ،2017 لعام 

البناء  عمال  وتثقيف  توعية  الصحية 

للبلديات  التابعين  النظافة  وعمال 

اإلسعافات  تقديم  بكيفية  وتعريفهم 

وصول  حين  إلى  للمصابين  األولية 

لتقديم  باإلضافة  الطبية،  المساعدة 

ما  تعوض  التي  والمشروبات  المياه 

وأمالح  سوائل  من  أجسامهم  تفقده 

الشمس بشكل  جراء تعرضهم ألشعة 

الصحية  النظافة  مباشر وتوزيع حقائب 

الشخصية مجانًا عليهم.
العام  األمين  نائب  أكد  أبوظبي  في 

الحملة  بأن  باإلنابة  المحلية  للشؤون 

األحمر  الهالل  فرع  نفذها  الصحية 

مركز  أبوظبي  شرطة  مع  بالتعاون 

في  البناء  عمال  واستهدفت  الشعبية، 

الريم  جزيرة  في  اإلنشائية  المناطق 

فرع  نفذ  العين  مدينة  وفي  بأبوظبي 

في  الحملة  فعاليات  األحمر  الهالل 

اإلرشادات  بتقديم  مبزرة  منطقة 

كيفية  عن  النظافة  لعمال  الصحية 

وتجنب  الشمس  ضربات  من  الوقاية 

تناول  من  واإلكثار  الحرارة  درجات  ارتفاع 

األحمر  الهالل  فرع  نفذ  كما  السوائل، 

النظافة  معينات  بتوزيع  الحملة  بدبي 

مجال  في  تدريبية  دورة  وتنفيذ  للعمال 

األحمر  الهالل  ونفذ  األولية،  اإلسعافات 

في  الصحية  العمال  حملة  بالشارقة 

منطقة البطائح بالشارقة وذلك بالتعاون 

األحمر  الهالل  ومركز  البطائح  بلدية  مع 

الحملة  في  وشارك  بالشارقة  الطبي 

الهالل  ومتطوعي  موظفي  من  عدد 

برنامج  منها  واستفاد  بالشارقة  األحمر 

البطائح  بلدية  عمال  الصحية  الحملة 

بإجراء الفحوصات الطبية عليهم وتوزيع 

الشخصية  الصحية  النظافة  صناديق 

ووجبات الغذاء لهم.

األحمر  الهالل  فروع  بأن  الرميثي  وأضاف 

الخيمة  ورأس  القيوين  وأم  عجمان  في 

الثالثة  الصحية  الحملة  نفذت  والفجيرة 

المواقع  من  عدد  في  العمال  لفئة 

النظافة  أدوات  بتوزيع  اإلنشائية 
الطبية  الفحوصات  وإجراء  الشخصية 

توزيع صناديق أدوات النظافة الشخصية للعمال.

 الحملة الصحية تؤكد 

اهتمام الهيئة بكافة 

شرائح المجتمع وتعزز روح 

التكافل االجتماعي.

الصحية  الحملة  تنفيذ  تم  كما  عليهم، 

بمدينة  البناء  موقع  أحد  في  للعمال 

موظفي  من  عدد  بمشاركة  كلباء 

بالفجيرة  األحمر  الهالل  ومتطوعي فرع 

حيث تم تعريف العمال بأهداف الحملة 

حفاظًا  وذلك  لها  اإليجابية  والجوانب 

وقدم  ونظافتهم،  صحتهم  على 

الهالل األحمر بالفجيرة للعمال الحقائب 

ووجبات  الشخصية  للنظافة  الصحية 

فرع  ونفذ  والمشروبات،  والمياه  اإلفطار 

الحملة  برامج  بالظفرة  األحمر  الهالل 

الطرود الصحية  بتوزيع  الصحية للعمال 

درجات  ارتفاع  بمخاطر  وتعريفهم 

اإلنهاك  لتجنب  منها  والوقاية  الحرارة 

الحراري .

 جدير بالذكر إن مبادرة الحملة الصحية 

الهالل  فروع  درجت  التي  للعمال 

على  الدولة  أنحاء  جميع  في  األحمر 

وللعام  الصيف  فصل  خالل  تنفيذها 

مبادرات  من  تعد  التوالي،  على  الثالث 

المساعدات  إلدارة  المجتمعية  الشراكة 

اإلنسانية المحلية بالهالل األحمر وكافة 

المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة 

بالدولة.



4647

محليات

اإلنسانية  المساعدات  إلدارة  اإلنسانية  المبادرات  ضمن 

المحلية بهيئة الهالل األحمر اإلماراتي في »عام الخير« نفذت 

فروع الهيئة عبر قسم توعية المجتمع، عددًا من األنشطة 

النفسي  الدعم  بتقديم  المختلفة  المجتمعية  والفعاليات 

لكبار السن وزيارات التفقدية ألصحاب الهمم والمرضى في 

المراكز العالجية والمستشفيات لتقديم تهاني العيد لهم  

في  دورات  تنفيذ  إلي  باإلضافة  الصحية  حاالتهم  وبحث 

ضمن مبادرات »عام الخير«

»الهالل« تنفذ زيارات لكبار السن وأصحاب الهمم

وتنظم أنشطة وفعاليات متنوعة لبراعم الهيئة

رعاية  بهدف  ترفيهية  برحالت  والقيام  اليدوية  واألشغال 

الستثمار  وتوجيههم  مختلفة  سنية  مراحل  في  الشباب 

كوبونات  وتوزيع  بالنفع  عليهم  يعود  بما  الفراغ  أوقات 

شرائية كجوائز لهم .

بالفروع  المحلية  المساعدات  قسم  موظفو  قام  كما 

بزيارات لكبار السن في مراكز رعاية المسنين وتقديم الدعم 

والتعرف  الصحية  أحوالهم  وتفقد  لهم  والهدايا  النفسي 

دعم نفسي لكبار السن بأحد المراكز الصحية.

على الخدمات الطبية واإلنسانية المقدمة لهم.

ونظرًا للدور الهام لهذه المبادرات اإلنسانية في المحافظة 

علي صحة وسالمة المجتمع اإلماراتي بصفة عامة والمظهر 

أقسام  فرق  قامت  خاصة،  بصفة  الدولة  لمدن  الحضاري 

لفئة  وصحية  تفقدية  بحمالت  بالفروع  المجتمع  توعية 

المحاضرات  وتقديم  المختلفة  العمل  مواقع  في  العمال 

التوعوية لهذه  الفئة األكثر انتشارًا بالمجتمع.

زيارات فرق الدعم النفسي بالهالل األحمر  

تهدف إلى تأكيد اهتمام الهيئة بكافة شرائح 

المجتمع  وتعزز روح والتكافل االجتماعي بين 

الفئات األكثر ضعفًا.

أحد براعم الهالل األحمر يحمل هدايا العيد.       

قسم توعية المجتمع ينظم عددًا من 

الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي 

والسباحة واألشغال اليدوية لأليتام .

العيد لبراعم الهالل  مجال اإلسعافات األولية توزيع كسوة 

األحمر ومشاركتهم فرحة العيد  وتوفير المساعدات الالزمة 

لهم.

العام  األمين  نائب  الرميثي  سعيد  محمد  سعادة/  وأكد 

الهالل  فرع  ومدير  باإلنابة  األحمر  بالهالل  المحلية  للشؤون 

قامت  التي  والفعاليات  الزيارات  بأن  ظبي  أبو  في  األحمر 

الهيئة  اهتمام  تأكيد  إلى  تهدف  النفسي   الدعم  فرق  بها 

بكافة شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئات المحتاج 

بالمجتمع وتقديم المساعدات اإلنسانية لهم ، وذلك تعزيزًا 

ومساعدة  المجتمع  فئات  بين  االجتماعي  والتكافل  لروح 

الشرائح األكثر ضعفًا.

إطار  وفي  العشرة  األحمر  الهالل  فروع  بأن  الرميثي  وأشار 

المحلية  اإلنسانية  المساعدات  إلدارة  التشغيلية  الخطة 

القطاع  مؤسسات  مع  وبالتعاون  الماضي  العام  وخالل 

على  الكسوة  وزعت  وياكم«  »عيدنا  فعالية  وضمن  الخاص 

منها  وليستفيد  الحاضنات  بحضور  وذلك  الهالل  أيتام 

فعاليات  وضمن  الهيئة،  لدى  المكفولين  األيتام  من  عدد 

عدد  بتنظيم  المجتمع  توعية  قسم  لأليتام  بالدي  صيف 

والسباحة  اآللي  الحاسب  مجال  في  التدريبية  الدورات  من 
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»الهالل« وزارة التربية تطلقان 

برامج التطوع الطالبي وخدمة 

المجتمع للعام الدراسي 2017 

2018 -

اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  أطلقت 

الشؤون  بقطاع  المتطوعين  إدارة  عبر 

قطاع  مع  وبالشراكة  بالهيئة  المحلية 

والتعليم  التربية  بوزارة  واالنشطة  الرعاية 

المجتمع  وخدمة  الطالبي  التطوع  برامج 

الذي   2018  -  2017 الدراسي  للعام 

للخدمة  »عون  جائزة  إطالق  على  يشتمل 

المجتمعية« وحملة »بطل الهالل الصغير« 

وزارة  مع  المشتركة  للبرامج  باإلضافة 

التربية والتعليم.

صرح بذلك سعادة راشد مبارك المنصوري 

الشؤون  لقطاع  العام  األمين  نائب 

المؤتمر  خالل  األحمر  بالهالل  المحلية 

الطالبي  التطوع  برامج  إلطالق  الصحفي 

 برامج التطوع الطالبي 

وخدمة المجتمع تعزز روح 

العمل التطوعي وتغرس 

المسؤولية المجتمعية في 

نفوس النشء.

سيشهد هذا العام فتح 

المجال أمام مرحلة رياض 

األطفال للمشاركة في 

»جائزة عون«.

الوزارة  وبرامج  خطط  مع  بدوره  يتكامل 

سبق  التي  التطوعي  العمل  مجال  في 

وأن نفذتها الوزارة كبرنامج سفراء العطاء 

الطلبة  قام  إذ  سفراؤنا  مبادرة  ضمن 

إقليم  لسكان  الحياة  جودة  بتحسين 

إنشاء  خالل  من  وموريشيوس  زنجبار 

لسكان  صحية  ووحدات  دراسية  فصول 

طلبتنا  إلسهام  وكان  المناطق  تلك 

العمل  بمفهوم  االرتقاء  في  األثر  بالغ 

التطوعي.

تتجه  الوزارة  أن  إلى  الشامسي  ولفتت 

في  متخصصة  طالبية  أندية  لتأسيس 

كافة  في  التطوعي  العمل  مجال 

توجيهات  مع  تماشيا  وذلك  المدارس 

دور  تعزيز  إلى  الرامية  الرشيدة  القيادة 

اإلنساني  العمل  مجاالت  في  اإلمارات 

وقيمي  إنساني  إلرث  وتخليدا  والخيري 

كبير أسس له المغفور له بإذن اهلل الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.

بكل  ستعمل  الوزارة  ان  وأوضحت 

عون  جائزة  تحقق  أن  على  اإلمكانات 

الهالل  بطل  وحملة  المجتمعية  للخدمة 

التنسيق  عبر  المرجوة  نتائجها  الصغير 

وتذليل  األحمر  الهالل  مع  المتواصل 

كافة الصعوبات ومعالجة كافة الشؤون 

في  الطلبة  انخراط  لضمان  اإلجرائية 

في  لديهم  ما  أفضل  وتقديم  الجائزة 

مجال العمل التطوعي.

سيتم  أنه  الكعبي  راشد   أكد  جانبه  من 

العام  هذا  التطوعية  البرامج  ضمن 

والتي  الصغير«  الهالل  إطالق »حملة بطل 

فئة  دعم  خاللها  من  الهيئة  تستهدف 

دور  يأتي  حيث  المتعسرين،  العلم  طلبة 

التي  العقبات  تذليل  في  األحمر  الهالل 

مسيرتهم  في  العلم  طلبة  تعترض 

خالل  قامت  الهيئة  أن  حيث  التعليمية 

العام الدراسي الماضي بمساعدة حوالي 

طلبة  دعم  بند  من  حالة  آالف  عشرة 

العلم.

هذا  مرة  ألول  »سيتم  بأنه  الكعبي  وأفاد 

رياض  مرحلة  أمام  المجال  فتح  العام 

كما  عون،  جائزة  في  للمشاركة  األطفال 

وسيتم تشكيل فرق التطوع باألندية في 

تشكيل  وأيضًا  الدراسية  المرحلة  هذه 

حلقات  جميع  في  الطالبي«  »الهالل  فرق 

إدارة  وستطلق  اإلماراتية،  المدرسة 

راشد المنصوري والدكتورة آمنة الشامسي خالل المؤتمرالصحفي الخاص ببرامج التطوع الطالبي.

بدبي،  التربية  وزارة  بمقر  عقد  الذي 

الضحاك  آمنة  الدكتورة  سعادة  بحضور 

الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع 

التربية والتعليم،  الرعاية واالنشطة بوزارة 

الكعبي  الخطيبي  محمد  راشد  والسيد  

األحمر،  بالهالل  المتطوعين  إدارة  مدير 

من  وعدد  اإلعالم،  وسائل  عن  ومندوبين 

مديري فروع الهيئة والمسؤولين.

في  ألقاها  كلمة  في  المنصوري  وأفاد 

من  نسعى  »أننا  الصحفي  المؤتمر  بداية 

وخدمة  الطالبي  التطوع  برامج  خالل 

التطوعي  العمل  إلى تعزيز روح  المجتمع 

في  المجتمعية  المسؤولية  وغرس 

العمل  ثقافة  وإرساء  النشء  نفوس 

الوالء  وتعزيز  المجتمع  في  التطوعي 

واالنتماء للوطن والقيادة«.

هذه  رأس  على  »تأتي  المنصوري:  وأضاف 

لجائزة  الخامسة  الدورة  إطالق  البرامج 

جميع  في  المجتمعة  للخدمة  عون 

مدارس الدولة والتي تشتمل على العديد 

شملت  والتي  المشاركة  الفئات  من 

والمشرف  المبتكر  والطالب  المدرسة 

والذي  المتميز  األمر  وولي  المتميز  التربوي 

هذه  لجميع  األساسية  الركيزة  يعتبر 

وقد  عون،  جائزة  في  المشاركة  الفئات 

مبلغ  الجائزة  لهذه  الهيئة  خصصت 

مليون وخمسمائة ألف درهم سنويًا«.

الشامسي  آمنة  أوضحت  جانبها  من 

على  تعمل  والتعليم  التربية  وزارة  أن 

التطوعي  العمل  ومبادئ  قيم  غرس 

خالل  من  اإلماراتية  المدرسة  طلبة  في 

التطوعية  البرامج  من  العديد  تنفيذ 

الرائدة على المستوى المحلي والعالمي، 

الرامية  الوزارة  توجهات  بذلك  مترجمة 

األساسية  المفاهيم  الطلبة  اكساب  إلى 

حول مفهوم العمل التطوعي من خالل 

أسهمت  مباشرة  ببرامج   إشراكهم  

في  والبذل  العطاء  حب  تكريس  في 

نفوسهم.

وبينت أن تفعيل الشراكة مع هيئة الهالل 

حرص  سياق  في  يأتي  اإلماراتي  األحمر 

الوزارة على توسيع أفاق العمل التطوعي 

ليتوافق مع طموحات المدرسة اإلماراتية 

مع  شراكة  اتفاقيات  إبرام  خالل  من 

جهات متخصصة تسهم في إثراء تجربة 

ما  وهو  المذكور،  المجال  في  الطلبة 

تستهدف  تدريبية  خطة  المتطوعين 

بدور  وتعرفهم  الطالبية  الفرق  هذه 

تجاه  وواجبها  اإلنساني  اإلمارات  دولة 

وسيتم  كما  الدول،  من  المحتاجين 

البرامج  من  مجموعة  على  تدريبهم 

وغيرها  األولية  واإلسعافات  الصحية 

والمعرفية،  التخصصية  الدورات  من 

»نبراس«  برنامج   إطالق  إلى  باإلضافة 

والذي يستهدف تأهيل عدد من التربويين 

البرامج  من  عدد  لتنفيذ  وتمكينهم 

التدريبية  الخطة  في  المدرجة  التوعوية 

تدريبية  حقيبة   13 على  تشتمل  والتي 

في  الطالبي  الهالل  لفرق  مخصصة 

مدارس الدولة«.
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محليات

»الهالل« فرع أبوظبي ينفذ المرحلة الثانية 
لمشروع كفارة اليمين لصالح الفئات 

المسجلة بالفرع

لبرامجها  وتعزيزًا  اإلماراتي،   األحمر  الهالل  هيئة  جهود  ضمن 

في  األحمر  الهالل  فرع  قام  المحلية،  الساحة  على  اإلنسانية 

كفارة  توزيع  لمشروع  الثانية  المرحلة  بتنفيذ  مؤخرًا  أبوظبي 

أبو  مدينة  مستوى  على  بالفرع  المسجلة  الشرائح  على  اليمين 

ظبي وضواحيها، والتي يعمل بالتعاون مع الداعمين األساسيين 

لكافة مشاريع الهالل األحمر الخيرية على مساعدتهم وحشد 

العون  يد  احتياجاتهم ومد  اإلنسانية لسد  الطاقات والجهود 

اإلنساني لهم.

الهالل  فرع  مدير  الرميثي  سعيد  محمد  السيد  بذلك  أفاد 

األحمر في أبوظبي، وأوضح بأن برامج المساعدات اإلنسانية التي 

ينفذها الفرع تتوافق مع طبيعة ظروف الشرائح المستهدفة 

واحتياجاتهم الفعلية، مشيرًا إلى الفرع قام مؤخرًا بتوزيع 14 

اليمين  كفارة  لمشروع  الثانية  المرحلة  كوبونات  من    684 ألفًا 

من  فردًا   9174 عدد  بإجمالي  أسرة   2128 على   2017 للعام 

والذي  المشروع  من  المستفيدين  الفرع  لدى  المسجلة  األسر 

تبلغ قيمته اإلجمالية مليون 468 ألفًا و400 درهم.

به  تقوم  ما  إن  ظبي  أبو  في  األحمر  الهالل  فرع  مدير  وأوضح 

الهيئة من دور إنساني لمساعدة الفئات الضعيفة التي تعاني 

ظروفًا معيشية صعبة على المستوى المحلي يتطلب اهتمام 

والتركيز  الدولة  أنحاء  جميع  في  األحمر  الهالل  فروع  وعناية 

على تلبية احتياجات األسر المتعففة والمعوزة ومضاعفة كم 

للهالل  العليا  القيادة  لتوجيهات  تنفيذًا  المقدمة  المساعدات 

اإلنسانية  الشرائح  أحوال  مستمرة  بصفة  تتابع  التي  األحمر 

المساعدة  بأولية  وتنادي  الدولة  داخل  والمعوزة  الضعيفة 

والعطاء لهم.

مبلغ   رصد  أبوظبي  في  األحمر  الهالل  فرع  بأن  بالذكر  جدير 

عدة  على  المشروع  لتنفيذ  درهم  و300  ألفًا  و771  مليونيين 

 16 عدد  بإجمالي  أسرة  و630  آالف   4 منه  ويستفيد  مراحل 

لكوبونات  والمستحقة  المحتاجة  األسر  من  فرد  و38  ألفًا 

جمعية  مع  المبرم  االتفاق  بموجب  الثمن  مدفوعة  شرائية 

أبوظبي التعاونية، وقدم الفرع خالل النصف األول من العام الماضي 

 208 ألفًا  و353  مليونًا   13 إجمالي  بمبلغ  متنوعة  إنسانية  مساعدات 

اإلنسانية  الحاالت  من  و809  ألفًا   176 حوالي  منها  ليستفيد  دراهم، 

األحمر  الهالل  بفرع  المسجلين  المدارس  طالب  من  طالبًا  و475 

بأبوظبي.  

توزيع كفارة اليمين على الشرائح الضعيفة المسجلة بفرع الهيئة في أبوظبي. 

•  برامج المساعدات اإلنسانية التي ينفذها 

فرع الهيئة في أبوظبي تتوافق مع طبيعة 

ظروف الشرائح المستهدفة واحتياجاتهم 

الفعلية.

•  تم  توزيع 14 ألفًا 684  من كوبونات 

المرحلة الثانية لمشروع كفارة اليمين للعام 

2017 على 2128 أسرة بإجمالي عدد 9174 

فردًا من األسر المسجلة لدى الفرع.
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محليات

للتخفيف عن األسر المتضررة

»الهالل« يقدم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين 
من حريق بناية شارع خليفة في أبوظبـي

شاركت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي من 

المحلي  السريعة  خالل فريق االستجابة 

إجالء  في  ظبي،  أبو  في  الهيئة  بفرع 

في  شب  الذي  الحريق  متضرري  وإيواء 

الشيخ  بشارع  السكنية  البنايات  إحدى 

خليفه في أبو ظبي، حيث قام متطوعو 

وتقديم  السريع  بالتدخل  الفرع 

من  أسر   6 لعدد  اإلنسانية  المساعدة 

ساكني  من  مختلفة  عربية  جنسيات 

البناية تضرروا من جراء الحريق.

فرع  مدير  الرميثي  سعيد  محمد  وقال 

»بموجب  أبوظبي:  في  األحمر  الهالل 

العمليات  غرفة  من  الواردة  التوجيهات 

في  األحمر  للهالل  الرئيسي  بالمقر 

الموظفين  من  عدد  توجيه  تم  أبوظبي 

للتدخل  للفرع  التابعين  والمتطوعين 

المتضررة  األسر  خروج  وتأمين  السريع 

الدعم  وتقديم  سالمين  وأفرادها 

المتضررين  للسكان  والنفسي  اإليوائي 

وإدارة  أبوظبي  شرطة  مع  بالتعاون 

الدفاع المدني في أبوظبي«.

وكافة  األحمر  الهالل  أن  الرميثي  وأكد 

أتم  على  الموظفين  من  منتسبيه 

والتعامل  للتدخل  ومؤهلين   جاهزية 

مضيفًا  الحاالت،  هذه  مثل  في  السريع 

أضرار  من  تبعتها  وما  الحريق  حادثة  بأن 

الهالل  فرق  استدعت  ونفسية  مادية 

بجانب  للوقوف  ظبي  أبو  في  األحمر 

األسر المتضررة ومساعدتها في الخروج 

وتوفير  يمكن  ما  بأسرع  البناية  من 

الفنادق  من  عدد  في  لهم  السكن 

واإليوائي  اللوجستي  الدعم  وتقديم 

الضرورية  المتطلبات  وتوفير  لهم 

للمتضررين من السكان .

األحمر  الهالل  هيئة  إن  بالذكر  جدير 

اإلماراتي تعمل من خالل غرفة العمليات 

أرجاء  في  فروعها  وعبر  الرئيسي  بالمقر 

اإلنساني  دورها  تكثيف  على  الدولة 

المختلفة  الكوارث  وقوع  حال  في 

اإلغاثية واإلنسانية  المساعدات  وتقديم 

للمتضررين والوقوف بجانبهم وتقديم 

السريع  والنفسي  اللوجستي  الدعم 

لهم، كما توظف الهيئة كافة العاملين 

والمتطوعين والمنتسبين للهيئة لتذليل 

تعترض  التي  والمشاكل  العقبات 

وتقديم  الكوارث  جراء  من  المنكوبين 

متطوعي  خالل  من  اإلنساني  العون  يد 

طاقاتهم  وتسخير  األحمر  الهالل 

أشد  في  هم  من  لمساعدة  البشرية 

الحاجة للعون اإلنساني.

سكان البناية بعد أن تم إجالئهم عقب الحريق الذي شب في بناية شارع خليفة. 

حادثة الحريق وما تبعته من أضرار، 

استدعت فرق الهالل األحمر في أبوظبي 

للوقوف بجانب األسر المتضررة.
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اجتماعات

لجمعيات  الدولي  لالتحاد  العام  األمين  سي  أس  الحاج  أكد 

تعزز  اإلمارات  دولة  مبادرات  أن  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 

من  العديد  في  اإلنسانية  التحديات  لمجابهة  الدولية  الجهود 

المجالين  في  الدولة  جهود  إن  وقال  المضطربة،  المناطق 

العاجلة  القضايا  مع  التضامن  أوجه  تدعم  والتنموي  اإلنساني 

واألزمات  الكوارث  لضحايا  الموجهة  البرامج  وتساند  والملحة 

وداعما  قويا  سندا  ظلت  اإلمارات  أن  على  مشددا  العالم،  حول 

األحمر  والصليب  األحمر  للهالل  الدولي  االتحاد  لبرامج  أساسيا 

والساحات  الهشة  المجتمعات  لتنمية  الموجهة  وأنشطته 

الملتهبة .

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها مؤخرا األمين العام لالتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر و الوفد المرافق 

الدكتور  استقباله  في  وكان  اإلماراتي  األحمر  الهالل  لهيئة  له 

في  المسؤولين  من  وعدد  العام  األمين  الفالحي  عتيق  محمد 

الجانبين  بين  والتعاون  الشراكة  مجاالت  الجانبان  وبحث  الهيئة، 

من أجل مستقبل أفضل للعمل اإلنساني، واستعرضا التحديات 

خاصة  المناطق،   من  عدد  في  اإلنسانية  الساحة  تواجه  التي 

تداعيات أزمة الالجئين الروهينقا، و انعكاساتها على دول الجوار 

المستضيفة لالجئين.

المبادرات  وتبني  المشترك  العمل  أوجه  تعزيز  على  االتفاق  وتم 

التي تساهم في تخفيف وطأة المعاناة في عدد من الساحات 

حاليا،  بها  تمر  التي  للظروف  نتيجة  إنسانية  أزمات  تواجه  التي 

المنطقة  قضايا  حول  والمعلومات  الخبرات  تبادل  جانب  إلى 

اإلنسانية و العمل سويا على إحداث الفرق المطلوب في جهود 

اإلغاثة و التنمية المطلوبة. 

وأكد الدكتور الفالحي خالل اللقاء حرص سمو الشيخ حمدان بن 

الهالل  رئيس  الظفرة  الحاكم في منطقة  آل نهيان ممثل  زايد 

األحمر اإلماراتي على تعزيز الهيئة لشراكتها مع االتحاد الدولي 

للهالل  الدولية  الحركة  تطلعات  لتحقيق  الوطنية  وجمعياته 

الكرامة  وصون  الحياة  تحسين  في  األحمر  والصليب  األحمر 

بحث مع الهالل األحمر مجاالت الشراكة اإلنسانية

أمين عام االتحاد الدولي: مبادرات اإلمارات تعزز 
الجهود الدولية لمجابهة التحديات اإلنسانية

د. محمد الفالحي وعدد من المسؤولين في الهيئة يستقبلون األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر و الوفد المرافق.

دائما،  بها  الظن  حسن  عند  ستظل  الهيئة  إن  وقال  اإلنسانية، 

المعاناة  وطأة  من  للحد  الدولية  الجهود  تعزيز  على  وستعمل 

اإلنسانية في جميع الساحات، مشددا على أنها لن تدخر وسعًا 

اإلنسانية  برامجه  ومساندة  الدولي  االتحاد  قدرات  دعم  في 

والتنموية. 

من جانبه ثمن األمين العام لالتحاد الدولي الجهود التي تضطلع 

بها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي لتخفيف المعاناة اإلنسانية في 

استجابة  لسرعة  تقديره  عن  وأعرب  واألزمات،  الكوارث  مناطق 

حين  من  الدولي  االتحاد  يصدرها  التي  اإلنسانية  للنداءات  الهيئة 

آلخر لحشد الدعم والتأييد للمتأثرين من األزمات والكوارث على 

تقديم  في  المتنامي  الهيئة  دور  إلى  مشيرا   ، الدولي  المستوى 

تمييز،  ودون  مكان  كل  في  لمستحقيها  اإلنسانية  المساعدات 

دول  من  عدد  في  الهيئة  تحركات  على  بنفسه  وقف  إنه  وقال 

خالل  لمس  حيث  والمكسيك  بنجالديش  في  خاصة  العالم، 

تواجده هناك الدور الذي اضطلعت به وفود الهيئة في مساعدة 

الالجئين الروهينقا الذين عبروا الحدود إلى بنجالديش، إلى جانب 

وقوفها بجانب المتأثرين من زلزال المكسيك األخير. 

عبد  فهد  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  جانب  من  اللقاء  وحضر 

الرحمن بن سلطان نائب األمين العام لقطاع المساعدات الدولية 

المحلية  للشؤون  العام  األمين  نائب  المنصوري  مبارك  وراشد 

وحميد راشد الشامسي مستشار قطاع المساعدات الدولية. 

محمد الفالحي:

الهيئة عند حسن الظن بها دائما،  ستظل 

وستعمل على تعزيز الجهود الدولية للحد 

جميع  في  اإلنسانية  المعاناة  وطأة  من 

دعم  في  وسعًا  تدخر  ولن  الساحات، 

برامجه  ومساندة  الدولي  االتحاد  قدرات 

اإلنسانية والتنموية. 
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اجتماعات

نائب األمين العام للمساعدات الدولية يستقبل سفير جزر القمر.

أعرب سيد طاهر سيد ناصر سفير جمهورية القمر المتحدة عن تقديره 

لمواقف دولة اإلمارات الداعمة والمساندة لقضايا التنمية واإلعمار في 

بالده، وقال إن مبادرات اإلمارات اإلنسانية والتنموية تعزز قدرات الشعب 

القمري وتساهم في تحسين سبل حياته في جميع المجاالت. 

الهالل األحمر في  زيارته مؤخرا لمقر األمانة لهيئة  وأكد السفير خالل 

سلطان  بن  الرحمن  عبد  فهد  سعادة  استقباله  في  وكان  أبوظبي 

من  تعتبر  اإلمارات  أن  الدولية  المساعدات  لقطاع  العام  األمين  نائب 

الضرورية،  الخدمات  وتطوير  تنمية  في  لبالده  األساسيين  الشركاء 

القمرية  الساحة  على  كبير  تنموي  بدور  تضطلع  الدولة  أن  إلى  مشيرا 

من خالل المشاريع التي تنفذها في عدد من المجاالت الحيوية، وأعرب 

األحمر  الهالل  هيئة  تقدمها  التي  والمساعدات  للمشاريع  تقديره  عن 

اإلماراتي للشعب القمري في المجاالت كافة.

الذي  الدعم اإلنساني  إن  الرحمن بن سلطان  من جانبه قال فهد عبد 

تقدمه هيئة الهالل األحمر اإلماراتي للشعب القمري بمتابعة من سمو 

الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ 

رئيس الهيئة يأتي من منطلقات أخوية وروابط أزلية جمعت بين شعبي 

البلدين وتطورت تاريخيا حتى وصلت إلى ما هي عليه من تميز وتفرد، 

مشددا على أن الهيئة  لن تدخر وسعا في الوقوف بجانب األشقاء في 

جزر القمر وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات ظروفهم اإلنسانية.

سير  على  المتحدة  القمر  جمهورية  سفير  العام  األمين  نائب  وأطلع 

من  عدد  في  القمرية  الساحة  على  الهيئة  تنفذها  التي  المشاريع 

سكنية  وحدة   100 إنشاء  تتضمن  أنها  إلى  مشيرا  الحيوية،  المجاالت 

لطالب  مالئم  سكن  إنشاء   ، المتعففة  واألسر  المحدود  الدخل  لذوي 

عن  البعيدة  المناطق  من  طالب   300 يستوعب  القمر  جزر  جامعة 

العاصمة، وتأسيس مكتبة الكترونية وتوفير خدمات الطباعة للطالب.

إلنشاء  حاليا  جارية  الترتيبات  إن  سلطان  بن  قال  الصحي  المجال  وفي 

الطبية  والمستلزمات  األجهزة  وتوفير  الجديد،  موهيلي  مستشفى 

ومعدات  إسعاف  سيارتي  تقديم  جانب  إلى  القديم،  للمستشفى 

اطلع على المشاريع التي تنفذها الهالل األحمر في موروني

سفير جمهورية القمر المتحدة يشيد بمبادرات 
اإلمارات الداعمة لقضايا التنمية واإلعمار في بالده

طبية وأجهزة لمستشفى المعروف وأحد مراكز الغسيل الكلوي في 

العاصمة موروني، إضافة إلى توفير مساعدات غذائية لحوالي 30 ألف 

شخص.

أن  األحمر  للهالل  العام  األمين  نائب  أوضح  الخيري  الوقف  مجال  وفي 

الهيئة بصدد إنشاء مشروع وقفي يعود ريعه لجمعية الهالل األحمر 

لصالح  تنفذها  التي  البرامج  ودعم  قدراتها  تعزيز  أجل  من  القمري، 

إن  وقال  المحلية،  ساحتها  على  اإلنسانية  خدماتها  من  المستفيدين 

الهيئة ترتبط بعالقات شراكة قوية مع نظيرتها القمرية توجت مؤخرا 

بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في المجال اإلنساني، وتضمنت بنود 

االتفاقية تعزيز مجاالت التنسيق بين الجانبين على الساحة القمرية. 

فهد عبدالرحمن :

هيئة الهالل األحمر  لن تدخر 

وسعا في الوقوف بجانب 

األشقاء في جزر القمر وتعزيز 

قدرتهم على مواجهة تداعيات 

ظروفهم اإلنسانية.



59



6061

اتفاقيات

وقعت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ممثلًة في »مشروع حفظ 

مؤخرًا  التسويقية  لالستشارات  المضاعفة  وشركة  النعمة« 

اتفاقية تعاون تهدف لتنسيق الجهود المشتركة بين الطرفين 

بين  المتبادلة  المنفعة  يحقق  بما  المحلي  المجتمع  لخدمة 

في  التقدم  فرص  ويعزز  المضاعفة،  وشركة  األحمر  الهالل 

تحقيق إستراتيجية الدولة حول المسؤولية المجتمعية ويدعم 

جهود التعاون اإلنساني المشترك بين الطرفين بغرض مساعدة 

والمجتمعية  اإلنسانية  الخدمات  من  المستفيدين  المحتاجين 

المضاعفة  وشركة  األحمر  الهالل  من  كل  يقدمها  التي 

لالستشارات التسويقية.

»الهالل« والمضاعفـة لالستشـارات التسويقيـة 
توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز مسيرة العمل اإلنساني 

والمجتمعي بالدولة

راشد المنصوري:

اإلنساني  للتعاون  حيًا  نموذجًا  تعد  االتفاقية   

كافة  من  االستراتيجيين  الشركاء  الهيئة  بين 

قطاعات المجتمع.

نهال فهيم:
حملة  »ال لهدر الطعام« تهدف إلى إبراز قضية 

النفايات الغذائية وتخزين المواد الغذائية بشكل 

فّعال وإعادة استخدام بقايا الطعام بكفاءة.

وقع االتفاقية عن الهالل األحمر السيد سلطان محمد الشحي 

عن  وقعتها  فيما  األحمر  بالهالل  النعمة«  حفظ  »مشروع  مدير 

خالل توقيع االتفاقية.

التسويقية السيدة  نهال فهيم  المضاعفة لالستشارات  شركة 

راشد  سعادة  بحضور  وذلك  الطعام«   لهدر  »ال  حملة  مديرة 

المحلية  الشؤون  لقطاع  العام  األمين  نائب  المنصوري  مبارك 

البزري مدير تطوير أعمال بشركة  بالهالل األحمر والسيد مهدي 

المضاعفة لالستشارات التسويقية.

وصرح راشد المنصوري عقب توقيع االتفاقية في المقر الرئيسي 

شركة  مع  االتفاقية  توقيع  بأن  أبوظبي،  في  األحمر  للهالل 

الهيئة  حرص  إطار  في  يأتي  التسويقية  لالستشارات  المضاعفة 

المشترك بين المؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص من 

المسؤولية  وتحمل  المجتمعية  المسؤولية  مبدأ  تحقيق  أجل 

العمل  ودعم  الخيرية  المؤسسات  مساندة  في  المشتركة 

الهيئة  جهود  دعم  في  الشركة  دور  مثمنًا  بالدولة،  اإلنساني 

الرامية إلى تعزيز إستراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق التكامل 

في مجال العمل اإلنساني والخيري. 

من جانبها أعربت نهال فهيم عن امتنانها عن الشراكة بينهم 

شركة  أطلقتها  مبادرة  حملة   إن  وأضافت  األحمر  الهالل  بين  و 

الوعي  زيادة  إلى  تهدف  التسويقية«،  لالستشارات  »المضاعفة 

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الغذائية  النفايات  حول 

وخارجها. وتأمل المبادرة التوّصل إلى تمكين الناس من معرفة 

الغذائية  المواد  وتخزين  بمسؤولية،  والشراء  التخطيط  أساليب 

ذلك  كل  بكفاءة،  الطعام  بقايا  استخدام  وإعادة  فّعال  بشكل 

في محاولة للحّد وبشكل كبير، من النفايات الغذائية. 

لجمع  الظفرة  وشركة  الهيئة  عت  قَّ ذلك  إلى 

للنفايات  ابوظبي  لمركز  الرئيسي  بالمقر  المخلفات 

)تدوير(، اتفاقية تعاون لتفعيل مبادرة مركز ابوظبي 

ورقة«  مقابل  »صدقة  لحملة  )تدوير(  النفايات  إلدارة 

لدعم العمل اإلنساني والخيري المشترك بين الهالل 

األحمروشركة الظفرة لجمع النفايات.

بن  سلطان  السيد  األحمر  الهالل  عن  االتفاقية  وقع 

حجر الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في الهالل 

صالح  السيد  الظفرة  شركة  عن  وقع  فيما  األحمر، 

إدارة  مجلس  رئيس  شرفي  اهلل  عبد  الحاج  الدين 

سعيد  المهندس  االتفاقية  توقيع  حضر  الشركة، 

جانب  من  باإلنابة  العام  المدير  المحيربي،  محمد 

مركز أبو ظبي للنفايات )تدوير(.

مع  يعمل  األحمر  الهالل  بأن  حجر  بن  وأكد 

والداعمين  والخيري  اإلنساني  العمل  في  شركائه 

االستراتيجيين لمشاريع الهيئة في تنفيذ العديد من 

البرامج اإلنسانية على المستويين المحلي والعالمي، 

والهيئات  المحلي  المجتمع  شرائح  كافة  وتشجيع 

للمساهمة  الخاص  القطاع  ومؤسسات  الحكومية 

في دعم مختلف األنشطة اإلنسانية والخيرية التي 

لصالح  اإلنسانية  المبادرات  لدعم  الهيئة  تنفذها 

العديد  في  والمحتاجين  محليًا  الضعيفة  الشرائح 

من دول العالم.

اهلل  عبد  الحاج  الدين  صالح  السيد   قال  جهته  ومن 

النفايات  لجمع  الظفرة  شركة  في  ارتأينا  شرفي 

)تدوير(  النفايات  إلدارة  أبوظبي  مركز  حملة  تنفيذ 

أرباحنا  من  جزءًا  بتخصيص  ورقة«  مقابل  »صدقة 

دعما  الورقية  المواد  جمع  بحاويات  الخاصة 

سبل  وتقديم  واإلنسانية  الخيرية  للمشاريع 

الداعمة  المبادرات  خالل  من  اإلنسانية  المساعدة 

ترعاها  التي  الفئات  أجل  ومن  الخير  عام  لمبادرة 

الهيئة وذلك لثقتنا بها.

وتوقع اتفاقية مع الظفرة لجمع النفايات 
لتنفيذ حملة »صدقة مقابل ورقة« 
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ملتقيات

بمشاركة عدد من استشاري الطب النفسي واألكاديميين والخبراء

»الهالل« تنظم ملتقى الهالل الخامس للدعم 
النفسي واالجتماعي للعاملين في المجال اإلنساني

مدى  وعلى  دبي  في  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  فرع  نظم 

النفسي  للدعم  الخامس  الهالل  ملتقى  فعاليات  يومين 

بفندق  اإلنسانـي  المجـال  فـي  للعاملـين  واالجتماعي 

نخبة  بحضور  وذلك  بدبي،  سيتي  فيستيفال  إنتركوننتنتال 

والمثقفين  والفقهاء  واإلعالميين  األكاديميين  الخبراء  من 

والمخصيين في المجال اإلنساني والدعم النفسي في الدولة 

ومشاركة عدد من موظفي ومتطوعي الهالل األحمر.

المحلي والخارجي وذلك من خالل كثافة أنشطتها اإلنسانية 

من  للمتضررين  ونجدتها  الملتهبة  الساحات  في  وحضورها 

الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة وتقديم شتى صنوف 

الدعم لهم وذلك صونًا للحياة اإلنسانية.

جلسة  كل  اشتملت  حيث  بجلستين  أعماله  الملتقى  واستهل 

على ثالثة محاور، الجلسة األولى حول الرعاية المجتمعية شارك 

جامع  وخطيب  إمام  يوسف  وسيم  الدكتور  من  كل  فيها 

الشيخ زايد الكبير ومحمد الحمادي رئيس تحرير جريدة االتحاد 

للهيئة  العام  األمين  األمناء  مجلس  رئيس  عبداهلل  وإسماعيل 

الهتالن من  الدكتور سليمان  العربية للمسرح وأدارها اإلعالمي 

قناة اسكاي نيوز عربية.

أثر  بعنوان  األول  المحور  في  يوسف  وسيم  الدكتور  وتحدث 

وتناول  النفسية  والمعاناة  األحزان  تخفيف  في  الدينية  القيم 

حث  اإلسالم  وان  اإلسالم  في  العطاء  وجزاء  المتصدق  ثواب 

واليتيم  المسكين  إلى  والمساعدة  الصدقة  تقديم  على 

وعند  الشدائد  في  األمل  فقدان  عدم  تناول  كما  واألسير 

الصدمة وكيف إن الصدقة تخفف عن المتصدق وان المتصدق 

أحوج للصدقة التي يتصدق بها من المحتاج.

دور  بعنوان  الثاني  المحور  في  الحمادي  محمد  وتحدث 

النفسي على  التأثير  التواصل االجتماعي في  اإلعالم وشبكات 

المجال  هذا  في  لإلعالم  المهم  الدور  إلى  مشيرا  المنكوبين، 

والذي ال يقل أهمية عن إي دور أخر، موضحا أن مشكلة الالجئين 

والحاجة  مادي  دعم  إلى  الحاجة  وهما  قسمين  إلى  تنقسم 

إلى دعم نفسي.

ايجابية  رسائل  يرسل  أن  اإلعالم  دور  إن  الحمادي  وأضاف 

وفي  وتقبلهم  الالجئين  مساعدة  كيفية  توضح  للجمهور 

للمجموعات،  الكراهية  بخطاب  اإلعالم  يسمح  ال  الوقت  نفس 

الدول  بعض  في  الموجود  السياسي  التكسب  أن  إلى  مشيرا 

بسبب الالجئين يجب أن يتوقف.

بشكل  القضايا  مع  تتعامل  اإلمارات  دولة  إن  الحمادى  وقال 

لقطة جماعية لحضور الملتقى الخامس.

•     الملتقى يهدف إلى تكثيف التوعية 

للعاملين في الدعم النفسي للعاملين 

في الهالل األحمر.

•     و يوصي بإنتاج عمل درامي إنساني يظهر 

أهمية الدعم النفسي للمتضررين من 

الكوارث واألزمات.

 راشد مبارك المنصوري 
نائب األمين العام لقطاع الشؤون المحلية

 يلقي كلمة الهالل األحمر

وقال سعادة راشد مبارك المنصوري نائب األمين العام لقطاع 

الشؤون المحلية بالهالل األحمر ــ في كلمة له في بداية أعمال 

الهالل  ملتقي  في  اليوم  نلتقي  »إننا  الملتقى  فعاليات  افتتاح 

المجال  في  للعاملين  االجتماعي  النفسي  للدعم  الخامس 

وللعام  دبي  مدينة  في  األحمر  الهالل  ينظمه  الذي  اإلنساني 

الخامس«، مؤكدا أن الهيئة حققت في هذا المجال انجازات غير 

الصعيدين  اإلنساني واإلغاثة على  مسبوقة في مجال عملها 
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عدد من اإلعالميين والفقهاء  يشاركون في الملتقى

عدد من المتخصصين في قطاع المساعدات الدولية واألطباء النفسيين يشاركون في جلسات الملتقى.

دعم  حيث  الفلسطينيين  بالالجئين  ترتبط  والبداية  إنساني 

الفلسطينيين واليوم اإلعالم  الالجئين  اإلعالم اإلماراتي قضية 

القصص  ويبرز  جيد  بشكل  السورية  األزمة  يغطى  اإلماراتي 

اإلنسانية فيها.

جدا  مهم  اإلنسانية  والمنظمات  األحمر  الهالل  دور  إن  وأضاف 

تحقيق  على  تساعد  التي  اإلعالمية  المادة  تقديم  خالل  من 

في  مكان  كل  في  الالجئين  تساعد  النهاية  وفي  أهدافها 

العالم.

التعامل  بعنوان  جاءت  والتي  للملتقى  الثانية  الجلسة  وفي 

الدكتور حمد  أدارها سعادة  المنكوبين والمتضررين والتي  مع 

راشد  حميد  سعادة  فيها  وتحدث  الشيباني  أحمد  الشيخ 

الهالل  بهيئة  الدولية  المساعدات  شؤون  مستشار  الشامسي 

ألصحاب  راشد  مركز  مدير  عثمان  ومريم  اإلماراتي  األحمر 

الزائدة  االنفعاالت  ضبط  على  العمل  أهمية  إلى  مشيرة  الهمم، 

وتدجين الفائض من العواطف التي تؤدي إلى سلوكيات خاطئة حتى 

يدرك المعاق انفعاالته النفسية وقدراته الجسدية ويستخدمها في 

اختيار ما يناسبه من الوظائف في مختلف مجاالت العمل.

القصوى  األهمية  هذه  وعت  اإلمارات  في  الرشيدة  القيادة  إن  وقالت 

النهج  وهو  االتحاد  تأسيس  منذ  الهمم  أصحاب  مع  التعامل  في 

وهو  المؤسسون  واآلباء  زايد  الشيخ  له  المغفور  ورسخه  غرسه  الذي 

التأسيس  مراحل  عبر  الشيوخ  السمو  أصحاب  عليه  سار  الذي  النهج 

والتمكين ثم االستدامة واالبتكار والتطوير إلى إن أصبحت الدولة في 

في  ونموذجا  بارزا  مثاال  الرشيدة  لقيادتنا  السديدة  التوجيهات  ظل 

االهتمام بأصحاب الهمم يحظى بتقدير واحترام شعوب العالم.

كما تحدثت الدكتورة خوله احمد المير رئيس قسم الطب النفسي 

بمستشفى راشد عن المحور الثالث وهو االحتياجات النفسية للناجين 

من األزمات والكوارث وتناولت العالجات وفقا لصعوبة الحالة وشدة 

الصدمة منها.

تحت  الثالثة  الجلسة  بعقد  الخامسة  الدورة  أعمال  الملتقى  واختتم 

الجلسة  أدار  وقد   ) والمتضررين  للمنكوبين  النفسي  )التمكين  عنوان 

العام  المدير  مساعد  المطوع،  حسن  علي  خبير   العقيد  سعادة 

للخدمات الذكية في القيادة العامة للدفاع المدني.

األول  المحور  في  تحدثت   ، محاور  ثالثة  الثالثة  الجلسة  وتضمنت 

للجلسة الدكتورة  سامية أبل ، استشاري الطب النفسي بمستشفى 

التفريغ  جلسات  عن  النفسية  للصحة  اإلمارات  جمعية  رئيسة  راشد 

األستاذة   تحدثت  الثاني  المحور  وفي  الصدمة،  بعد  الكرب  حالة  في 

عائشة بالرقاد الفالسي أخصائية اجتماعية إكلينيكية في مستشفى 

الدكتورة  واختتمت  الداعم  واالتصال  األولي  اإلسعاف  حول  راشد 

مهرة المالك ، أستاذ مساعد علم النفس بجامعة عجمان واستشارية 

أعمال  الخيمة  برأس  اهلل  عبيد  إبراهيم  بمستشفى  النفسي  الطب 

في  للعاملين  النفسي  والضغط  اإلرهاق  حول  بمحور  الثالثة  الدورة 

المجال اإلنساني والطوارئ.

 في ختام أعمال الملتقى تم إصدار 
التوصيات التالية:

•  زيادة عدد المحاضرات وأيام انعقاد 
الملتقى .

•  أن تكون محاضرات الملتقى مباشرة 
وارتجالية .

•  أهمية االستفادة من أصحاب الخبرات 
القدامى وأصحاب االختصاص في 

مجال الطب النفسي.

•   أهمية التنسيق مع المنظمات 
الدولية المتخصصة وتخصيص 
محاضرات توعوية حول كيفية 
التصرف  في حاالت الكوارث أو 

الطوارئ ومنها على سبيل المثال: 
اإلخالء السريع .

•    ضرورة إنتاج برامج توعوية خاصة 
باألطفال المتأثرين بالكوارث.

•   إنتاج عمل درامي إنساني يظهر 
أهمية الدعم النفسي للمتضررين 

من الكوارث واألزمات .

•  التواصل مع وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع وهيئة الصحة بدبي 

وهيئة الصحة بأبوظبي لالستعانة 
باألطباء المتخصصين في مجال 

الطب النفسي الذين يعملون في 
المستشفيات الحكومية والخاصة 

للمشاركة مع فرق اإلغاثة والطوارئ.

توصيات الملتقى

يتيح الملتقى للعاملين في المجال اإلنساني االستفادة من الخبرات والتجارب والنظريات 

ذات الصلة بالدعم النفسي في المجال اإلنساني داخل الدولة وخارجها.

قسم  رئيس  المير  أحمد  خولة  والدكتورة  دبي  في  الهمم 

الطب النفسي بمستشفى راشد بدبي.

المتقدمة  المكانة  إلى  الشيباني  سعادة  أشار  تقديمه  وفي 

وإغاثة  الدعم  لتقديم  مسارعتها  في  عالميا  لإلمارات 

ليس  ذلك  أن  موضحا  العالم،  أنحاء  مختلف  في  المنكوبين 

بيضاء،  أياد  زايد  الشيخ  له  للمغفور  وكان  اإلمارات  على  غريبا 

منوها بالدور الذي تقوم به هيئة الهالل األحمر اإلماراتية والتي 

حمدان  الشيخ  سمو  ويترأسها  زايد  الشيخ  بتوجيهات  تأسست 

بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

للجلسة  األول  المحور  عن  الشامسي  راشد  حميد  وتحدث 

أثناء  المتضررين  مع  التعامل  في  اإلنسانية  القيم  بعنوان 

الكوارث واألزمات، كما تحدثت مريم عثمان في المحور الثاني 

بعنوان دور المؤسسات الوطنية في التأهيل النفسي ألصحاب 
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لتعزيز روح وبرامج التطوع 

»الهالل« تنفذ الملتقيات السنوية للمتطوعين 
للتعرف على أبرز التجارب التطوعية المتميزة 

محليًا ودوليًا 

نظمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي عبر أقسام المتطوعين 

السنوية  الملتقيات  الدولة  أرجاء  كافة  في  الهيئة  بفروع 

الخطة  ضمن  تأتي  والتي  لها  والمنتسبين  للمتطوعين 

وشهدت  العامة،  األمانة  في  المتطوعين  إلدارة  التشغيلية 

ياس  وبني  ظبي  أبو  في  آخرها  كان  والتي  الملتقيات  تلك 

للهيئة  األمثل  الشريك  وأنهم  للمساعدة،  واحتياجًا  ضعفًا 

للمحتاجين،  العون  وتقديم  للكوارث  االستجابة  حاالت  في 

تعمل  التي  التطوعية  اإلنسانية  المهام  إليهم  يسند  كما 

على تحقيق أهداف واستراتيجيات الهيئة التي تتماشى مع 

سياسة الحكومة االتحادية.

الشركاء  عبر  تسعى  الهيئة  أن   إلى  المنصوري  راشد  وأشار   

الرسمية  الهيئات  من  األحمر  للهالل  اإلستراتيجيين 

وبرامج  التطوع  روح  لتنمية  الخاص  القطاع  ومؤسسات 

جهودهم  على  تثني  كما  مقدراتهم،  ورفع  المتطوعين 

األنشطة  جميع  في  فاعاًل  عنصرًا  بوصفهم  اإلنسانية  

الدولة  داخل  الهيئة  تنفذها  التي  والتطوعية  اإلنسانية 

وخارجها. 

إدارة  مدير  الكعبي  الخطيبي  محمد  راشد  قال  جانبه  ومن 

المتطوعين  ملتقيات  »تهدف  األحمر  بالهالل  المتطوعين 

الهيئة  في  التطوعي  العمل  قيادات  بحضور  نفذت  التي 

وعدد من شركاء الهالل األحمر في مجال العمل التطوعي 

تطوير  شأنها  من  التي  والمقترحات  األفكار  استعراض  إلى 

منهاج وأساليب العمل التطوعي، وخلق بيئة عمل تنسجم 

مع التطورات الراهنة على ساحات العمل اإلنساني، واستثمار 

من  اإلنسانية  الهيئة  مسيرة  تعزيز  في  المتطوعين  طاقات 

األحمر  الهالل  متطوعي  كافة  مع  الدائم  التواصل  خالل 

ومن  الجنسين  من  الشباب  وترغيب  احتياجاتهم  وبحث 

العمل  في  والمشاركة  االنخراط  على  الجنسيات  مختلف 

التطوعي بالهيئة«.

التي نفذت منذ  الملتقيات  »تم خالل  الكعبي  راشد  وأضاف 

بداية العام التعرف على البرامج واألنشطة التطوعية والتي 

تخدم مختلف فئات المجتمع«.

حضورًا متميزًا من قبل المتطوعين وأبرزت إنجازاتهم خالل 

أبرز  طرح  إلى  باإلضافة  العام   هذا  من  السابقة  المرحلة 

التجارب المتميزة لمتطوعي الهالل األحمر على المستويين 

المحلي والدولي.

صرح بذلك سعادة  راشد مبارك المنصوري نائب األمين العام 

إدارة  خطة  بأن  موضحًا  األحمر،  بالهالل  المحلية  للشؤون 

على  تعتمد  بالهيئة  المحلية  الشؤون  بقطاع  المتطوعين 

الهيئة  المجتمعية والمؤسساتية، وأن متطوعي  الشراكات 

هم الذراع البشري الهام للهالل األحمر ويعول عليهم كثيرًا 

األشد  للفئات  الفعالة  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  في 

الملتقى الثاني للمتطوعين في فرع بني ياس.

•   تهدف ملتقيات المتطوعين إلى 

استعراض األفكار والمقترحات التي من 

شأنها تطوير منهاج وأساليب العمل 

التطوعي بالهالل األحمر.

•  يعتبر متطوعو الهيئة الذراع البشري 

الهام للهالل األحمر، ويعول عليهم كثيرًا 

في تقديم المساعدات اإلنسانية على 

المستويين المحلي والدولي.
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ــي  ــر اإلمارات ــالل األحم ــة اله ــت هيئ نظم

ــي  ــي أبوظب ــي ف ــر الرئيس ــرًا بالمق مؤخ

وبالتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر دورة تدريبيــة فــي مجــال إعــادة 

عشــرين  بمشــاركة  العائليــة  الروابــط 

مــن متطوعــي الهــالل األحمــر الذيــن 

ــط  ــادة الرواب ــاط إع ــم بنش ــط عمله يرتب

العائليــة.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــد عب ــعادة فه ــد س وأك

العــام لقطــاع  نائــب األميــن  ســلطان 

األحمــر،  بالهــالل  الدوليــة  المســاعدات 

تجســيد  علــى  تحــرص  الهيئــة  أن 

للهــالل  العليــا  القيــادة  توجيهــات 

بالكــوارث  المتأثريــن  األحمــر بمســاندة 

فــي  الطارئــة  االســتثنائية  والظــروف 

المحيــط اإلقليمــي والدولــي مــع إعطــاء 

مســاحة كبيــرة مــن الرعايــة واالهتمــام 

ــى  ــة عل ــانية واالجتماعي ــود اإلنس بالجه

الســاحة المحليــة كجــزء مــن األولويــات 

األحمــر. الهــالل  لعمــل  األساســية 

الروابــط  إعــادة  دورة  بــأن  مضيفــًا 

ــالل  ــن اله ــتركة بي ــادرة مش ــة مب العائلي

للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  األحمــر 

خــالل  مــن  تهــدف  وهــي  األحمــر، 

تعزيــز  إلــى  أساســية  محــاور  خمســة 

معرفــة أنشــطة الروابــط العائليــة ورفــع 

الوعــي حــول خدمــات إعــادة الروابــط 

العائليــة لالحتجــاز والمهاجريــن وتدريب 

موظفــي إعــادة الروابــط العائليــة علــى 

كيفيــة اســتخدام أدوات إعــادة الروابــط 

التدريــب  وتوفيــر  بكفــاءة  العائليــة 

اســتخدام  كيفيــة  علــى  األساســي 

علــى  العائليــة  الروابــط  إعــادة  أدوات 

رفــع  إلــى  باإلضافــة  اإلنترنــت  شــبكة 

الدوليــة  بالحركــة  المعرفــي  الوعــي 

ومبادئهــا.  ومكوناتهــا  وأصلهــا 

وأكــد فهــد عبــد الرحمــن بــأن الهيئــة 

ســتعمل علــى توفيــر الظــروف المالئمــة 

لتحقيــق أفضــل النتائــج المرجــوة مــن 

الروابــط  إعــادة  فــرق  أعضــاء  جهــود 

دورة إعادة الروابط العائلية مبادرة مشتركة بين 

الهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر 

تعمل على توفير التدريب األساسي على كيفية 

استخدام أدوات إعادة الروابط العائلية على 

شبكة اإلنترنت.

حضور دورة الروابط العائلية .

الدورة تهدف لتعزيز قدرات فريق إعادة الروابط بالهيئة وتعريفهم 

بكيفية لّم شمل األسر المبعثرة على الساحة الدولية.

بالتعاون مـع  اللجنة الدولية للصليب األحمر

»الهالل« تنظم دورة  تدريبية حول 
إعادة الروابط العائلية

ولبنــان، وإلــى االهتمــام بتفعيــل جهــود 

أعضــاء فــرق إعــادة الروابــط  فــي كافــة 

صعيــد  علــى  وخصوصــا  المجــاالت 

البرامــج اإلنســانية الخاصــة بلــم الشــمل.

فريــق  أعضــاء  أشــاد  جانبهــم  مــن 

للصليــب  الدوليــة  باللجنــة  التدريــب 

هيئــة  بــه  تقــوم  الــذي  بالــدور  األحمــر 

الهــالل األحمــر اإلماراتــي فــي مجــاالت 

ومــا  الدوليــة  الســاحة  علــى  اإلغاثــة 

وســمعة  مكانــة  مــن  بــه  تحظــى 

عالميــة بيــن الجمعيــات الوطنيــة أعضــاء 

الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد 

األحمــر والهــالل األحمــر، مشــيرين إلــى 

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــزام اللجن الت

ــر  ــم لتوفي ــكال الدع ــة أش ــم كاف بتقدي

فــرق  عناصــر  لتدريــب  فــرص  أفضــل 

ــة  ــط العائلي ــادة الرواب ــر إلع ــالل األحم اله

ــروح الفريــق الواحــد مــن خــالل  للعمــل ب

اإلنســانية  المهــام  فــي  مشــاركتهم 

المتعلقــة بإعــادة الروابــط العائليــة ولــم 

األســري. الشــمل 

جديــر بالذكــر إن أجنــدة برنامــج الــدورة 

علــى  ركــزت  ليوميــن  اســتمرت  التــي 

للصليــب  الدوليــة  باللجنــة  التعريــف 

ومقدمــة  الدوليــة  والحركــة  األحمــر 

العائليــة،  الروابــط  وأدوات  إعــادة  عــن 

إعــادة  موقــع  اســتخدام  وكيفيــة 

ــت  ــبكة األنترن ــي ش ــة عل ــط العائلي الرواب

ومــع العامليــن فــي مواقــع التواصــل 

ــا  ــة، كم ــط العائلي ــادة الرواب ــة بإع الخاص

ركــزت الــدورة علــى الجوانــب التــي تثــري 

المهــارات  مــن  بمزيــد  الخبــرات  تلــك 

وعمليــًا.   نظريــًا  والمعلومــات 

والنهــوض  األحمــر  بالهــالل  العائليــة 

العمــل  فــي  مشــاركتهم  بمســتوى 

اإلنســاني الميدانــي للهيئــة وعلــى وجــه 

الخصــوص فــي المخيمــات التــي تديرهــا 

واليونــان  واألردن  العــراق  فــي  الهيئــة 
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الشؤون  بقطاع  المحلية  اإلنسانية  المساعدات  إدارة  عبر  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  نفذت 

للتعريف  توعوية  حملة  الثدي  بسرطان  للتوعية  العالمي  الشهر  وبمناسبة  بالهيئة  المحلية 

الهالل  التي شاركت فيها كافة فروع  الحملة  تنفيذ هذه  المبكر عنه، ويأتي  بالمرض والكشف 

األحمر تزامنًا مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي على مستوى الدولة.

المساعدات  إلدارة  والتدريب  التوعية  مجال  في  التشغيلية  الخطة  إطار  في  الحملة  وجاءت 

اإلنسانية المحلية، وضمن األنشطة التي تنفذها فروع الهالل األحمر لتوعية مرضى سرطان الثدي 

وأهمية الكشف المبكر عنه لتفادي مضاعفات المرض بما يساهم في تحقيق الشفاء أو الحد 

والتقليل من مخاطره وحصر مضاعفاته لدى المتعايشات والمصابات بمرض سرطان الثدي.

وشارك في الحملة عددًا من المراكز الطبية وتضمنت إلقاء محاضرات عن أسباب المرض وطرق 

الوقاية منه وأهمية الفحص المبكر عنه ومشاركة متطوعات الهالل األحمر بتوزيع 

استخدام  كيفية  على  الفحص  في  المشاركات  وتدريب  الذاتي  الفحص  قفازات 

المستفيدات من  بالمرض، وبلغ عدد  القفازات وتوزيع مطبوعات وبروشورات خاصة 

ظبي  أبو  في  للهيئة  العامة  وباألمانة  األحمر  الهالل  فروع  كافة  في  الحملة  برامج 

حوالي 850 مراجعة ومن فئات عمرية مختلفة.

لنشر   2011 عام  انطالقها  منذ  الوردية  القوافل  برامج  في  األحمر  الهالل  وشارك 

القوافل  الدولة، حيث نجحت  الثدي من خالل فروعه على مستوى  الوعي بسرطان 

الوردية في توفير معلومات مهمة حول الكشف المبكر عنه، وأعراضه، وتشخيصه، 

إضافة إلى توفير موارد الرعاية والفحوص للعديد من النساء، بجانب تنفيذ عددًا من 

البرامج التوعوية والتدريبية في مجال الصحة على الساحة المحلية وتشجيع أنماط 

الحياة اإليجابية وتعريف كافة شرائح المجتمع بدور الهالل األحمر في خدمة الشرائح 

الضعيفة وتحسين مستوى الحياة العامة بما يضمن حياة صحية آمنة لكافة أفراد 

المجتمع بصفة عامة ومرضى سرطان الثدي بصفة خاصة.

عدد المستفيدات من برامج 

الحملة في كافة فروع 

الهالل األحمر حوالي 850 

مراجعة من فئات عمرية 

مختلفة.

خالل فعاليات الدورة. 

التوعية بمرض سرطان الثدي تأتي في إطار الخطة التشغيلية في 

مجال التوعية والتدريب إلدارة المساعدات اإلنسانية المحلية.

للتوعية بالمرض والحد من مضاعفاته

الهيئة تنفذ دورات توعويـة للتعريف 
بمرض سرطان الثدي والكشف 

المبكر عنه



72

المخيم اإلماراتي األردني

»الهالل«  تسلم مستلزمات 

الشتاء للعائالت المتعففة في 

الخيام العشوائية في األردن

تفقــد وفــد هيئة الهــالل األحمــر اإلماراتي 

برئاســة ســعادة الدكتــور محمــد عتيــق 

الــذي  الفالحــي األميــن العــام للهيئــة  

فــي  الســوريين  الالجئيــن  مخيمــات  زار 

مؤخــرًا  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة 

الخيــام العشــوائية لالجئيــن الســوريين 

مــن  بالقــرب  مختلفــة  أماكــن  فــي 

عمــان. العاصمــة 

وأوضــح ألفالحــي بــأن تواجــد الالجئيــن 

يتطلــب  المملكــة  فــي  الســوريين 

عنهــم،  والتخفيــف  مســاعدتهم 

وذلــك تلبيــة لنــداء اإلنســانية التــي نشــأ 

لمســاعدة  باإلضافــة  زايــد،  أبنــاء  عليهــا 

الضغــط  مــن  التخفيــف  فــي  األردن 

اإلنســاني  المجــال  يواجهــه فــي  الــذي 

الــذي يقدمــه لألشــقاء الســوريين فــي 

إلــى  المــدن األردنية، الفتــا  العديــد مــن 

أن الهيئــة تعمــل ضمــن خطــة متكاملــة 

اإلغاثــة  المســتلزمات  كافــة  بتوفيــر 

وموجــات  الشــتاء  فصــل  فــي  خاصــة 

لحكومــة  شــكره  مقدمــا  الصقيــع، 

وكافــة  الهاشــمية،  األردنيــة  المملكــة 

القطاعــات المعنيــة فــي تذليــل الصعــاب 

التــي واجههــا فريــق اإلغاثــة اإلماراتــي 

األمين العام يتابع توزيع المساعدات الشتوية على الالجئين السوريين.

توزيع المساعدات الشتوية على عدٍد من الالجئين السوريين

قائــال:  األردن،  فــي  اإلماراتــي  األحمــر 

ــن  ــد م ــاء زاي ــكر أبن ــن ش ــان ع ــز اللس يعج

ــي  ــي ف ــر اإلمارات ــالل األحم ــي اله متطوع

األردن، وهــذا ليــس بغريــب عليهــم فلقــد 

ربانــا الوالــد الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه 

ــرام  ــاس واحت ــر الن ــى ِبـ ــة، وعل ــن تربي أحس

الكبيــر والصغيــر، والوقــوف معهــم فــي 

أشــد الظــروف، وهــذا ليــس بغريــب أن نرى 

اليــوم أبنــاء زايــد منتشــرين فــي كل بقــاع 

لالجئيــن  المســاعدات  لتقديــم  األرض 

أو  ســوريين  كانــوا  ســواء  كانــوا،  أينمــا 

غيرهــم.

رافــق األميــن العــام خــالل التوزيع،عــدد 

ــو  ــة ومتطوع ــي الهيئ ــئولين ف ــن المس م

فريــق  وقائــد  اإلماراتــي  األحمــر  الهــالل 

المخيــم  مديــر  اإلماراتــي  اإلغاثــة 

اإلماراتــي األردنــي ســعادة مبــارك محمــد 

المســاعدات  أن  ذكــر  الــذي  الخييلــي 

األمين العام للهالل األحمر اإلماراتي:

الهالل  متطوعي  من  زايد  أبناء  شكر  عن  اللسان  »يعجز 

األحمر اإلماراتي في األردن«.

الهيئة تعمل ضمن 

خطة متكاملة 

لتوفير كافة 

المستلزمات اإلغاثة 

لالجئين السوريين 

خاصة في فصل 

الشتاء. 

اإلغاثيــة التــي جــرى توزيعهــا علــى األســر 

ــم  ــي الخي ــة ف ــورية المقيم ــة الس الالجئ

العشــوائية فــي الحّلابـــات، اشــتملت على 

طــرود غذائيــة وطــرود مالبــس شــتوية 

حيــث  ومدافــئ،  شــتوية  ومعاطــف 

ــب  ــا بحس ــا يلزمه ــة م ــلمت كل عائل تس

مــن  التخفيــف  بهــدف  أفرادهــا،  عــدد 

وهــو  الســورية،  الالجئــة  األســر  معانــاة 

مــا اعتــادت الهيئــة أن تنفــذه ســنويا فــي 

بتقديــم  وذلــك  الشــتاء،  فصــل  بدايــة 

مســتلزمات الشــتاء لالجئيــن الســوريين 

وللعائــالت المتعففــة فــي تلــك الخيــام.

جديــر بالذكــر أن فريــق الهــالل األحمــر 

اإلنســانية  خدماتــه  يقــدم  اإلماراتــي 

ــوريين  ــن الس ــة لالجئي ــة واإلغاثي والعالجي

فــي المخيــم اإلماراتــي األردنــي وعــدد 

مــن المخيمــات األخــرى فــي المملكــة 

2012م. منــذ 

الســوريين  الالجئيــن  لمســاعدة  وذلــك 

المملكــة. أراضــي  علــى  المتواجديــن 

وأثنــى األميــن العــام للهــالل األحمــر علــى 

ــالل  ــو اله ــه متطوع ــوم ب ــذي يق ــدور ال ال
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 سفير األمم المتحدة لدى 

األردن يزور المخيم اإلماراتي 

األردني لالجئين السوريين

ــن  ــي لالجئي ــي األردن ــم اإلمارات ــر المخي ــي مدي ــد الخييل ــارك محم ــعادة مب ــتقبل س اس

الســوريين بــاألردن وبحضــور نائــب مديــر المخيــم والمديــر األمنــي للمخيــم وأعضــاء 

ــدًا  أمميــًا ضــم انديــرس بيديرســن ســفير األمــم المتحــدة  فريــق اإلغاثــة اإلماراتــي وفــ

لــدى المملكــة األردنيــة الهاشــمية وســتيفانو ســيفيريه ممثــل المفــوض الســامي 

لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لــدى األردن.

واســُتهل الوفــد الزيــارة بعــرض توضيحــي للمخيــم قدمه مديــر المخيم كما اســتعرض 

مهــام فريــق اإلغاثــة اإلماراتــي والخدمــات التــي تقدمهــا هيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي 

ــي  ــد األمم ــام الوف ــم ق ــي األردن، ث ــات ف ــن المخيم ــد م ــي العدي ــوريين ف ــن الس لالجئي

الزائــر بجولــة فــي أرجــاء المخيــم تبــادل خاللهــا الحديــث مــع الالجئيــن الســوريين 

ــم  ــر” بالمخي ــب الكبي ــة “القل ــارة مكتب ــالل زي ــم، وخ ــى أوضاعه ــرب عل ــن ق ــوا ع واطلع

التــي القــت إعجــاب أعضــاء الوفــد تبــادل عــدد مــن أعضــاء الوفــد الحديــث مــع أطفــال 

ــوريين . ــن الس الالجئي

ــارات  ــة اإلم ــه دول ــذي تؤدي ــر ال ــدور الكبي ــدى األردن بال ــدة ل ــم المتح ــفير األم ــاد س وأش

العربيــة المتحــدة تجــاه الالجئيــن الســوريين بــاألردن قائــاًل »ُأعِجبــت كثيــرا بالمخيــم 

ونحــن  وأســرهم،  الســوريين  لالجئيــن  فيــه  المقدمــة  وبالبرامــج  األردنــي  اإلماراتــي 

الوفد األممي يتعرف من مدير المخيم على بعض الخدمات التعليمية المقدمة لالجئين السوريين.

الوفد األممي أمام مدخل المخيم اإلماراتي األردني بمحافظة الزرقاء األردنية.

التــي تســاعد المملكــة األردنيــة الهاشــمية  بــأداء دولــة اإلمــارات والــدول  فخوريــن 

الســوريين«. لالجئيــن  باحتوائهــا 

كمــا قــدم الســفير األممــي بالعاصمــة األردنيــة عّمــان شــكره وتقديــره لمتطوعــي 

ــل  ــم للعم ــادرون بالده ــن يغ ــم الذي ــي المخي ــن ف ــن المقيمي ــر اإلماراتيي ــالل األحم اله

التطوعــي فــي واحــد مــن أهــم مخيمــات إيــواء الالجئيــن الســوريين فــي األردن، ذاكــرًا 

بــأن عملهــم اإلنســاني ومســاعدتهم لالجئيــن الســوريين مثيــر لإلعجــاب ومؤثــر للغايــة.

سفير األمم المتحدة لدى األردن:

فخورون بأداء دولة اإلمارات في المخيم اإلماراتي األردني، 

وأعِجبت كثيرًا بالمخيم وبالبرامج المقدمة فيه لالجئين 

السوريين وأسرهم. 

الوفد األممي 

يشيد بأداء 

متطوعي الهالل 

األحمر في 

المخيم اإلماراتي 

األردني.
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زار وفــد مــن الخدمــات العالجيــة الخارجيــة إحــدى منشــآت 

شــركة أبوظبــي للخدمــات الصحيــة »صحــة« المخيــم اإلماراتــي 

األردنــي بمحافظــة الزرقــاء فــي األردن والــذي تشــرف عليــه هيئة 

ــة«  ــود خليف ــادرة »ج ــن مب ــك ضم ــي، وذل ــر اإلمارات ــالل األحم اله

التــي أطلقتهــا الخدمــات العالجيــة الخارجيــة بمشــاركة جميــع 

موظفــي شــركة صحــة فــي أبوظبــي وذلــك  بهــدف توفيــر 

ــم. ــي المخي ــوريين ف ــن الس ــتاء لالجئي ــلتزمات الش مس

اســتهل الوفــد زيارتــه للمستشــفى اإلماراتــي األردنــي الميدانــي 

ــر  ــب مدي ــب نائ ــث اصطح ــة، حي ــرق األردني ــة المف ــي محافظ ف

المخيــم ســعادة حمــد جمعــه النعيمــي، ومديــر الفريــق الطبي 

بأرجــاء  الزائــر فــي جولــة  الوفــد  الجنيبــي،  الدكتــور عبــداهلل 

المستشــفى وتفقــد كافــة أقســامه وتعــرف مــن القائميــن 

عليــه بالخدمــات المقدمــة لالجئيــن الســوريين فــي محافظــة 

ــرى. ــة األخ ــات األردني ــن المحافظ ــا م ــرق وغيره المف

وقالــت الدكتــورة مريــم بطــي المزروعــي، المديــر التنفيــذي فــي 

ــارة تماشــيًا مــع  الخدمــات العالجيــة الخارجيــة »تأتــي هــذه الزي

توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 

رئيــس الدولــة حفظــه اهلل بجعــل عــام 2017 عــام الخيــر، فقــد 

قمنــا فــي الخدمــات العالجيــة الخارجيــة بتنفيــذ عــدة مبــادرات، 

ــادرة  ــادرات مب ــذه المب ــن ه ــي، وم ــال الصح ــي المج ــت ف تنوع

الســمو  صاحــب  باســم  تيمنــًا  ســميت  ،التــي  خليفــة«  »جــود 

ــه اهلل«  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش

فهــو مــن يلهمنــا للســعي والبــذل دائمــًا ليــس فقــط فــي 

ــع«. ــم أجم ــى العال ــون إل ــد الع ــد ي ــل أن نم ــا ب ــدود دولتن ح

مسؤولو التربية األردنية خالل زيارة مدارس المخيم

وفد صحة أبو ظبي يزور المخيم.

المخيم اإلماراتي األردني

وفدا »أبوظبي للخدمات الصحية« و»تربية الزرقاء« 
األردنية يزوران المخيم اإلماراتي األردني

وتابعــت مريــم المزروعــي »لقــد ســررنا جــدًا بهــذه الزيــارة التــي 

رســمت البســمة علــى وجــوه الالجئيــن الســوريين فــي المخيــم 

، وأتقــدم بشــكري وتقديــري لهيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي 

الالجئيــن والتــي  الــدؤوب لرفــع معانــاة  لجهودهــا وعملهــا 

بــدت واضحــة فــي مســتوى الخدمــات المقدمــة فــي المخيــم 

ال ســيما الخدمــات الطبيــة، وهــو مــا اعتدنــاه مــن دولتنــا الحبيبــة 

التــي تمــد يــد العــون لــكل محتــاج.

مــن جهتهــم، عبــر عــدد مــن الالجئيــن الســوريين عــن شــكرهم 

لهــم مــن هدايــا  لمــا قدمتــه  وامتنانهــم لشــركة »صحــة« 

ــص  ــن خال ــروا ع ــا عب ــارة، كم ــالل الزي ــا خ ــم تنفيذه ــات ت وفعالي

شــكرهم وتقديرهــم  لهيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي التــي 

احتياجاتهــم  جميــع  توفيــر  علــى  وتحــرص  المخيــم  ترعــى 

المعيشــية الضروريــة والتخفيــف عنهــم داعيــن المولــى عــز 

وجــل أن يحفــظ دولــة اإلمــارات قيــادة وشــعبا وأن يمــن بالصحــة 

والعافيــة علــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان 

ــه اهلل«. ــة »حفظ ــس الدول رئي

وخــالل الزيــارة رافــق نائــب مديــر المخيــم الســيد حمــد جمعــه 

حيــث  المخيــم،  فــي  بجولــة  قــام  الــذي  الوفــد  النعيمــي 

أطلعهــم علــى كافــة الخدمــات المقدمــة لالجئيــن، وتضمنــت 

فعاليــة  تنظيــم  تــم  كمــا  الطبيــة  المرافــق  زيــارة  الجولــة 

ــرح  ــل الف ــا أدخ ــم مم ــا عليه ــع الهداي ــال وتوزي ــة لألطف ترفيهي

والســرور إلــى قلوبهــم.

مــن جهــة أخــرى  تفقــد مديــر تربيــة الزرقــاء الثانيــة الدكتــور 

ــد  ــيد  حم ــم الس ــر المخي ــب مدي ــور نائ ــاقبه وبحض ــز المش فاي

رئيــس  الدكتــور عمــر الخوالــدة  النعيمــي يرافقهمــا  جمعــه 

فــي  الفهــود«  »مريجيــب  مــدارس  العــام،  التعليــم  قســم 

الفصــول  علــى  اطلــع  حيــث  األردنــي،  اإلماراتــي  المخيــم 

الدراســية بالمــداس وجاهزيتهــا ومبديــا ســعادته بهــذه الزيــارة 

ــي  ــود« ف ــب الفه ــدارس »مريجي ــي لم ــدا بزيارت ــعيد ج ــال  »س قائ

ــزات  ــن التجهي ــمعت ع ــد س ــت ق ــي األردني،كن ــم اإلمارات المخي

واإلمكانيــات الموجــودة فــي المــدارس هنــا، ولألمانــة فقــد 

وجــدت الوضــع أفضــل ممــا ســمعت«.

واألساســية  الثانويــة  المخيــم  مدرســتي  المشــاقبة  وزار 

للبنات،والتقــى الهيئتيــن اإلداريــة والتدريســية فيهــا واســتمع 

العاجــل. القريــب  فــي  بحلهــا  واعــدًا  لمالحظاتهــم، 

إلدارة  شــكره  المشــاقبه  قــدم  الزيــارة  ختــام  وفــي 

علــى  اإلماراتي،وللقائميــن  األحمــر  الهــالل  ولفريــق  المخيــم 

أن  علــى  والحــرص  واهتمامهــم  جهودهــم  المدارس،علــى 

يتلقــى األشــقاء تعليمهــم بمســتوى عــاٍل جــدا، وتأتــي زيــارة 

المشــاقبة للمخيم،ضمــن سلســلة مــن الجــوالت التفقديــة 

زيارتــه لمــدارس مخيــم  المخيمــات، فقــد ســبقها  لمــدارس 

األزرق »مخيــزن الغربــي«، ويــدرس فــي مــدارس المخيــم اإلماراتي 

األساســي،  األول  الصــف  مــن  وطالبــة،  األردني 2366 ،طالبــًا 

»التوجيهــي«. ثانــوي  الثانــي  وحتــى 

عبر الالجئون في المخيم عن شكرهم 

وتقديرهم  لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي 

التي ترعى المخيم وتحرص على توفير جميع 

احتياجاتهم المعيشية الضرورية والتخفيف 

عنهم داعين المولى عز وجل أن يحفظ دولة 

اإلمارات قيادة وشعبًا.



المخيم اإلماراتي األردني

7879

أعضاء فريق سلسلة األمل الفرنسية يزورون المستشفى اإلماراتي األردني.

المستشفى اإلماراتي األردني الميداني 
يستضيف ورشة العمل الثانية لجمعية 

سلسلة األمل الفرنسية

اســتضاف المستشــفى اإلماراتــي األردني 

المفــرق  محافظــة  فــي  الميدانــي 

سلســلة  جمعيــة  مــن  وفــدا  األردنيــة، 

ــة  ــت ورش ــي أقام ــية، والت ــل الفرنس األمـ

ــدى  ــورك ل ــع ال ــاالت خل ــص ح ــل لفح عم

األطفــال، اســتمرت ثالثــة أيــام، وخــالل 

فحــص 133 طفــال، تــم اكتشــاف إصابــة 

7 منهــم بحــاالت خلــع بالــورك.

ممثــل  الشيشــاني  نائــل  وأوضــح 

الجمعيــة  فــي األردن، أن ورشــة العمــل 

يــوم  عمــر  مــن  األطفــال  اســتهدفت 

ــة  ــا أن الجمعي ــهر، مبين ــتة أش ــة س ولغاي

عــام  األردن  فــي  عملهــا  بــدء  ومنــذ 

للقلــب  جراحــة  عمليــات  تجــري   ،2012

. م للعظــا و

ــى  ــنوات األول ــي الس ــا ف ــا »الحظن مضيف

ــورك  ــع ال ــاالت خل ــن ح ــد م ــود العدي وج

ــة،  ــات جراحي ــراء عملي ــب إج ــي  تتطل والت

وهــذا مــا جعلنــا نعقــد هــذه الورشــة 

للكشــف المبكــر عــن إصابــة األطفــال 

بخلــع الورك،ألننــا بهــذا اإلجــراء تغنيهــم 

ــث  ــة الحقا،حي ــة جراحي ــراء عملي ــن إج ع

يتــم كشــف الخلــع عبــر جهــاز اســمه 

 أطباء سلسلة األمل الفرنسية يفحصون طفل سوري بالمستشفى اإلماراتي األردني.

نســتخدمه  والــذي   ،»pallid Perkins«

»الســونار«  االيكــو  فحــص  إجــراء  بعــد 

ــع  ــب بوض ــا الطبي ــوم بعده ــل، يق للطف

فــي  ومتابعتــه  الطفــل  علــى  الجهــاز 

وباســتخدام  األولــى،  األربعــة  األشــهر 

هــذا الجهــاز بشــكل ســليم وبمتابعــة 

إجــراء  عــن  الطفــل  ُيـــغني  مســتمرة، 

هــذه  أن  مؤكــدا  جراحيــة،  عمليــة 

ولكافــة  بالمجــان  تقــدم  الخدمــات 

المراجعيــن ومــن مختلــف الجنســيات وال 

الســوريين. الالجئيــن  علــى  تقتصــر 

العمــل  ورشــة  فــي  انــه  إلــى  منوهــا 

مــارس  فــي  عقــدت  التــي  األولــى 

التعــاون مــع  الماضــي، اقتصــر وقتهــا 

المستشــفى اإلماراتــي األردنــي، وأشــاد 

ارتياحــه  مبديــا  المستشــفى  بــدور 

ــي  ــفى والت ــع إدارة المستش ــاون م بالتع

ــة  ــذه الورش ــاح ه ــباب نج ــد أس ــت أح كان

مــن  عــدد  أكبــر  إلــى  الوصــول  فــي 

الحــاالت التــي بحاجــة إلــى هــذا الفحــص 

الجهــاز. ولهــذا 

المخيــم  مديــر  قــام  جهتــه،  مــن 

اإلماراتــي األردنــي ســعادة مبــارك محمــد 

الخييلــي، وبحضــور مديــر الفريــق الطبــي 

بتكريــم  الجنينــي،  اهلل  عبــد  الدكتــور 

فريــق جمعيــة سلســلة األمــل الفرنســية، 

وعملهــم  التطوعيــة  لجهودهــم 

الخيــري.

ــال  ــة قائ ــود الجمعي ــي جه ــن الخييل وثّم

بيننــا  التنســيق  بهــذا  ســعداء  نحــن 

وبيــن أي جهــة  إماراتــي  كهــالل أحمــر 

تقــدم المســاعدات التطوعيــة اإلنســانية 

والخّيــر  اإلنســاني  العمــل  هــذا  وإن 

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــه دول ــوم ب ــذي تق ال

المتحدة،هــو اســتكمال  لطريــق الخيــر 

ــإذن  ــه ب ــور ل ــه المغف ــى دعائم ــذي أرس ال

اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 

ثــراه«. »طيــب اهلل 

األمــل  سلســلة  جمعيــة  أن  يذكــر 

ربحية،باشــرت  وغيــر  فرنســية  منظمــة 

عملهــا بــاألردن منــذ عــام 2012 ،علــى 

تقــوم  ،حيــث  الســورية  األزمــة  ضــوء 

الجمعيــة بارســال وفــود طبيــة إلجــراء 

والعظــام  للقلــب  جراحيــة  عمليــات 

حظــا  األقــل  األطفــال  مــن  لألطفــال 

ــية. ــن الجنس ــر ع ــض النظ ــراء وبغ والفق

مدير المخيم
اإلماراتي األردني:

نحن سعداء بهذا التنسيق 

بيننا كهالل أحمر إماراتي 

وبين أي جهة تقدم 

المساعدات التطوعية 

اإلنسانية لالجئين 

السوريين في األردن.
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اختتام حملة التوعية الخاصة بمرض سرطان 
الثدي فـي المخيم اإلماراتي األردني

 بالتزامن مع شهر التوعية العالمي 

بسرطان الثدي، نظمت مؤسسة نور 

الحسين في مكتبها في المخيم 

اإلماراتي األردني بمحافظة الزرقاء 

األردنية عددًا من المحاضرات التوعوية 

والتثقيفية لالجئات السوريات في 

المخيم، وذلك استجابة للبرنامج 

األردني لسرطان الثدي التابع 

لمركزالحسين للسرطان، تحت 

شعار»افحصي وطمنينا«، وتأتي هذه 

المحاضرات التي تحرص مؤسسة 

نور الحسين ومنذ تواجد مكتبها 

في المخيم،على تنفيذها في شهر 

أكتوبر من كل عام كجزء من الحملة 

الوطنية التي تهدف إلى زيادة التثقيف 

والتوعية بسرطان الثدي وأهمية 

الكشف المبكر،باإلضافة إلى تشجيع 

السيدات الالتي تتجاوز أعمارهن أربعين 

عامًا للخضوع إلى الفحص.

وبينت لبنى الخزاعله المثقفة الصحية 

بمعهد العناية بالصحة واألسرة التابع 

لمؤسسة نور الحسين في المخيم،انه 

تم تنفيذ 7 جلسات توعوية للسيدات 

في المخيم،استفادت منها نحو 

150سيدة،بواقع 20-15  سيدة في 
كل جلسة وذلك لرفع الوعي لدى 

السيدات في المخيم،حيث يتم 

توعيتهن بسرطان الثدي،وسبل الوقاية 

منه،وأهمية الكشف المبكر،كما يتم 

تدريبهن على الفحص الذاتي للثدي 

باإلضافة لتوعيتهن بالعوامل المسببة 

له ،والتأكيد على أن الفحص المبكر 

ينقذ حياة المصابة.

وأشارت أنه وبعد إلقاء المحاضرة 

يتم إتاحة الفرصة للسيدات الراغبات 

بالفحص السريري، والتي تتوفر 

بشكل دائم في المخيم،وفي حال 

االشتباه بوجود كتلة أو ما شابه،يتم  

تحويل السيدة  التي بحاجة لمتابعة 

للمركز الطبي في المخيم وذلك 

بالتنسيق مع إدارة  المخيم، الستكمال 

الفحوصات،كما يتم توزيع نشرات 

توعوية على السيدات بعد الجلسة.

 جدير بالذكر أن البرنامج األردني 

عدد من الالجئات السوريات في المخيم يستفدن من الفحوصات الطبية الخاصة بمرض سرطان الثدي.  

لسرطان الثدي تأسس عام 2007 

كبرنامج وطني بتوجيهات من وزارة 

الصحة األردنية، بهدف تخفيض معدل 

الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي، 

واالنتقال من تشخيص المرض في 

مراحله المتأخرة )الثالثة والرابعة( إلى 

تشخيصه في مراحل مبكرة )صفر- 

الثانية( حيث تكون فرص الشفاء 

أعلى وتكاليف العالج أقل، ويذكر أن 

سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات 

سهولة في العالج وأقل كلفة في حال 

اكتشافه مبكرا، إذ تتراوح نسبة الشفاء 

من 90-97.

تحت شعار »افحصي وطمنينا« 
مؤسسة نور الحسين تنظم 
محاضرات توعوية عن مرض 

سرطان الثدي لالجئات 
السوريات في المخيم 

اإلماراتـي األردنـي.
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بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  مبادرة  مع  تضامنًا 

للياقة«   دبي  »تحدي  دبي  عهد   ولي  مكتوم  آل  راشد 

نظم  الهالل األحمر اإلماراتي في دبي وضمن برنامج 

الهالل األحمر ألنماط الحياة االيجابية، ماراثون للمشي 

شارع  من  بالقرب  ووك«  »سيتي  منطقة  من  انطلق 

بمشاركة  المائية،  دبي  قناة  عند  بدبي وانتهى  الصفا 

من  وعدد  بدبي  األحمر  الهالل  ومتطوعي  موظفي 

والخيري  اإلنساني  العمل  األحمر  في  الهالل  شركاء 

والمجتمعي ومجموعة من وجوه المجتمع المحلي 

الفنية واإلعالمية والرياضية.

فرع  مدير  الزرعوني  الحاج  اهلل  عبد  محمد  بذلك  صرح 

الهالل األحمر اإلماراتي بدبي، مشيرًا إلى أن المشاركة  

األنشطة  ضمن  تأتي  للياقة«  دبي  »تحدي  مبادرة  في 

شرائح  من  عريض  لقطاع  الموجهة  للفرع  التثقيفية 

الحياة  بأنماط  التوعية والتثقيف  المجتمع بهدف نشر 

في  شيوعًا  األكثر  األمراض  من  والوقاية  اإليجابية 

وتحويلها  الحركة  من  واالستفادة  المحلي  المجتمع 

نهاية  في  المجتمع  أفراد  ليتمتع  يومية  عادة  إلى 

المطاف حياة صحية أفضل.

جهود  ضمن  المبادرات  تلك  تأتي  الزرعوني:  وأضاف 

وانسجاما  المحلية،  الساحة  على  المجتمعية  الهيئة 

أنشطة  بتعزيز  األحمر  للهالل  العليا  القيادة  رؤى  مع 

عدة  في  المحلي  الشأن  على  والتركيز  الهيئة  وبرامج 

مقدمتها،  في  الصحية  الجوانب  تأتي  حيوية  جوانب 

ومؤسسات  قطاعات  مع  التواصل  جسور  ومد 

العمل  لتفعيل  والخاصة  الحكومية  المجتمع 

المجتمع  يخدم  بما  المشترك  المجتمعي  اإلنساني 

بكافة فئاته، السيما في المجاالت ذات الصلة بالصحة 

والتثقيف التوعية للوقاية من أمراض العصر كالسمنة 

من  والوقاية  القلب  وأمراض  والسكري  والضغط 

»الهالل« فرع دبي يشارك في ماراثون المشي

تضامنـًا مـع مبـادرة »تحـدى دبـي للياقـة«

ماراثون تحدي دبي للياقة ينطلق من منطقة»سيتي ووك«.  

 المبادرة تأتي ضمن األنشطة التثقيفية لفرع الهالل األحمر بدبي بهدف نشر 

التوعية والتثقيف بأنماط الحياة اإليجابية.

رموز فنية وإعالمية ورياضية من المجتمع 

المحلي تشارك في ماراثون المشي بدبي.

بهدف  التدخين  عن  اإلقالع  في  والمساعدة  اإلدمان 

الحفاظ على مجتمع صحي آمن.

وعبر  الهيئة  بأن  بدبي،  األحمر  الهالل  فرع  مدير  وأكد 

األهداف  توثيق  على  تعمل  بالدولة  فروعها  كافة 

الهوية  قيمة  وتعزيز  األحمر،  للهالل  اإلستراتيجية 

والتطوعي  المجتمعي  العمل  مجال  في  الوطنية 

األنشطة  من  العديد  في  بالمشاركة  وذلك 

المجتمعية المختلفة التي يتم تنفيذها، وثّمن جهود 

القائمين على مبادرة »تحدي دبي للياقة« ومساعيهم 

اإلنسانية لتعزيز برامج التوعية الصحية كجزء أساسي 

الرسمية  للسلطات  والداعمة  المشتركة  الجهود  من 

المعنية بالجانب الصحي واالجتماعي.
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وزعت شرطة أبو ظبي بالتعاون مع هيئة  

جلوس  كراسي  اإلماراتي،  األحمر  الهالل 

المستفيدين  على  بالمركبات  االطفال 

من مبادرة »مقاعد الخير لألطفال«، ضمن 

فعاليات عام الخير 2017 ،والحفاظ على 

سالمة النشء داخل المركبة.

أطلقت  أبوظبي  شرطة  وكانت 

عام  استراتيجية  مع  انسجامًا  المبادرة 

العمل  تعزيز  في  الخير،وجهودها 

أقصى  وتوفير  والتطوعي،  الخيري 

درجات السالمة لألطفال.

على  المقاعد  توزيع  عملية  وجرت 

المرور  مديرية  مسرح   في  المستفيدين، 

إبراهيم  العميد  قبل  من  والدوريات، 

ترخيص  مديرية   مدير  الشامسي  ناصر 

راشد  وسعادة  واآلليات،  السائقين 

العام  األمين  نائب  المنصوري،  مبارك 

للشؤون المحلية في هيئة الهالل األحمر 

مبادرة  بأن   الشامسي  وأوضح  اإلماراتي، 

جهود   تجسد  لألطفال   الخير  مقاعد 

خالل  من  المجتمعية  ظبي  أبو  شرطة 

االستراتيجيين،  الشركاء  مع  التنسيق 

سالمة  على  أهدافها  في  تركز  والتي 

مخصصة   مقاعد  وجود  بضرورة   ، أبنائنا 

من  لحمايتهم  المركبة،  داخل  لألطفال 

تحدث  قد  التي  المرورية  الحوادث  آثار 

المرورية  الثقافة  نشر  عن  فضاًل  لهم، 

توفير  ضمنها  ومن  األسر  بين  وتعزيزها 

تلك المقاعد .

وقال راشد المنصوري »إن  الهالل األحمر  

»الهالل« وشرطة أبو ظبي توزعان 
»مقاعد الخير لألطفال«

للحفاظ على سالمة النشء داخل المركبة 

نائب األمين العام للشؤون المحلية بالهالل األحمر ومدير مديرية الترخيص  بشرطة أبو ظبي يسلمان  »كرسي جلوس األطفال« ألحد آباء األطفال.

وبتوجيهات  القيادة الرشيدة، تعمل على 

ومؤسسات  الرسمية  الهيئات  مشاركة 

تفعيل  في  بالدولة  الخاص  القطاع 

الداعمة  والخيرية  اإلنسانية  المبادرات 

لمبادرة »عام الخير« ليرتكز عمل المبادرة 

محاور  ثالثة  على  الحالي  العام  خالل 

ترسيخ  ضمنها  من  مجتمعية  إنسانية 

خدمة الوطن في األجيال الجديدة«.

أبوظبي  لشرطة  تقديره  عن  وعبر 

لألطفال«  الخير  »مقاعد  مبادرتها  على 

تفعيلها،  في  األحمر  الهالل  ومشاركة 

الخير«  »عام  مبادرات  من  وغيرها 

ومن   تنفيذها  تم   والتي  المشتركة 

ضمنها توفير كاونترات ومندوبين  لجمع 

الكريم  رمضان  شهر  خالل  التبرعات 

بمباني الشرطة.

أبو  شرطة  مع  تعمل  الهيئة  أن  وأكد 

والعمل  الشراكة  نطاق   ضمن   ظبي 

التعاون  لمعاني  وترسيخًا  الجماعي 

ومؤسسات  الهيئة  بين  المجتمعي 

أن  إلى  مشيرًا  والخاص،  العام  القطاع 

مجال  في  الدولة  جهود  تعزز  مبادراتها 

العمل اإلنساني.
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تماشيًا مع إعالن عام 2017 عامًا للخير، 

األحمر  الهالل  هيئة  جهود  إطار  وفي 

اإلنسانية  برامجها  لتعزيز  اإلماراتي 

حماية  وتوفير  المحلية  الساحة  على 

أكبر للشرائح و الفئات المستهدفة من 

المعوزة  اإلنسانية  والحاالت  المرضي 

من  المستفيدين  مظلة  وتوسيع 

الدولة،   داخل  الطبية  الهيئة  مساعدة 

إنسانية  مبادرة  مؤخرًا  الهيئة  أطلقت 

عبر الرسائل النصية القصيرة لمساعدة 

المرضية  الحاالت  من  عدد  وعالج 

لدى  المسجلة  والمستعصية  الحرجة 

بالهالل  المحلية  المساعدات  إدارة 

األحمر، وبلغت تكلفة عالج خمسة من 

الهيئة  لهم  قدمت  الذين  المرضى 

هذه الخدمة 402 ألف و880 درهمًا.

الرميثي  سعيد  محمد  سعادة  وأكد 

المحلية  للشؤون  العام  األمين  نائب 

باإلنابة بالهالل األحمر بأن الهيئة وضمن 

زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  توجيهات 

منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل 

األحمر  الهالل  هيئة  رئيس  الظفرة 

انتشار  تحقيق  على  تعمل  اإلماراتي 

الهيئة  ترعاها  التي  للشرائح  أوسع 

محليًا وإحداث نقلة نوعية في مستوى 

الحاجات  ألصحاب  الموجهة  الخدمات 

وتقديم  والمرضى  المتعففة  واألسر 

للحاالت  عاجلة  طبية  مساعدات 

اإلنسانية.

بأن الهالل األحمر  الرميثي  وأفاد محمد 

بتوفير  قام  الخير  عام  مبادرات  وضمن 

مرضية  حاالت  لخمسة  الطبي  العالج 

مسجلة لدى إدارة المساعدات المحلية 

مصابة بسرطان الدماغ ومرض التصلب 

اللويحي وضعف سمعي عصبي وكسر 

المريض  رجل  بتر  إلى  أدى  مضاعف 

وتركيب أطراف صناعية وتقديم الدعم 

المالي لهذه الحاالت المستعصية.

تبني  على  ستعمل  الهيئة  بأن  وأضاف 

حالة إنسانية مريضة كل أسبوع وتوفير 

عبر  لها  العاجلة  المالية  المساعدة 

عبر  وذلك  القصيرة،  النصية  الرسائل 

والتسويق  المحلية  المساعدات  إدارات 

التبرعات  وجمع  العامة  والعالقات 

الهيئة  وضعت  كما  األحمر،  بالهالل 

معايير معينة الختيار الحاالت اإلنسانية 

وتوضيح  الطبية  للمساعدة  المحتاجة 

لعالج  المطلوب  والمبلغ  االحتياجات 

تلك الحاالت.

للشؤون  العام  األمين  نائب  وناشد 

األساسيين  الداعمين  باإلنابة  المحلية 

اإلنسانية  األحمر  الهالل  لمشاريع 

الخيري  العمل  في  الهيئة  شركاء 

مساندًة  اإلنساني  دعمهم  متابعة 

حالت  التي  الضعيفة  المرضية  للفئات 

العالج  مواصلة  المادية  ظروفهم 

والتي   الباهظة  تكاليفه  الرتفاع 

األحمر  الهالل  هيئة  تستهدفها 

اإلماراتي بعطائها اإلنساني.

الرميثي إلى أن الهيئة وبمناسبة   وأشار 

المبادرات  من  عددًا  أطلقت  الخير  عام 

الموسمية  والبرامج  اإلنسانية 

الحاالت  منها  لتستفيد  واالجتماعية 

المساعدات  حزمة  وأن  المحتاجة،  

التي  الخيرية  والمشاريع  اإلنسانية 

الدولة  داخل  األحمر  الهالل  ينفذها 

إلنساني  الهيئة  عمل  طبيعة  تواكب 

عشرة  عبر  الهيئة  جهود  تكللت  ،كما 

عدد  بارتفاع  األحمر  الهالل  فروع  من 

المساعدات  مشاريع  من  المستفيدين 

ألفًا   20 إلى  ليصل  المحلية  اإلنسانية 

و759 أسرة.

عبر الرسائل النصية القصيرة 

»الهالل« تطلق في »عام الخير« 
مبادرة  طبية لمساعدة الحاالت 

اإلنسانية الحرجة 

المبادرة تعمل على عالج 

عدد من الحاالت المرضية 

الحرجة والمستعصية
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صفحة »الهالل« الطبية

أسباب وعوامل خطر

مـرض التـوحد

خطر  عوامل  هنالك  لكن  قومية  أو  أصل 

معروفة تزيد من احتمال اإلصابة بالذاتوية. 

وتشمل هذه العوامل :

أن  األبحاث  أظهرت  الطفل:  جنس   •
بالذاتوية  الذكور  األطفال  إصابة  احتمال 

هو أكبر بثالثة ـ أربعة أضعاف من احتمال 

إصابة اإلناث 

لديها  التي  العائالت  العائلي:  التاريخ   •
احتمال  لديها  التوحد،  مرضى  من  طفل 

بالمرض.  مصاب  أخر  طفل  لوالدة  أكبر 

أن  هو  والشائعة  المعروفة  األمور  ومن 

طفل  لديهم  الذين  األقارب  أو  الوالدين 

أنفسهم  هم  يعانون  التوحد  مرضى  من 

المهارات  بعض  في  معينة  اضطرابات  من 

أو حتى من سلوكيات  التطورية  أو  النمائية 

ذاتوية معينة.

• اضطرابات أخرى: األطفال الذين يعانون 
أكثر عرضة  من مشاكل طبية معينة هم 

الطبية  المشاكل  هذه  بالذاتوية.  لإلصابة 

الَهّش  الكروموسوم  متالزمة  تشمل: 

خلل  إلى  تؤدي  موروثة  متالزمة  وهي 

ٌب الَحَدِبّي، الذي يؤدي إلى  ذهني       الَتَصلُّ

االضطراب  الدماغ،  في  أورام  وتطور  تكّون 

توريت«  »متالزمة  باسم  المعروف  العصبي 

والصرع الذي يسبب نوبات صرعية.

االعتقاد  إلى  الباحثون  يميل  الوالد:  • سن 
من  تزيد  قد  متأخرة  سن  في  األبوة  بأن 

احتمال اإلصابة بالتوحد.

األطفال  أن  جدا  شامل  بحث  أظهر  قد 

األربعين  سن  فوق  لرجال  المولودين 

بالذاتوية  لإلصابة  عرضة  أكثر  هم  عاما 

آلباء  المولودين  األطفال  من  أضعاف   6 بـ 

البحث  الثالثين عاما. ويظهر من  تحت سن 

احتمال  على  هامشيا  تأثيرا  األم  لسن  أن 

اإلصابة بالذاتوية.

تشخيص مرض التوحد:

فحوصات  المعالج  األطفال  طبيب  يجري 

الكشف  بهدف  والتطور  للنمو  منتظمة 

حال  وفي  الطفل.  لدى  النمو  في  تأخر  عن 

يمكن  الطفل  لدى  التوحد  أعراض  ظهرت 

عالج  في  اختصاصي  طبيب  إلى  التوجه 

طاقم  مع  بالتعاون  يقوم  الذي  التوحد 

دقيق  بتقييم  اآلخرين،  المختصين  من 

لالضطراب.

درجات  بين  يتراوح  التوحد  مرض  ألن  ونظرا 

وحدة  المرض  خطورة  من  جدا  عديدة 

الذاتوية  تشخيص  يكون  فقد  أعراضه، 

هنالك  ليس  إذ  ومركبة  معقدة  مهمة 

ثمة فحص طبي محدد للكشف عن حالة 

قائمة من الذاتوية.

الرسمي  التقييم  يشمل  ذلك،  من  وبدال 

المختص للطفل،  الطبيب  للذاتوية معاينة 

الطفل  مهارات  عن  األهل  مع  محادثة 

وعن  سلوكه  اللغوية،  قدراته  االجتماعية، 

كيفية ومدى تغّير هذه العوامل وتطورها 

مع الوقت.

وقد يطلب الطبيب، بغية تشخيص أعراض 

فحوصات  لعدة  الطفل  إخضاع  التوحد، 

واختبارات ترمي إلى تقييم قدراته الكالمية 

واللغوية وفحص بعض الجوانب النفسية.

األولية  التوحد  أعراض  أن  من  وبالرغم 

شهرا،   18 الـ  سن  قبل  ما  في  غالبا،  تظهر، 

بعض  في  يكون،  النهائي  التشخيص  أن  إال 

أو  السنتين  سن  الطفل  بلوغ  لدى  األحيان، 

الجزء الثاني

األطفال المولودين لرجال فوق سن األربعين 

عاما هم أكثر عرضة لإلصابة بالذاتوية ليس 

هنالك عامل واحد ووحيد معروفا باعتباره 

لمرض  قاطع  بشكل  المؤكد،  المسبب 

المرض،  تعقيد  باالعتبار  األخذ  ومع  التوحد، 

مدى االضطرابات الذاتوية وحقيقة انعدام 

التطابق بين حالتين ذاتويتين، أي بين طفلين 

ذاتويين، فمن المرجح وجود عوامل عديدة 

ألسباب مرض التوحد.

• اعتالالت وراثية: اكتشف الباحثون وجود 
دورا  لها  أن  يرجح  )موّرثات(  جينات  عدة 

الجينات  هذه  بعض  بالذاتوية.  التسبب  في 

بهذا  لإلصابة  عرضة  أكثر  الطفل  يجعل 

االضطراب، بينما يؤثر بعضها اآلخر على نمو 

خاليا  اتصال  طريقة  وعلى  وتطوره  الدماغ 

أن جينات  الممكن  بينها. ومن  الدماغ فيما 

إضافية، أخرى، تحدد درجة خطورة األمراض 

وحدتها. وقد يكون أي خلل وراثي في حد 

حاالت  من  عدد  عن  مسئواًل  وبمفرده  ذاته 

إن  شمولية،  نظرة  في  يبدو  لكن  الذاتوية 

بل  جدا،  مركزيا  تأثيرا  عامة  بصفة  للجينات 

تنتقل  الذاتوية. وقد  حاسما، على اضطراب 

بعض االعتالالت الوراثية وراثيا )موروثة( بينما 

قد تظهر أخرى غيرها بشكل تلقائي. 

المشاكل  من  كبير  جزء  بيئية:   عوامل   •
الصحية هي نتيجة لعوامل وراثية وعوامل 

هذا  يكون  وقد  معًا.  مجتمعة  بيئية 

ويفحص  أيضا.  الذاتوية  حالة  في  صحيحا 

الباحثون في اآلونة األخيرة احتمال أن تكون 

عدوى فيروسية أو تلويثا بيئيا )تلوث الهواء، 

محفزا  عامال  المثال،  سبيل  على  تحديدا(، 

لنشوء وظهور مرض التوحد.

أيضًا  أخرى  عوامل  ثمة  أخرى:  عوامل   •
تخضع للبحث والدراسة في اآلونة األخيرة. 

أو  الوالدة  مخاض  أثناء  مشاكل  تشمل: 

المناعي  الجهاز  ودور  نفسها  الوالدة  خالل 

 أظهرت األبحاث أن احتمال إصابة األطفال الذكور بالذاتوية هو أكبر 
بثالثة ـ أربعة أضعاف من احتمال إصابة اإلناث.

خلل  يظهر  عندما  فقط،  سنوات،  الثالث 

المهارات  اكتساب  في  تأخير  التطور،  في 

االجتماعية  العالقات  في  خلل  أو  اللغوية، 

هذه  في  واضحة  تكون  والتي  المتبادلة، 

المرحلة من العمر.

ألن  جدا،  بالغة  أهمية  المبكر  وللتشخيص 

وخصوصا  اإلمكان،  قدر  المبكر،  التدخل 

سنوات،  الثالث  سن  الطفل  بلوغ  قبل 

يشكل عنصرا هاما جدا في تحقيق أفضل 

االحتماالت والفرص لتحسن الحالة. 

عالج مرض التوحد

ال يتوفر، حتى يومنا هذا، عالج واحد مالئم 

وفي  المقدار.  بنفس  المصابين  لكل 

المتاحة  العالجات  تشكيلة  فإن  الحقيقة، 

اعتمادها  يمكن  والتي  التوحد  لمرضى 

متنوعة  هي  المدرسة  في  أو  البيت  في 

ومتعددة جدا، على نحو مثير للذهول.

في  المساعدة  المعالج  الطبيب  بإمكان 

إيجاد الموارد المتوفرة في منطقة السكن 

مساعدة  أدوات  تشكل  أن  يمكنها  والتي 

في العمل مع الطفل مريض التوحد. 

عالج التوحد يشمل

•  العالج السلوكي وعالجات أمراض النطق 
واللغة 

• العالج التربوي - التعليمّي
• العالج الدوائي

العالجات البديلة

صعبة  حالة  التوحد  مرض  لكون  ونظرا 

شاف،  عالج  لها  ليس  ومستعصية  جدا 

التي  الحلول  إلى  األهالي  من  العديد  يلجأ 

بعض  أن  ورغم  البديل.  الطب  يقدمها 

ايجابية  نتائج  حققت  بأنها  أفادت  العائالت 

غذائي  نظام  بواسطة  التوحد  عالج  بعد 

الباحثين  أن  إال  أخرى،  بديلة  خاص وعالجات 

هذه  نجاعة  نفي،  أو  تأكيد،  يستطيعون  ال 

العالجات المتنوعة على مرضى التوحد.

جدا  الشائعة  البديلة  العالجات  بعض 

تشمل:

• عالجات إبداعية ومستحدثة
• أنظمة غذائية خاصة بهم

بعض  ويعتقد  الذاتوية.  يخص  ما  كل  في 

الباحثين بأن ضررا )إصابة( في اللوزة  - وهي 

لحاالت  ككاشف  يعمل  الدماغ  من  جزء 

ظهور  لتحفيز  العوامل  أحد  هو   - الخطر 

مرض التوحد.

في  المركزية  الخالف  نقاط  إحدى  تتمحور 

إذا  عما  السؤال  في  بالتوحد  يتعلق  ما  كل 

وبين  التوحد  بين  عالقة  أية  هنالك  كانت 

مع  لألطفال  المعطاة  اللقاحات(  من  جزء 

التطعيم  على  خاص  بشكل  التشديد 

النكاف   ضد  يعطى  الذي   ) الثالثي  )اللقاح( 

األلمانية(  )الحصبة  والُحَميراء  الحصبة 

الثيميروسال(  على  تحتوي  أخرى  ولقاحات 

كمية  على  تحتوي  حافظة  مادة  وهو 

ضئيلة من الزئبق.

المعطاة  اللقاحات  غالبية  أن  من  بالرغم 

الثيميروسال  اليوم ال تحتوي على  لألطفال 

الخالف  أن  إال   2001 العام  من  ابتداء  وذلك 

دراسات  أثبتت  وقد  قائمين.  زاال  ما  والجدل 

ليست  أنه  مؤخرا  أجريت  شاملة  وأبحاث 

وبين  اللقاحات  بين  عالقة  أية  هنالك 

الذاتوية.

أي  من  طفل  أي  لدى  الذاتوية  تظهر  وقد 
المصدر : موقع  »ويب طب«
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Emirati-Jordanian Camp

Emirati-Jordanian Field Hospital 
hosts the 2nd Workshop for French 
Association La Chaine de l’Espoir: 
Chain of Hope

The Emirati-Jordanian Field 
Hospital received a delegation 
from the French Association La 
Chaine de l’Espoir : Chain of 
Hope, in Al Mafraq governorate 
in Jordan, where it held a 
workshop for children with hip 
dysplasia lasting three days, 
during which 133 children were 
examined, and 7 were found to 
be suffering from hip dysplasia.
Nael Al Shishani, Representative 
of the French Association in 
Jordan, said that the workshop 
focused on children from the 
age of one day to six months, 
adding that the Association 
started working in Jordan in 2012 
and performed heart and bone 
surgeries.
“During the early years we 
noticed that there are many 
cases of hip dysplasia which 
requires surgical intervention and 
subsequently we organized this 
workshop for early examination 

of hip dysplasia in children, 
to help them avoid surgical 
intervention. Hip dysplasia is 
discovered through the ‘Pallid 
Perkins’ device after a sonar 
examination. The doctor should 
place the device on the child 
and follow up during the first 
four months to avoid surgical 
intervention”, he added. The 
service is free for children from 
different nationalities and is 
not exclusive only to Syrian 
refugees.
He mentioned that the first 
workshop was held during last 
March in coordination with the 
Emirati-Jordanian Field Hospital, 
while praising the role played by 
it. He also noted that the Hospital 
was one of the reasons behind 
the success of the workshop, 
which was able to reach out to a 
large number of children with hip 

dysplasia. 
In the presence of Dr. Abdullah 
Al-Janini, Mubarak Mohammed 
Al Khaili, the Director of the 
Emirati-Jordanian Camp, 
warmly appreciated the team 
from Association La Chaine de 
l’Espoir, for their humanitarian 
and charitable efforts.
“Emirates Red Crescent is 
happy to coordinate with any 
Authority that provides voluntary 
humanitarian aid to Syrian 
refugees in Jordan, and in 
supplementing the charitable 
approach adopted by the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan. Emirates Red Crescent 
is in line with this approach 
which provides treatment and 
humanitarian aid for needy 
people disregarding their 
nationality and religion.” Al Khaili 
honored the Chain of Hope team 

The Manager of the 
Emirati-Jordanian 
camp:
Emirates Red 

Crescent is happy 

to coordinate with 

any Authority that 

provides voluntary 

humanitarian aid to 

Syrian refugees in 

Jordan.

The French Association Chain of Hope team visits the Emirati-Jordanian Field HospitalThe French Association Chain of Hope doctors examine Syrian refugees children in 
the Emirati-Jordanian Field Hospital

which is a non-profit organization 
that started working in Jordan 
in 2012, subsequent to the 
Syrian crisis, where it dispatched 
medical teams to perform heart 
and bone surgeries for children 
without any discrimination, 
particularly to nationality.
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Emirati-Jordanian Camp

UN Ambassador in Jordan 
visits Emirati-Jordanian Camp 
for Syrian Refugees

H.E. Mubarak Muhammad Al 
Khaili, Manager of the Emirati-
Jordanian Camp for Syrian 
refugees in Jordan, received the 
UN delegation in the presence 
of the Camp Deputy Manager 
and members of the UAE 
Relief Team. The delegation 
included Andrias Bedersen, UN 
Ambassador in the Hashemite 
Kingdom of Jordan and Stevano 
Seferya, representative of UN 
High Commissioner for Refugee 
Affairs in Jordan.  
The delegation started the 
visit with a presentation 
about the Camp hosted by 
the Camp Manager, showing 
the tasks performed by the 
Emirates Relief Team and the 

services provided by Emirates 
Red Crescent for  Syrian 
refugees in several Camps 
across Jordan. Thereafter, the 
visiting delegation made a tour 
throughout the camp, talked to 
the Syrian refugees and closely 
studied their condition. During 
the visit paid to ‘The Big Heart’ 
library at the Camp, which drew 
the admiration of the delegation, 
members interacted with the 
children of the refugees, as well. 
The UN Ambassador in Jordan 
acknowledged the important 
role played by UAE towards 
the Syrian refugees in Jordan 
saying, “I am fascinated by the 
Emirati-Jordanian Camp and 
by the programmes conducted for the Syrian refugees and 

their families. We are proud of 
the UAE performance and of 
the other countries helping the 
Hashemite Kingdom of Jordan 
to shelter the Syrian refugees.”
The UN Ambassador in Amman 
expressed his gratitude and 
appreciation for volunteers of 

Emirates Red Crescent, who 
have left their country to work 
in one of the most important 
Camps sheltering Syrian 
refugees in Jordan. He stated 
that their humanitarian work 
and help for the Syrian refugees 
are very admirable and very 
effective. 

UN delegation 
hails the 

performance 
of the Emirates 
Red Crescent 
volunteers in 
the Emirati-
Jordanian 

Camp. 

The UN Ambassador in Jordan:
We are proud of UAE’s performance in the 

Emirati-Jordanian Camp and fascinated by the 

programmes carried out for Syrian refugees and 

their families

The UN delegation in front of the entrance of Emirati-Jordanian Camp at Al Zarqa Governorate in Jordan

The Camp Manager explains to the UN delegation some of the education services 
provided to Syrian refugees
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Emirati-Jordanian Camp

Emirates Red 
Crescent works 

within an 
integrated plan 

to provide all the 
relief supplies 
to the Syrian 

refugees, especially 
in the winter.

Emirates Red Crescent 
distributes winter aid to 
families in Jordan 

Emirates Red Crescent 
delegation headed by H.E. 
Dr. Mohamed Ateeq Al Falahi, 
Secretary General of Emirates 
Red Crescent, visited Syrian 
refugee camps at random, in 
different sites near Amman, 
the capital of the Hashemite 
Kingdom of Jordan. With winter 
approaching, the Emirates 
Red Crescent delegation 
distributed winter aid supplies 
among 35 Syrian families living 
in tents randomly spread in 
the Al Halabat area in Zarqa 
Governorate, Jordan.
Dr. Al Falahi explained 
that Syrian refugees in the 
Hashemite Kingdom of Jordan 
need to be helped and their 

suffering should be eased, 
not only in response to the 
humanitarian commitment 
of Emirates Red Crescent 
volunteers but, to ease the 
burden on the Hashemite 
Kingdom of Jordan, which is 
facing a huge humanitarian 
challenge in providing help 
to Syrian people in many 
Jordanian cities. He mentioned 
that Emirates Red Crescent, 
in line with its integrated plan, 
provides all winter aid supplies 
and he extended his gratitude 
to the Hashemite Kingdom 
of Jordan and all competent 
sectors for overcoming the 
difficulties faced by the 
Emirates Red Crescent team 

Secretary General of Emirates Red Crescent:

We cannot help but thank Emirates Red Crescent 

volunteers in Jordan. 

The Secretary General follows up the distribution of winter aid among Syrian refugees

Distributing supplies of winter aid to Syrian refugees

in its effort to help Syrian 
refugees in the Hashemite 
Kingdom of Jordan.
“I cannot help but thank 
the Emirates Red Crescent 
volunteers who follow the steps 
of their founder, the late Sheikh 
Zayed, when it comes to 
respecting people and assisting 
them in difficult conditions. 
Emirates Red Crescent now 
reaches refugees around the 
world whether they are Syrian 
or not.” The Secretary General 
of Emirates Red Crescent 
praised the role played by its 
volunteers in Jordan.
In the aid distribution process, 
the Secretary General was 
accompanied by Emirates Red 
Crescent officials, volunteers 

and the relief team head, 
H.E. Mubarak Mohamed 
Khaili, the Manager of the 
Emirati-Jordanian camp who 
mentioned about the relief aid 
distributed to  Syrian families 
living in tents randomly spread 
across the Al Halabat area in 
Zarqa, Jordan. The aid includes 
food packages, winter clothes, 
winter coats and heaters. The 
aim is to alleviate the suffering 
of Syrian refugee families, 

which Emirates Red Crescent 
has done every year by 
distributing winter aid among 
Syrian refugee families living in 
these tents.
It is worth mentioning that the 
Emirates Red Crescent team 
has provided humanitarian 
treatment and relief services to 
Syrian refugee families in the 
Emirati-Jordanian camp and 
other camps in the Hashemite 
Kingdom of Jordan since 2012.
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Forums

To develop the spirit of volunteering, Emirates Red 
Crescent organizes Annual Forums to highlight 
local and international volunteering experiences

The Annual Forums for the Volunteers Section was 
organized by Emirates Red Crescent at its Offices 
throughout the UAE as a part of the Action Plan 
developed by the Volunteers Management in the 
General Secretariat. The Forums recently organized 
in Abu Dhabi and Bani Yas were attended by 
volunteers whose contributions made over the year 
formed the most significant volunteering experience 
at the local and international level.
H.E. Rashed Mubarak Al Mansouri, Deputy Secretary 
General of Local Affairs at Emirates Red Crescent 
mentioned that the Volunteer Management Plan 
developed by the Local Affairs Section depends on 
community and business partnerships. Volunteers 
are the human arm that provide humanitarian aid to 
the most needy, are the perfect partner in responding 
to crisis situations and are responsible for achieving 

Emirates Red Crescent volunteers 
are considered its human arm for 
providing local and international 
humanitarian aid.

2nd Forum for Volunteers at the Emirates Red Crescent Bani Yas Office

Emirates Red Crescent’s objectives and strategies 
in line with the Federal Government policy.
Al Mansouri added that Emirates Red Crescent, 
in cooperation with its strategic partners including 
Official Authorities and the Private Sector, wants to 
increase the volunteering spirit with its programmes. 
He hailed the humanitarian efforts as being the 
most active element in all of its humanitarian and 
volunteering activities, both inside and outside the 
UAE.
“The different Volunteer Forums attended by the 
Emirates Red Crescent volunteering leaders and 
partners, aims to review ideas and suggestions for 
the development of volunteering by adopting different 
methods and with the creation of an environment 
that can cope with the current development of 
humanitarian activity. The investment in volunteers 
can sustain Emirates Red Crescent’s journey by 
communicating and discussing their needs and 
encouraging the youth of different nationalities to 
participate in Emirates Red Crescent’s volunteering 
activities”, said Rashed Mohammed Al-Khatibi Al–
Kaabi, Manager of the Volunteers Management at 
Emirates Red Crescent.
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Effect of Religious Values in Alleviating Sadness 
and Depression, the Reward of the Donor and 
Giving from an Islamic Perspective’,  urging the 
gathering to give for charity and assist the poor, 
orphans and captives. Additionally, he discussed 
losing hope during the worst moments and how the 
giving of alms eases the suffering of the donor who 
is in dire need of charity, much more than the poor.
Mohammed Al Hamadi discussed the second 
aspect titled, ‘The Effect of Media and Social 
Media Networks on Victims’. He mentioned that the 
media plays a vital role in this field and the crisis 
of refugees is divided into two aspects: material 
support and psychological aid.
Al Hamadi added that the role of media in sending 
positive messages to the audience on the different 
methods of help, accepting refugees and preventing 
the spread of hatred and political gains earned on 
the account of refugees, should be stopped.

Hamid Rashid Al Shamsi discussed the first aspect titled, ‘Humanitarian 
Values for the Treatment of Victims and People Affected by Crisis 
and Disorder’. Mariam Othman discussed the second aspect titled, 
‘The Role of National Associations in the Psychological Rehabilitation 
for the Disabled’, where she referred to feelings that lead to wrong 
behavior. Also, the need to inform the disabled of his/her psychological 
emotions and physical capabilities, is crucial as it helps them to use it 
properly while selecting a suitable job.
The wise leadership of the UAE has highlighted the importance of 
treating the disabled, ever since the Union was established, and is 
in line with the approach developed by the late Sheikh Zayed and 
the founders who adopted this approach during its establishment and 
development under the sound guidelines of the wise leadership, which 
has become a role model in taking care of the disabled, and admired 
by nations globally.
Dr. Khawla Ahmed Al Meer, Head of Psychiatry Department, Rashid 
Hospital, discussed the third aspect titled, ‘The Psychological Needs 
of Crisis Survivors and Methods of Their Recovery’, based on the 
severity of the case.
In conclusion, the third session titled, ‘Psychological Empowerment for 
Victims and Affected People’, was chaired by H.E. Colonel Ali Hassan 
Al Mutawa, Assistant General Manager for Smart Services in General 
Command of Civil Defense.
During the third session of the Summit, three aspects were discussed. 
Dr. Samia Appel, Consultant Psychiatrist, Rashid Hospital and 
Chairman of Emirates Association for Mental Health discussed the first 
aspect on post trauma relief. Ms. Aisha Balarqad Falasi, Social and 
Clinical Specialist, Rashid Hospital discussed the second aspect on 
First Aid and Supporting Communication. Dr. Muhra Al Malek, Assistant 
Professor of Psychology, Ajman University and Consultant Psychiatrist 
in Ibrahim Obaid Allah Hospital, Ras Al Khaimah discussed the third 
aspect on Psychological Pressure and Stress for Humanitarian Aid 
and Emergency Providers.

In conclusion, the following 
recommendations were made:

•  Increase the number of 
lectures and summit days.

•  Summit lectures should be 
direct and improvised.

•  Importance of availing from 
experts and specialists in 
Psychology.

•   Importance of coordination 
between international 
associations specialized in 
giving awareness lectures 
on the response to crisis or 
emergencies including quick 
evacuation.

•   Importance of developing 
awareness programmes for 
children affected by the crisis.

•  Producing a movie 
reflecting the importance of 
psychological support for 
victims of crisis and disorders.

•  Communication with 
Ministry of Health and 
Prevention, Dubai Health 
Authority and Abu Dhabi 
Health Authority to appoint 
doctors specialized in 
psychology, to work in public 
or private hospitals with the 
participation of relief and 
emergency teams.

Summit gives humanitarian aid 
providers the chance to avail of 
psychology-related experiences 
and theories used in humanitarian 
activity inside and outside the UAE.

Al Hamadi said that the UAE deals with causes in 
a humane manner from Palestine refugees, which 
the Emirati media supports, to the coverage of the 
Syrian crisis which highlights humanitarian cases.
He added that Emirates Red Crescent and other 
humanitarian associations play a vital role through 
various media material, which helps in achieving 
its goals while also helping refugees around the 
world, at the same time.
At the second session of the Summit titled, ‘The 
Treatment of Victims and Affected People’, given by 
Dr. Hamad Sheikh Ahmed Al Shaibani, H.E. Hamid 
Rashid Al Shamsi, Consultant of International Aid 
Sector at Emirates Red Crescent, Mariam Othman, 
Manager of Rashid Center for Disabled and Khawla 
Ahmed Al Meer, Head of Psychiatry Department, 
Rashid Hospital, Dubai gave speeches.
H.E. Al Shaibani referred to the international 
position attained by the UAE for support and 
relief given to victims around the world, in line 
with the strategy developed by the late Sheikh 
Zayed. He highlighted the role played by Emirates 
Red Crescent since its establishment under the 
instructions of H.H. Sheikh Zayed and headed by 
H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, the 
Ruler’s Representative in Al Dhafra Region and 
Chairman of Emirates Red Crescent.

Specialists in international humanitarian aid and psychiatrists participated in the Summit sessions

Media personalities and experts participated in the Summit
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Forums

Psychiatrists, Academics and Experts 
participate in the 5th Summit for 
Psychological and Social Support to 
Humanitarian Aid Providers

Secretary General of Local Affairs Sector in 
Emirates Red Crescent, confirmed at the opening 
of the Summit that Emirates Red Crescent had 
made unprecedented achievements in providing 
humanitarian aid and relief at both the local and 
international level by expanding its activities in 
affected areas and by saving victims of natural 
crisis or armed disputes, even as it provided them 
with different means of support, helping to ensure a 
good standard of living.
“The Summit agenda includes three sessions 
for two days during which academic experts, 
media personalities, intellectuals, and specialists 
in psychological support will discuss different 
topics during the meetings. The summit provides 
humanitarian aid providers the opportunity to avail 
of the discussed experiences, information and 
theories relevant to their achieving the desired 
goals in humanitarian activity inside and outside 
the UAE”, Al Mansouri added.
“Due to the importance of the Summit, Emirates Red 
Crescent will increase its awareness and education 
programmes relevant to psychological and social 
support for humanitarian aid providers, to help them 
avail of their capabilities and gain knowledge which 
is provided by governmental authorities, private 
sector firms and strategic humanitarian partners of 
Emirates Red Crescent,” he explained.
At the beginning of the Summit, two sessions 
were organized and in each, three aspects were 
discussed. The first session of social care, 
conducted by Dr. Sulaiman Hattlan, Sky News 
Arabia, was attended by Dr. Wessam Youssef, 
Imam of Sheikh Zayed Grand Mosque, Mohammed 
Al Hamadi, Editor-in-chief of Al-Ittihad newspaper 
and Ismail Abdullah, Chairman of the Board of 
Trustees and Secretary General of the Arab Theater 
Authority.
Dr. Wessam discussed the first aspect titled, ‘The 

The Dubai Branch of Emirates Red Crescent 
recently organized the 5th Summit for Psychological 
and Social Support for Humanitarian Aid Providers 
held in Hotel InterContinental Dubai, Festival City, 
for two days, with the participation of academic 
experts, media personalities, intellectuals, 
specialists in psychology support and Emirates 
Red Crescent employees and volunteers.
H.E. Rashed Mubarak Al Mansouri, Deputy 

Summit held with the 

participation of many experts, 

media personalities and 

specialists in psychology.

 Rashed Mubarak Al Mansouri,
Deputy Secretary General of Local Affairs 

Sector at Emirates Red Crescent during his 
speech.

•     Emirates Red Crescent wants to raise 
the awareness of psychological support 
among its humanitarian aid providers

•  Emirates Red Crescent recommends 
producing a humanitarian movie 
that reflects the importance of 
psychological support for victims of 
crisis and disorders

Attendees at the 5th Edition of the Summit
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Emirates Red Crescent and Multidisciplinary 
Marketing Consultancies Company sign 
Cooperation Agreement to enhance 
humanitarian and community work 

Agreement

In the Year of Giving, Emirates Red Crescent, 
represented by the Preservation of Grace Project and 
Multidisciplinary Marketing Consultancies Company, 
recently entered into a Cooperation Agreement 
to coordinate their joint efforts at serving the local 
community in a manner that achieves the mutual aims 
of both Emirates Red Crescent and Multidisciplinary 
Company, in the process, helping to achieve the 
country’s strategy on community responsibility and 
support to the humanitarian cooperation between both 
parties with the aim of helping the needy who benefit 
from the services provided by Emirates Red Crescent 
and Multidisciplinary Company. 
For signing the Agreement, Emirates Red Crescent was 
represented by Sultan Muhammad Al Shehhi, Manager 
of Preservation of Grace Project and Multidisciplinary 
Company was represented by Nehal Fahim, Manager 
of ‘Stop Wasting Food’. The Agreement was signed in 
the presence of H.E. Rashed Mubarak Al Mansouri, 
Deputy Secretary General of Local Affairs Sector at 
Emirates Red Crescent and Mr. Mahdi al-Bizri, Director 
of Business Development at Multidisciplinary Company. 
After signing the Agreement at Emirates Red 
Crescent Headquarters in Abu Dhabi, Rashed Al 
Mansouri said that the Agreement reflects Emirates 
Red Crescent’s keenness to join hands with official 
institutions and private sector companies to achieve 
the principle of community responsibility and bear the 
joint responsibility for supporting charity foundations 
and humanitarian acts in the country. Emirates Red 
Crescent appreciates every company that aims to 
support its efforts at strengthening its strategy aimed 
at achieving integration in the field of humanitarian and 
charitable work. 
Al Mansouri pointed out that the Agreement is a live 

Nehal Fahim: 
‘Stop Wasting 

Food’ campaign 

aims to shed 

light on the issue 

of food waste 

and its efficient 

reuse. 

Rashed Al Mansouri
The Agreement is considered a live 
model for humanitarian cooperation 
between Emirates Red Crescent 
and its strategic partners in all 
community sectors.

example of the humanitarian cooperation between 
Emirates Red Crescent and its strategic partners from 
all community sectors and various institutions to help 
Emirates Red Crescent design a better future and a 
decent life for vulnerable groups and those in need, 
both at the local and international arena. 
Nehal Fahim, on her part, expressed her gratitude 
at the existing partnership between Multidisciplinary 
Company and Emirates Red Crescent, adding that 
the campaign initiative launched by Multidisciplinary 
Company aims to raise awareness about food waste 
inside and outside the UAE. 
She added that the campaign seeks to teach people 
different methods of planning and procurement, 
effective storage of food and reuse of food remains in 
an attempt to greatly reduce food waste.
She added, “We believe that every resident can 
positively contribute if the correct information is 
provided. The initiative is inspired by the Year of 
Giving, as announced by His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE. The ‘Stop 
Wasting Food’ campaign aims to shed light on the 
issue of food waste and efficient reuse of food remains 
to raise the awareness of people about the effects of 
such waste  and to encourage them to take suitable 

remedial steps.  
The Agreement includes coordination of efforts between both parties to 
serve the society and achieve mutual benefit, enhance opportunities for 
cooperation and consultation between the relevant parties and benefit from 
the services provided by each party in various humanitarian fields to help 
the vulnerable segments of society. The parties also agreed to improve the 
provision of social responsibility services by increasing awareness among 
members of the community through campaigns and joint activities between 
both parties and enable Emirates Red Crescent to benefit from food 
distribution through the Preservation of Grace Project to needy families. 
The parties have agreed to raise the level of community and humanitarian 
awareness of members in UAE society through the dissemination of charity 
and humanitarian concepts and principles and by participation in community 
events held by Emirates Red Crescent and Multidisciplinary Company.

Signing of the Cooperation Agreement between Emirates Red Crescent and Multidisciplinary Marketing Consultancies Company 
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Meetings

His Excellency Sayed Taher Sayed Nasser, 
Ambassador of Comoros to the UAE, has 
praised the UAE’s efforts to support his country’s 
development and reconstruction, stressing that the 
UAE’s humanitarian and development initiatives 
enhance the capabilities of the people of Comoros 
and contribute to improving their lives in all fields.

During his visit to the Headquarters of Emirates Red 
Crescent, in Abu Dhabi, he stated that the UAE is 
playing a major developmental role in Comoros, 
through its projects in several vital sectors.

His Excellency Sayed Nasser was received by 
Fahad Abdul Rahman bin Sultan, Deputy Secretary 
General for International Aid, who stressed that 
Emirates Red Crescent’s humanitarian support to 
Comoros is being monitored by H. H. Sheikh Hamdan 
bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s Representative in 
Al Dhafra Region and Chairman of Emirates Red 
Crescent, and is based on the brotherly ties between 
the people of both countries.

Fahad bin Sultan briefed the Ambassador on the 
projects being launched in Comoros in several vital 
sectors while adding that they include the construction 
of 100 residential units for underprivileged and 
needy people and a separate residential unit, with a 
capacity of 300 people, for university students from 
remote areas, as well as the establishment of an 
e-library and printing services for students.

With regards to the health sector, Fahad bin Sultan 
said that Emirates Red Crescent is currently 
preparing to build the new Moheli Hospital while 
the supply of medical goods and equipment to the 
old hospital continues. Emirates Red Crescent will 

Comoros Ambassador praises UAE’s 
initiative to support the country’s 
development and reconstruction

Fahad Abdul Rahman:

Emirates Red Crescent’s 
humanitarian support to 
Comoros is being monitored 
by H. H. Sheikh Hamdan bin 
Zayed Al Nahyan, Ruler’s 
Representative in Al Dhafra 
Region and Chairman of 
Emirates Red Crescent, and 
is based on the brotherly ties 
between the people of both 
countries. 

Deputy Secretary General for International Aid receives the Moroni delegation

also give two ambulances, medical equipment and other 
associated goods to Al Maarouf Hospital, help set up a 
dialysis centre in the capital, Moroni, and provide food aid 
to around 30,000 people.

Regarding the topic of charity endowments, Fahad bin 
Sultan stressed that Emirates Red Crescent will establish 
an endowment project, and its profits will be allocated 
to the Comoros Red Crescent, to help develop its 
capacities and support its current programmes. Emirates 
Red Crescent has strong partnership relations with the 
Comoros Red Crescent, which recently culminated in the 
signing of a cooperation agreement in the humanitarian 
field, including enhanced coordination between the two 
sides.
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Meetings

 Dr. Mohamed Al Falahi received the Secretary-General of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC and accompanying delegation 

UAE initiatives enhance global 
efforts to ease humanitarian 
challenges: IFRC official

Elhadj As Sy, Secretary-General of the International 
Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, IFRC, stated during a visit to the 
Emirates Red Crescent Headquarters, that the 
UAE’s humanitarian and developmental initiatives 
supported the global efforts in tackling pressing 
issues in many troubled areas. He added, “The UAE’s 
efforts in the humanitarian and development field, 
supports the efforts to address urgent issues and 
programmes aimed at helping victims of disasters 
and crises around the world”, stressing that the UAE 
has been, and continues to be, a staunch supporter 
and key donor to the IFRC’s programmes targeting 
vulnerable communities and conflict zones. 
Elhadj As Sy, and the accompanying delegation, 
were received by Dr. Mohamed Ateeq Al Falahi, 
Secretary General of Emirates Red Crescent, along 
with other Emirates Red Crescent officials. 
They also explored avenues of joint partnership and 
co-operation in addressing the challenges facing 
humanitarian work, particularly the repercussions of 
the Rohingya refugee crisis on the countries hosting 
the refugees. 
They also agreed to enhance synergies and launch 
joint relief and development initiatives to ease the 
suffering of people experiencing such crises, in 
addition to exchanging experiences and information 
on the region’s humanitarian issues and working 
together to make the required difference in relief 
and development efforts.
During the meeting, Dr. Mohamed Al Falahi affirmed 
that H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, 
Ruler’s Representative in Al Dhafra Region and 
Chairman of Emirates Red Crescent, is keen on 
strengthening the partnership with the International 
Federation and its National Societies to achieve the 
aspirations of the International Red Cross and Red 
Crescent Societies, particularly in improving the 

those in crises and catastrophes. The Emirates Red 
Crescent’s increasing role in delivering humanitarian 
relief across the world - without discrimination - was 
also hailed.
The IFRC official said that he had personally 
observed the work of Emirates Red Crescent in a 
number of countries, particularly in Bangladesh and 
Mexico, where he was aware of the role played by its 
delegations in assisting the Rohingya refugees who 

had crossed the border into Bangladesh, as well as 
those affected by the recent Mexico earthquake. 
The meeting was attended by Emirates Red 
Crescent’s representatives: Fahad Abdul Rahman 
bin Sultan, Deputy Secretary General of the 
International Aid Sector, Rashid Mubarak Al 
Mansouri, Deputy Secretary General for Local 
Affairs and Hamid Rashid Al Shamsi, Advisor to the 
International Aid Sector.

Dr. Mohamed Al Falahi:

The UAE would continue to 
strongly support international 
efforts aimed at easing 
humanitarian suffering across the 
world and we will spare no effort 
in supporting the IFRC’s relief and 
development programme.

quality of life and preserving human dignity. 
“The UAE would continue to strongly support 
international efforts aimed at easing humanitarian 
suffering across the world and we will spare no effort 
in supporting the IFRC’s relief and development 
programmes,’’ he stressed.
The IFRC official lauded Emirates Red Crescent’s 
efforts at easing human suffering in disaster 
and crisis areas, the prompt response to human 
appeals issued by the IFRC and to rally support for 
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Local Affairs

Emirates Red Crescent 
celebrates World Humanitarian 
Day by conducting health 
campaign for workers 

Distributing personal hygiene boxes among workers

Health campaign for workers reinforces 
the concern Emirates Red Crescent has 
for all segments of society and sustains 
the spirit of social solidarity.

Emirates Red Crescent Offices 
across the UAE launched health 
awareness campaigns on World 
Humanitarian Day, as part of its 
educational programmes, which 
was attended by 1760 workers 
including construction and 
sanitation workers from different 
sites in the cities.  The aim 
was to educate them with heat 
exhaustion, its symptoms and 
protection, mainly with the help of 
direct communication.
H. E. Mohammed Saeed Al 
Rumaithi, Acting Secretary 
General of Local Affairs, speaking 
on behalf of the Emirates Red 
Crescent Office Manager in 
Abu Dhabi, confirmed that the 
health campaign for workers 
reflects the concern of Emirates 
Red Crescent for every society 
segment and sustains the spirit 
of social solidarity among them. 
The aim is to help the most 
needy segments, in particular, 
workers who account for the 
largest percentage in society, by 
providing them with material and 
moral support.
Al Rumaithi explained that this 
humanitarian initiative was 
launched as a part of the Year of 
Giving initiative, and as part of the 
Action Plan for 2017 developed 
by the Local Humanitarian Aid 

Management team. The health 
plan includes increasing the 
awareness of good health to 
construction and municipality 
sanitation workers, while teaching 
them about various methods of 
First Aid for accidents until medical 
aid arrives, the need for water 
and drinks to compensate for the 
amount of fluid and salt lost from 
the body due to direct exposure 
to the sun and the supply of free 
personal hygiene bags.
In Abu Dhabi, Acting Secretary 
General of Local Affairs confirmed 
that the health campaign 
launched by Emirates Red 
Crescent in cooperation with 
Al Shabiya Police Station in 
Abu Dhabi, targets construction 
workers in sites located at Al 
Reem Islands, Abu Dhabi and in 
Al Ain. Health campaigns have 
been organized in Mubazzarah 
by providing the sanitation 
workers with health guidelines on 
protection from direct exposure 
to the sun, by avoiding high 
temperature and drinking a good 
amount of fluids. The Dubai 
Emirates Red Crescent 
Office launched a campaign 
aimed at distributing aid for 
sanitation workers and providing 
training session on First Aid. 
The Al Shariqah Emirates Red 

in Ajman, Umm Al Quwain, 
Ras Al Khaimah and Fujairah 
launched their third health 
campaign for workers in many 
construction sites by providing 
them with personal hygiene tools 
and medical examinations. The 
health campaign for workers 
was launched in one of the 
construction sites in Kalba 
town with the participation of 
employees and volunteers. The 
Fujairah Emirates Red Crescent 
Office informed workers about 
the campaign objectives and 

its positive aspects, which is to 
protect their health. Workers 
were provided with personal 
hygiene boxes, breakfast meals, 
water and drinks. The Al Dhafra 
Emirates Red Crescent Office 
implemented the health campaign 
for workers by distributing 
personal hygiene boxes and 
informing them of the health 
risk caused by exposure to high 
temperature and the benefit of 
protection from heat exhaustion.
It is worth noting that the 
health campaign for workers 

implemented by all Emirates 
Red Crescent Offices during 
the summer was in its third 
consecutive year, in partnership 
with the Local Humanitarian 
Aid Management and both 
Official and Private authorities 
and organizations. During this 
campaign, health awareness 
lectures were given and personal 
hygiene boxes were distributed 
including personal hygiene and 
shaving tools in addition to meals 
and drinking water. 

Crescent Office launched a 
health campaign for workers in 
Al Bataeh area in coordination 
with the Al Bataeh Municipality 
and the Emirates Red Crescent 
medical center in Al Shariqah. 
The campaign was successfully 
carried out by employees and 
volunteers from the Al Shariqah 
Office, while the employees of 
Al Bataeh Municipality provided 
the workers with medical 
examinations, personal hygiene 
boxes and lunch meals.
Al Rumaithi added that the 
Emirates Red Crescent Offices 
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Celebrating Flag Day at Emirates Red Crescent Headquarters 

Emirates Red Crescent participates in
the Flag Day Celebrations 

Emirates Red Crescent and its Branches throughout the country participated 
in the Flag Day Celebrations, that coincided with the Presidency of H.H. 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (May Allah Protect Him), at an Official 
ceremony held by Emirates Red Crescent in front of its Headquarters in 
Abu Dhabi. The ceremony was attended by H.E. Dr. Hamdan Musallam 
Al Mazrouei, Chairman of the Board of Directors, Dr. Mohamed Ateeq Al 
Falahi, Secretary General of Emirates Red Crescent, Excellences/Deputy 
Secretary Generals of International Aid, Local Affairs, Marketing and 
Public Relations, Department Directors, and all Emirates Red Crescent 
employees at the General Secretariat of Abu Dhabi.

Dr. Mohamed Ateeq Al Falahi:

the Flag Day Celebration represents a symbol of welfare provided 

by UAE to all people of the world, which means utmost protection 

of the nation for the sake of future generations. 

Dr. Hamdan Al Mazrouei: 

The Flag Day Celebration represents the renewal of our loyalty to our 

nation and its wise leadership which has helped raise the stature of 

UAE nationals amongst other nations and people.

Dr. Hamdan Al Mazrouei stressed that 
Flag Day Celebrations represents the 
renewal of loyalty for the country and its 
wise leadership that has raised the stature 
of UAE nationals among other nations 
and people, it embodies the finest form 
of cohesion between the wise leadership 
and the people of UAE, reflects the feeling 
of unity and strengthens the sense of 
belonging to UAE. The national flag flies 
proudly in all cities of UAE on this day of 
deep national affiliation. The celebration 
renews the determination and redoubles 
the effort to maintain the nation as a 
minaret of light, progress and civilization, 
with inspiration from the martyrs’ souls who 
have answered the call of the homeland 
and sacrificed their souls for the sake of 
UAE and other Arab brothers. 
Dr. Mohammed Al Falahi pointed out 
that the flag raising celebration means 
a great deal to the people of the UAE, 
as the nation has attained capability 
in many areas, thanks to the process 
of empowerment, and has become a 

model of unity and cohesion between 
the leadership and the people. In a short 
period of time, the UAE has come a long 
way in all fields of life and has presented 
a civilized model acknowledged by 
countries globally. The country has 
elevated the stature of its nationals and 
those living on its beloved land, including 
residents of different nationalities who 
enjoy full human rights and freedom. 
In addition, the Flag Day Celebration 
represents a symbol of welfare provided 
by UAE to all people of the world, which 
means utmost protection of the nation for 
the sake of future generations.  
The celebration was attended by all 
Emirates Red Crescent members in 
the General Secretariat, who were 
administered the oath of allegiance to 
the UAE and its wise leadership. The 
participants were firm on continuing the 
developmental process that currently 
encompasses all parts of the country. 
They also sang national songs that glorify 
the UAE land, leadership and people. 
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Memorandum of Understanding between 
General Authority of Youth and Sports 
Welfare and Emirates Red Crescent

H. E. Ibrahim Abdul Malik Mohammed and H. E. Dr. Mohamed Ateeq Al Falahi with Officials from General Authority of Youth and 
Sports Welfare and Emirates Red Crescent

 MOU underpins the mutual concern of General 
Authority of Youth and Sports Welfare and 
Emirates Red Crescent for achieving the vision 
of the Government with regard to sustaining 
the strategic partnerships between Federal 
and Local Governmental Authorities and 
Associations.

The General Authority of 
Youth and Sports Welfare and 
Emirates Red Crescent signed a 
Memorandum of Understanding 
to establish cooperation between 
both parties in various fields 
supporting youth activities and 
programmes. This is a part of 
fulfilling their social responsibility 
whereby they help prepare 
qualified generations who in the 
future, will provide humanitarian 
services on behalf of the UAE. 
This MOU was signed by H. E. 

Ibrahim Abdul Malik Mohammed, 
Secretary General of General 
Authority of Youth and Sports 
Welfare and H. E. Mohamed 
Ateeq Al Falahi, Secretary 
General of Emirates Red 
Crescent, in the presence of 
H. E. Abdul Mohsen Fahd Al 
Dosari, Assistant Secretary 
General of Sports Affairs and 
H. E. Khaled Issa Al Madfa, 
Assistant Secretary General 
of Emirates Red Crescent 
and Mohammed Abdullah Al 

Mazrouei, Office Manager 
of Emirates Red Crescent in 
Dubai and other Managers and 
Officials from both parties.
This MOU was signed to 
implement the announcement 
of 2017 as the Year of Giving 
by the wise leadership of the 
UAE, and also outline the 
mutual concern for achieving the 
Government’s vision of sustained 
strategic partnership between 
Federal and Local Governmental 
Authorities and Associations 

through cooperation. This goal 
can be achieved by supporting 
the effort, participating in 
humanitarian and social projects, 
exchanging experiences 
between both parties regarding 
humanitarian and social activities 
and encouraging each other to 
participate in the development of 
mutual programmes.
H. E. Ibrahim Abdul Malik 
Mohammed, Secretary General 
of General Authority of Youth 
and Sports Welfare confirmed 
that signing the MOUs and 

Cooperation Agreements reflects 
the concern for communication 
between UAE Authorities, while 
improved cooperation will enable 
both to achieve the desired goals 
and objectives. He also praised 
the role played by Emirates 
Red Crescent under the direct 
supervision of H. H. Sheikh 
Hamdan bin Zayed Al Nahyan, 
the Ruler’s Representative in Al 
Dhafra Region and Chairman 
of Emirates Red Crescent, for 
his efforts at providing aid and 
assistance in the reconstruction 
of countries destroyed by wars 
and crisis and to help achieve 
social, health and educational 
development in countries around 
the world.
He added that signing the MOU 
with Emirates Red Crescent 
strengthens the humanitarian 
and social activities of the 
UAE and becomes a role 
model for cooperation between 
local humanitarian and social 
authorities through joint ventures 
and integrated programmes. 
He mentioned that the MOU will 
enable both parties to support 
and spread the concept of 
volunteering among the youth.  
H. E. Mohamed Ateeq Al Falahi, 
Secretary General of Emirates 
Red Crescent confirmed that 
Emirates Red Crescent, in 
line with the instructions of 
H. H. Sheikh Hamdan bin 

Zayed Al Nahyan, the Ruler’s 
Representative in Al Dhafra 
Region and Chairman of Emirates 
Red Crescent, is keen that all 
official Authorities and private 
sector Companies in the UAE 
participate in the humanitarian 
and social initiatives for 2017: 
The Year of Giving, which was 
launched by H. H. Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, President 
of the United Arab of Emirates, 
based on three main factors: 
social responsibility, volunteering 
and volunteering programmes, 
which will be implemented by all 
society segments to establish the 
concept of serving the nation by 
the forthcoming generations.
He further added, “I extend 
my thanks and gratitude to the 
General Authority of Youth and 
Sports Welfare for their initiative 
and invitation to Emirates Red 
Crescent, for establishing 
one of the aims of the Year 
of Giving, which is achieving 
mutual cooperation in different 
youth-targeted activities and 
programmes at both the local 
and international level, based 
on the concepts of partnership, 
teamwork and social cooperation 
between Emirates Red Crescent 
and all other public and private 
Authorities and by adopting the 
initiatives that would sustain the 
UAE’s efforts in humanitarian and 
social activities.”
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Crescent Offices Managers to spare no effort at promoting these programmes 
and to help improve the services provided to those targeted by Emirates Red 
Crescent. Complete support of the Offices through human resource, financing 
and work mechanism will be available to help meet the needs of beneficiaries at 
the local level.

Emirates Red Crescent Offices Managers confirmed during the meeting, their 
interest in providing humanitarian aid to people availing Emirates Red Crescent’s 
services within the UAE and registered at the Emirates Red Crescent Offices, in 
line with the instructions of the Chairman. No effort will be spared to reach even 
more remote areas, achieve more results and raise the level of services provided 
to needy people and poor families.

The Local Aid Policy meeting held at the Emirates Red Crescent Headquarters in 
Abu Dhabi, discussed the means that would enable the Authority to achieve its local 
objective, as well as plan and implement its programmes for the neediest people 
and the poor across the country, with the support of Emirates Red Crescent’s 
humanitarian aid.

H. E. Rashed Mubarak Al Mansouri, Deputy Secretary General of Local Affairs 
Sector at Emirates Red Crescent, mentioned that the meeting was held under 
the instructions of the senior management of Emirates Red Crescent, to increase 
humanitarian aid in the Year of Giving, in order to reach more needy people and the 
poor at the local level.  

Al Mansouri added that the meeting was attended, among others, by H.E. Mohamed 
Yousef Al Fahim, Deputy Secretary General of Support Services, Marketing 
Sector and Donations, at Emirates Red Crescent. The Emirates Red Crescent 
Office Managers from Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras 
Al Khaimah, Fujairah, Al Ain, Bani Yas and Al Dhafrah, were also present to 
discuss the requirements, including the mobilization of effort and skill, to achieve 
quantitative and qualitative objectives for local programmes developed by Emirates 
Red Crescent for providing aid to the needy people and the poor at the local level.

Al Fahim explained that Emirates Red Crescent Offices will work with total 
commitment and bear the responsibility of coping with humanitarian developments 
at the local level and plan for aid programmes to the needy, in order to help them 
overcome their difficult economic and living conditions. He urged Emirates Red 

Emirates Red Crescent discusses Local 
Aid Policy and promotion of 
Humanitarian Programmes in UAE

Local Aid Policy meeting held at the Emirates Red Crescent Headquarters

Emirates Red Crescent Office Managers confirmed 

their interest in providing humanitarian aid to all 

people at the local level under the instructions of the 

Chairman.

On the occasion of 
the Year of Giving, 
Emirates Red Crescent 
provided more 
humanitarian aid to 
needy people and the 
poor at the local level.
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Emirates Red Crescent starts 3rd Phase of 
Rohingya Relief Programme in Bangladesh 
inclusive of food, accommodation and 
health supplies  

Emirates Red Crescent embarked on the 3rd 
Phase of its Rohingya Relief Programme in 
Bangladesh, as per the directives of the country’s 
wise leadership and the follow up of H. H. 
Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s 
Representative in Al Dhafra Region and Chairman 
of Emirates Red Crescent.
This Phase envisages the distribution of 14,000 
food parcels to more than 70,000 refugees living in 
camps across the city of Cox’s Bazar, Bangladesh, 

The 2nd Phase for 

Rohingya refugee included 

the distribution of 8,000 

food parcels benefiting 

40,000 refugees, as well 

as the drilling of wells to 

provide water to camp 

dwellers. 

Relief supplies are distributed to Rohingya refugees in Bangladesh

in addition to clothes, hygiene material, 
rehabilitation of health facilities in the camps and 
well-water drilling, to provide drinking water for 
camp residents. 
An Emirates Red Crescent delegation recently 
arrived in Dhaka to lead the organization’s 
operations, conduct on-site inspection of the 
refugees’ living conditions and ensure immediate 
response to their suffering. 
The 2nd Phase for Rohingya refugee included the 
distribution of 8,000 food parcels benefiting 40,000 
refugees, as well as the drilling of wells to provide 
water to camp dwellers. 
“The Emirates Red Crescent operations are 
closely followed by H. H. Sheikh Hamdan and they 
fit within the context of the country’s directives 
on the issue of refugees fleeing Myanmar as a 
result of the escalating violence there,” said Dr. 
Mohamed Ateeq Al Falahi, Secretary General 
of Emirates Red Crescent, noting that the UAE 
has always been responding to the suffering of 
refugees across the world, by directly sending aid 
and supporting regional and international refugee 
organizations.
Bangladesh has, until now, received more than 
600,000 refugees, including a large number 
of women and children from Myanmar and is 
therefore shouldering considerable burden. As a 
result, Emirates Red Crescent is sparing no effort 
to help official authorities there in providing the 
refugees with better conditions for life, he added.
“Emirates Red Crescent has, over the past 
years, been consistently responding to a lot of 
humanitarian calls from relief organizations in 
charge of this urgent humanitarian issue,” Dr. Al 
Falahi said, noting that Emirates Red Crescent 
immediately moved - after the onset of the 
Rohingya crisis - to extend a hand of help and to 
ease the untold suffering of these people.

H. E. Dr. Mohamed Al Falahi:

UAE has always been responding 

to the suffering of refugees across 

the world, by directly sending 

aid and supporting regional and 

international refugee organizations.

ROHINGYA
A Rohingya refugee carries Emirates Red Crescent aid packet. 
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the UAE humanitarian initiatives launched by 
Emirates Red Crescent will significantly contribute 
to support the earthquake victims and the Emirates 
Red Crescent delegation that recently arrived 
at Mexico will evaluate the damage inflicted 
to the Mexican people, buildings and facilities 
and provide relief and urgent humanitarian aid 
to reduce the damage. Emirates Red Crescent 

will spare no effort to assist in improving the 
humanitarian condition of the people affected by a 
crisis anywhere around the world.
It is worth mentioning that Emirates Red Crescent, 
in line with the instructions of the wise leadership 
and in coordination with the UAE Embassy in the 
Republic of Mexico provided urgent humanitarian 
aid to earthquake victims in southwest of 

Beigeban, Mexico, that affected more than 3 million, caused the 
death of 61 persons, 200 casualities and more than 10,000 displaced 
persons. Emirates Red Crescent also provided food packages for 
2000 families in Puebla, which is 400 km from New Mexico. Emirates 
Red Crescent went directly to the areas affected by this crisis, to 
alleviate the suffering of the people there and to provide them with 
humanitarian aid in cooperation with the Mexican Red Cross.

More than 2000 
Mexican families 
in the Puebla area 
received Emirates 
Red Crescent food 
packages and 
relief aid.

 Emirates Red Crescent delegation visits areas affected by the earthquake
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Emirates Red Crescent delegation during the meeting with the Chairman of Mexican Red Cross

Emirates Red Crescent 
provides urgent humanitarian 
aid to earthquake victims 
in central and coastal Mexico 

In line with the instructions of H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of the UAE, H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler 
of Dubai, H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, the Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces and H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, the 
Ruler’s Representative in Al Dhafra Region and Chairman of Emirates 
Red Crescent, and reinforcing the vital role of the UAE in the field 
of humanitarian aid and relief, Emirates Red Crescent has always 
provided aid to ensure good living and dignity to victims of crisis and 
disorders.
Emirates Red Crescent decided to provide urgent humanitarian aid 
to the victims of the earthquakes that hit central and coastal Mexico. 
Measuring 7.1 magnitude on the Richter scale, the earthquake 

Emirates Red Crescent delegation distributes food packages among people affected by the earthquake in Mexico

MEXICO

caused 226 deaths and more than 2000 persons fled from 
administrative buildings in the Mexican capital, while thousands 
of people were under the rubble due to collapsed buildings and 
schools, in southwest Mexico city.
H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan confirmed that the 
instructions of H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the 
President of the UAE, to assist earthquake victims were issued 
as part of the good relations between both countries and to 
help the Mexican people suffering from the consequences 
of the earthquake that affected coastal areas in southwest 
Mexico.
H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan confirmed that 

Emirates Red

Crescent provides 

urgent humanitarian 

aid to earthquake 

victims in Mexico.
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Humanitarian initiatives 
help leave a mark on the 
international scene
Untiring efforts combined with a number 
of steps taken to strengthen the diverse 
activities of Emirates Red Crescent has seen 
it move forward  to safeguard human dignity 
and alleviate suffering. The humanitarian 
role played by it over the decades has seen 
it develop into a strong leader with a global 
mission which is not restricted  by borders, 
distance or time. Emirates Red Crescent has 
moved its relief measures across the globe 
in almost all  directions and has  extended 
the hand of help, support and care to 
severely affected and displaced families, 
siblings and friends, made their displaced 
life secure, helped in the peace process and 
communicated a message of brotherhood 
and harmony. The ongoing initiatives, 
with focus on the weak and the suffering, 
embodies it perfectly.

Emirates Red Crescent delegation in Somalia
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The relief campaign for Afghan people

and homeless. Emirates Red Crescent also carried out humanitarian 
programmes for Afghan refugees outside the country, especially in 
Pakistan, where it established a refugee camp in the Pakistani region 
(Tashman) which, at the beginning of the crisis, provided services to 
more than 10,000 refugees in the fields of shelter, accommodation and 
essential services.

Furthermore, Emirates Red Crescent also 
implemented programmes for refugees through 
the Fund for Refugee Women, established by 
Her Highness Sheikha Fatima Bint Mubarak, 
Chairwoman of the General Women’s Union, 
President of the Supreme Council for Motherhood 
and Childhood, Supreme Chairwoman of the 
Family Development Foundation, and the 
Honorary President of Emirates Red Crescent. 
This included small projects provided to Afghan 
women and families to help them meet their needs, 
contribution to the rehabilitation of water systems 
in cooperation with UNHCR, and the sponsorship 
of orphans which provides care for thousands of 
orphans in a number of Afghan states.

On the other hand, Emirates Red Crescent 
established the Zabul Hospital as an affirmation 
of the attention given by it, to the Afghan health 
sector, which faces many challenges due to lack 
of resources and worsening economic condition 
of the people. Emirates Red Crescent allocated 
a significant part of its health activities and 
development projects to this vital sector, especially 
to reduce the growing suffering of patients. 
The hospital includes all vital medical specialties 
and provides medical and therapeutic services 
to large sectors of the population in Zabul, which 
lacked these services. The hospital has left a 
lasting impact on the promotion and development 
of health services in the state.

Emirates Red 
Crescent established 
the Zabul Hospital as 
an affirmation of the 
attention given by it, 
to the Afghan health 
sector, which faces 
many challenges due 
to lack of resources 
and worsening 
economic condition of 
the people.

The Sheikh Zayed city in Kabul stands as the head of projects aimed 
at enhancing the ability of the Afghan people to cope with the current 

plight of the city. The city consists of 200 houses, two schools,
a health center and a mosque.

Emirates Red Crescent has implemented drinking water projects by digging wells 
in remote areas, building mosques, renovating and building schools and hospitals, 

paving roads and rehabilitating sewage networks according to priorities set by 
the Afghan government.

The project was carried out by Emirates  Red Crescent in Afghanistan
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There is no doubt that the 
unfortunate events witnessed 
in Afghanistan during the past 
years has affected significant 
areas of life including health, 
education, infrastructure, 
water, electricity and housing 
for families, particularly those 
whose houses were destroyed 
and who are displaced due to 
the war. Emirates Red Crescent 
has contributed largely in the 
rehabilitation process of these 
vital areas, with the aim of 
helping the Afghan people 
enjoy stability and a decent 
living. In particular, Emirates 
Red Crescent has overseen  
the implementation of drinking 
water projects through drilling 
of wells in remote areas, 
building mosques, rehabilitating 
and building schools and 

hospitals, paving roads and 
rehabilitating sewage networks, 
according to priorities and in 
the places determined by the 
Afghan government as it is the 
competent body to coordinate 
with Emirates Red Crescent in 
implementing its programmes 
and projects. 
Since the beginning of 
the crisis in Afghanistan, 
Emirates Red Crescent has 
implemented a series of 
humanitarian programmes 
and development projects to 
reduce the suffering of people 
in Afghanistan, especially 
by rebuilding infrastructure, 
including the establishment 
of health and educational 
institutions, residential cities 
and orphanages, maintenance 
of public facilities, digging 

wells and building mosques, in addition to the 
humanitarian programmes and other relief 
activities through food, medicine and shelter 
materials; tents, blankets and clothes, as well 
as programmes for the care and rehabilitation of 
the disabled, and for sponsorship of orphans and 
families of victims.
In the field of development and reconstruction 
projects, Sheikh Zayed City in Kabul stands at the 
head of those projects, and has came to represent 
the ability of the Afghan people to cope with the 
current crisis. The city consists of 200 houses, 

two schools, a health center and a mosque. In 
addition, there are the activities of the Afghan Red 
Crescent Hospital and Orphanage, the digging of 
thousands of water wells, building of dozens of 
mosques, maintenance of roads and rehabilitation 
of sanitation networks and water resources. 
As for relief activities, Emirates Red Crescent 
carried out a relief programme for those affected 
in the Afghan states, which included an airlift from 
Abu Dhabi to Kabul, consisting of more than 40 
aircrafts that transported thousands of tons of 
food items and shelter material for the displaced 

Emirates Red Crescent carried out a relief programme for those affected in the 
Afghan states, which included an airlift from Abu Dhabi to Kabul, consisting 
of more than 40 aircrafts that transported thousands of tons of food items 

and shelter material for the displaced and homeless. 

Drilling of wells in Afghanistan

A mosque built by Emirates Red Crescent in Afghanistan
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The United Arab Emirates, its leadership and the people, 
have been following the painful events in Afghanistan with 
great concern and sorrow. The suffering of the people has 
been noted by the wise leadership, who have not hesitated 
to issue directives mobilizing support for the Afghani 
brothers, to stand by them and help them overcome their 
distress. All sectors of the UAE society have supported 
Emirates Red Crescent programmes and its charitable and 
developmental projects in Afghanistan. Charity initiatives 
have been launched by benefactors and philanthropists 
and is well reflected in Emirates Red Crescent’s ambitious 
programmes and projects in the Afghan arena, all aimed at 
easing the suffering of the weak and needy people.

Emirates Red 
Crescent continues 
its development and 
reconstruction efforts
in Afghanistan

Emirates Red Crescent brings aid to the Afghan people
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Meanwhile, an Emirates Red Crescent delegation, 
headed by Board Member Ali Mohammed Muslih 
Al Ahbabi, left for Jordan to review preparations for 
delivering winter assistance to the Syrian refugees 
in the Mrajeeb Al Fhood refugee camp as well as 
refugees in other camps. The delegation inspected 
the situation of the refugees in Mrajeeb Al Fhood 
refugee camp and examined the new facilities that 
were added to the camp within the framework of 
Emirates Red Crescent’s efforts to upgrade the 
services provided to them and to receive more 
refugees in light of the continuing repercussions of 
the Syrian crisis.
Emirates Red Crescent’s plan aims to expand the 
umbrella of winter assistance recipients in Jordan, 
where the assistance has been distributed to Syrian 
refugees in the Jordanian-Emirati camp Mrajeeb Al 
Fhood and at the Za’tari, Irbid and Mafraq camps 
and other shelters, in addition to the refugees 
outside the camps and those located in the 
provinces and cities of Jordan. There are 19,500 
refugees in Jordan who benefit from the winter 
assistance programme. 
In Lebanon, 68,000 Syrian refugees benefit from 
the winter assistance, particularly in mountainous 
regions where the temperature drops to its lowest 
levels, and in Beirut, Beqaa, Arsal, Akkar, North 
Area, Mount Lebanon and Saida governorates. 
Emirates Red Crescent has allocated a large part 
of the assistance to refugees in the Kurdistan 
region of Iraq, which is currently witnessing a large 
influx of displaced people from Iraqi cities, creating 
a double humanitarian crisis in the region because 
of the large number of Syrian and Iraqis refugees 
already present there. 
Emirates Red Crescent’s plan also covers the 
provision of winter needs for 50,500 refugees in 
Erbil, who are located in Erbid, Qushtapa, Korkosk, 
Dar Shukran, Basrama, Nakri and Quilan camps. 
The plan has not neglected the Syrian refugees 
in Greece, especially in the two Emirates Red 
Crescent camps in Ritsona and Larissa, as well as 
other camps in Greece. 
The entire programme benefits 50,000 refugees 
each in Greece, Egypt and a number of other 
neighboring countries – all with the potential to be 
exposed to the cold and frost.

Emirates Red Crescent’s plan aims 
to expand the umbrella of winter 
assistance recipients in Jordan,  both 
in and outside the camps. There 
are 19,500 refugees in Jordan who 
benefit from the winter assistance 
programme. 

Emirates Red Crescent provides winter aid to Syrians
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Emirates Red Crescent delegation distributes aid to Syrian refugees

Emirates Red Crescent’s winter 
assistance programme in 5 countries 
benefits 288,000 Syrian refugees

SYRIA

The UAE attaches great importance to improving 
the living conditions of Syrian refugees all over 
the world, thanks to the directives of His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the President 
of United Arab Emirates, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai 
and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces, 
said H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, 
Ruler’s Representative in Al Dhafra Region and 
Chairman of Emirates Red Crescent.
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan made 
the statement to mark the beginning of Emirates 

Red Crescent’s winter assistance programme for 
Syrian refugees in Jordan, Lebanon, Iraq, Greece 
and Egypt, which targets the distribution of food 
baskets, winter clothing, heating devices, blankets 
and other materials to 288,000 beneficiaries, and 
will continue till the coming April.
He further said this programme is part of the 
initiative from the UAE and its wise leadership to 
help Syrian refugees, ever since the outbreak of 
the Syrian crisis and is a continuation of Emirates 
Red Crescent’s efforts towards helping the Syrian 
refugees in their host countries, both inside and 
outside their camps. 
He affirmed the keen attention of the wise 
leadership to the humanitarian condition of the 
refugees and their eagerness to improve it by 
reducing the adverse impact it has on the lives 
of refugees, especially women, children and 
vulnerable groups.
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed renewed UAE’s 
commitment to stepping up its humanitarian efforts 
towards the Syrian refugees, who are still facing 
difficulties, particularly in the cold and adverse 
weather conditions. “Good food is considered the 
best protection for the refugees, especially from 
the consequence of exposure to the winter cold, so 
Emirates Red Crescent has taken a great interest 
in the coming winter period”, he added. 
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed stressed 
that the strategy of Emirates Red Crescent to 
support the Syrian brothers depends on the 
latest developments in the field and in the flow of 
refugees to neighboring countries, pointing out that 
requirements and needs differ at every stage, so 
Emirates Red Crescent has kept pace with all the 
stages and dealt with them accordingly. 

H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed:

The Winter Assistance Programme 

is part of the initiative from the UAE 
and its wise leadership to help Syrian 
refugees, ever since the outbreak of 
the Syrian crisis and is a continuation 
of Emirates Red Crescent’s efforts 
towards helping the Syrian refugees 
in their host countries, both inside 
and outside their camps. 
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H. H. Sheikh Hamdan bin 
Zayed Al Nahyan calls for 
expansion of Emirates Red 
Crescent’s relief operations 
in Syria, Yemen

H. H. Sheikh Hamdan bin 
Zayed Al Nahyan, Ruler’s 
Representative in Al Dhafra 
Region and Chairman of Emirates 
Red Crescent, highlighted the 
desire of the UAE and its wise 
leadership, to improve the current 
humanitarian condition of those 
affected by the Syrian crisis and 
by the events in Yemen.
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed 
said that the UAE has been 
proactive in supporting refugees 
and the displaced, by helping 
them face the dreadful aftermath 
of events in Syria and Yemen, 
through humanitarian and 
development initiatives that have 
provided many essential services 
required by the people in both 
these countries.
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed 
also called and spoke to the 
heads of the Emirates Red 

Crescent relief teams in Amman, 
Aden, Shabwa and Hadramaut, 
where he was informed about 
Emirates Red Crescent’s efforts 
at enhancing the humanitarian 
response to local victims and 
towards improving their current 
condition. He also reviewed 
the status of the Emirates Red 
Crescent teams that have been in 
Yemen since the start of the crisis.
He called for the expansion 
of relief operations and 
development projects in the 
affected areas, particularly for 
those who are most in need 
of support, as well as for more 
programmes and effort, to help 
ease their suffering.
He added that the UAE’s 
leadership and people have great 
hopes for Emirates Red Crescent’s 
current efforts aimed at easing 
the suffering of the affected, at 

Opening of the health center in Bir Ali - Shabwa governorate with funding from Emirates Red Crescent 

H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed:

The UAE leadership and people are very hopeful at the efforts being 
undertaken by the Commission to alleviate human suffering, improve 
the current situation and provide better living conditions for Syrian 

refugees and those affected in Yemen.

improving their current situation 
and at providing better living 
conditions for Syrian refugees and 
the people of Yemen.
He also urged the Emirates 
Red Crescent teams to adopt 
initiatives that cover the needs 
of people in both countries and 
to enhance the capabilities of 
refugees, the displaced and 
the affected, and to achieve the 
aspirations of the UAE and its 
wise leadership, by preserving 
the dignity of the victims of 
disasters and crises.
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed 

expressed his appreciation for 
the country’s wise leadership 
and for the considerable effort 
and sacrifices made by Emirates 
Red Crescent volunteers, as 
seen through their presence 
among their brethren in the 
most difficult conditions and in 
severely affected areas, as well 
as by supporting and helping 
the suffering and the affected, 
while stressing that the UAE’s 
leadership and people are 
proud of their humanitarian 
ambassadors, especially for 
performing their duty with 
impartiality and efficiency.
During his call to Dr. Mohamed 
Ateeq Al Falahi, Secretary 
General of Emirates Red 
Crescent, to the head of 
an Emirates Red Crescent 
delegation currently in Jordan and 
to Mubarak Mohammed Al Khaili, 
Head of Emirates Red Crescent 

in Jordan, Sheikh Hamdan learnt 
about the current condition of 
Syrian refugees, both in and 
outside refugee camps in Jordan.
He was also informed about 
Emirates Red Crescent’s winter 
assistance programmes, which 
started with the distribution of 
food supplies, heaters, shelter 
materials and winter clothes 
to refugees in scattered and 
disorganized camps in several 
Jordanian governorates that lack 
many basic requirements. This 
assistance has also benefitted 
around 20,000 Syrian refugees 
in the Emirati-Jordanian Camp in 
Mrajeeb Al Fhood and the Zaatari, 
Irbid and Al Mafraq camps.
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed 
was informed about the ongoing 
services offered by the Emirati-
Jordanian Camp to Syrian 
refugees and their families and 
was introduced to new segments 

and specializations that were 
added to the local hospital, to 
help provide better and essential 
healthcare.
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed 
also called Juma Abdullah 
Mohammed Al Mazrouei, Head 
of the Emirates Red Crescent 
Team in Aden, Mohammed Al 
Muhairi, Head of the Emirates 
Red Crescent Team in Shabwa 
and Abdulaziz Al Jabri, Head of 
the Emirates Red Crescent Team 
in Hadramaut, and was informed 
about the latest initiatives for 
those affected by the Yemeni 
crisis and the progress of relief 
programmes and operations, as 
well as development projects 
being executed in several vital 
areas, such as health, education, 
water, electricity services and 
infrastructure, all of which is 
done to help restore normal living 
conditions in the governorates.
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Somalia Profile
The monetary value of Emirates 
Red Crescent’s humanitarian and 
development programmes in Somalia, 
between 1993 and 2017, touched 
over AED 350.5 million,  including 
relief operations, construction and 
development projects, seasonal projects 
and orphan sponsorship programmes. 
A number of development projects 
are currently being implemented in 
a number of vital areas within the 
framework of the campaign  “For Your 
Sake Somalia”, launched recently.

over the years, with the aim of countering famine and poverty in the 
countries located around the Horn of Africa, including Somalia,” he 
added, confirming that such campaigns helped the affected people 
overcome their difficult humanitarian condition, while improving their 
life significantly.
He also stressed that Emirates Red Crescent has strengthened its 
presence in Somalia, through the implementation of development 
projects that aim to improve the level of basic services in the areas of 
health, education and other services, as well as projects to provide 
clean drinking water, especially as Somalia has witnessed prolonged 
periods of drought and desertification, which has led to increased 
displacement inside the country and migration to neighboring countries 
which also face similar issues.
His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan said that Emirates 
Red Crescent works just as well in the camps and gatherings of 
displaced persons, who are fleeing from conflicts and natural disasters, 
to help improve their unfortunate life. 
Regarding the health sector, His Highness Sheikh Hamdan pointed out 
that Emirates Red Crescent has established many field clinics that help 
improve the health condition of the displaced people. It has also dug 
hundreds of wells to provide water, helped environmental protection 
operations and prevented diseases and epidemics that thrive in such 
conditions. 
He stressed the importance of the role played by philanthropists and 
benefactors in the UAE, especially with regard to Somalia through 
Emirates Red Crescent, adding that these projects would not have 
been seen and enjoyed by the brothers in Somalia without the 
generous support provided by the benefactors. He also expressed his 
appreciation for these efforts as they strengthen the leading role of 
UAE in the field of human endeavour. 
The monetary value of Emirates Red Crescent’s humanitarian and 
development programmes in Somalia, between 1993 and 2017, 
touched over AED 350.5 million and the value of its construction and 
development projects reached over AED 82.6 million.
It has also contributed AED 20,250,303 to seasonal projects, over 
AED 80.1 million to orphanages and over AED 10.7 million to other 

projects while AED 32.1 million has been allocated 
to several development projects that are currently 
being implemented in several vital sectors, as part 
of the “For Your Sake Somalia” campaign that was 
recently launched by Emirates Red Crescent.
Further, Emirates Red Crescent continues its 
development initiatives in Somalia and is currently 
implementing the first phase of its proposed 
development projects in many vital sectors, as 
part of the ‘Year of Giving’ in the UAE, including 
the construction of 100 residential units, a mosque 
and a commercial market worth AED 5.7 million, as 
well as the construction of three floodwater dams 
worth AED 4.4 million to collect and utilize rainwater 
during droughts. It also plans to dig 20 artesian 

Emirates Red Crescent is one of the first humanitarian 
organizations to have been present in the Somali 
arena thanks to the guidance of the wise leadership 
that was able to anticipate the danger of the 
humanitarian situation there, with the Somali people 
continuing to suffer from drought, desertification, 
famine, crises and armed conflicts.

A member of the Emirates Red Crescent delegation enquires about the situation of a Somali family

wells worth AED 10.6 million, build two orphanages 
worth AED 2.8 million, establish 3 fodder farms 
for livestock breeding worth AED 3.6 million and 
provide medical supplies for vaccinations against 
diseases and epidemics worth AED 5 million.



140141

Somalia Profile

The Emirates Red Crescent delegation in Somalia

H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan reiterates 
UAE’s humanitarian responsibility towards Somalia

AED 350.5 m for Emirates Red Crescent 
programmes and projects in Somalia 

H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, 
Ruler’s Representative in Al Dhafra Region and 
Chairman of Emirates Red Crescent, reiterated the 
UAE’s humanitarian responsibility towards those 
affected by the dreadful humanitarian conditions 
in Somalia, as per the directives of His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the President 
of the United Arab Emirates, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice 
President and Prime Minister of UAE and Ruler 
of Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin 

Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces. “The UAE will spare no efforts at providing  
everything possible to limit the impact of the current 
events on the lives of the Somali people,” he 
said, stressing that the situation in Somalia faces 
great challenges that require more support and 
concerted humanitarian effort to ease the suffering 
of displaced and affected people.”
In his statement, while issuing an Emirates Red 
Crescent report listing out the humanitarian and 
development efforts spanning over two decades 
in Somalia, His Highness Sheikh Hamdan bin 
Zayed said that the coming period will witness the 
launch of many programmes and projects, that 
will fulfill the actual needs of those affected in the 
country. He stressed that the efforts of Emirates 
Red Crescent in Somalia finds support from the 
country’s wise leadership, which takes great care in 
alleviating the suffering of the Somali brothers and 
in improving their humanitarian conditions. 
His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed said 
that Emirates Red Crescent has been working 
with dedication since the early nineties of the last 
century to support the affected people of Somalia 
and to help overcome the deplorable humanitarian 
condition through its programmes which have 
steadily extended to cover all the people of 
Somalia. 
He added: “Our national organization is one of 
the first humanitarian organizations to have been 
present in the Somali arena thanks to the guidance 
of the wise leadership that was able to anticipate 
the danger of the humanitarian situation there, with 
the Somali people continuing to suffer from drought, 
desertification, famine, crises and armed conflicts.
Emirates Red Crescent has conducted campaigns 

H. H. Sheikh Hamdan bin 
Zayed:

The efforts of Emirates Red 
Crescent in Somalia finds 
support from the country’s wise 
leadership, which takes great care 
in alleviating the suffering of the 
Somali brothers and in improving 
their humanitarian conditions. 
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The Emirates Red Crescent delegation with the suffering people in Somalia

Emirates Red Crescent will spare no effort to 

undertake its humanitarian duty towards the 

Somali people until their plight is over.

UAE bears treatment cost of 100 injured 
Somalis and sends medical supplies to 
Somali hospitals 

In response to the directives of 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, the President 
of United Arab Emirates and 
His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, backed 
with the support of H. H. Sheikh 

Hamdan bin Zayed Al Nahyan, 
Ruler’s Representative in the Al 
Dhafra Region and Chairman 
of Emirates Red Crescent, 
the UAE announced it would 
bear the treatment cost of 100 
Somalis who were injured in the 
Mogadishu suicide blast which 
resulted in hundreds of deaths 
and injuries in October. The 

UAE said that it would also rush 
urgent medical supplies and 
medicines to Somali hospitals 
and help them provide better 
healthcare to an increasing 
number of injured people.
Emirates Red Crescent 
immediately swept into action 
by taking urgent measures 
to airlift the seriously injured 

consequences on the Somali 
people who have been 
experiencing scourges of 
conflicts and disasters,’’ he 
added.
H. H. Sheikh Hamdan further 
stressed that the humanitarian 
initiatives in Somalia contribute 
towards protecting civilians 
from hazards, while providing 
suitable conditions for decent 
living. He stated that the latest 
humanitarian gesture comes 
at a time when the Somali 
people are in desperate need 
of support to overcome their 
difficult situation, and considers 
the help as an expression of the 
care that UAE extends towards 
Somalia and its people, and to 
help them avoid the scourge of 
wars and conflicts. 
He stated that the Emirates Red 
Crescent office in Mogadishu 
immediately acted to implement 
the instructions of the wise 
leadership by facilitating travel 
of those critically injured to 
Kenya, in co-ordination with the 
UAE Embassy in Mogadishu 

and relevant Somali and 
Kenyan authorities.
H. H. Sheikh Hamdan 
confirmed that the bombing 
resulted in a large number 
of wounded people and 
Emirates Red Crescent’s 
prompt attention, through a 
special programme, helped 
ease the suffering of those 
innocent victims, pointing out 
that Emirates Red Crescent 
supervised and followed up 
the injured and their families 
with hospitalization, until they 
returned to their homeland. 
“Emirates Red Crescent will 
spare no effort to undertake its 
humanitarian duty towards the 
Somali people until their plight 
is over,’’ he stressed.
Emirates Red Crescent would 
take care of 300 orphans, 
who lost their families in the 
explosions, for six months, after 
which they will be included 
in the Orphans’ Sponsorship 
Programme implemented by 
it, which covers more than 25 
countries around the world. 

Somalis to Kenya for medical 
treatment. Emirates Red 
Crescent said it would do 
whatever it takes to provide 
healthcare to those injured, 
alleviate their suffering and 
comfort their families.
‘’The leadership’s directives 
are a part of the UAE’s 
humanitarian efforts to alleviate 
the suffering of the Somali 
people and improve their 
humanitarian conditions,’’ 
Sheikh Hamdan said.
‘’The UAE leadership has been 
following with grave concern 
the evolving developments 
in Somalia, given the tragic 
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Meetings

H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, the 
Ruler’s Representative in Al Dhafra Region and 
the Chairman of Emirates Red Crescent, confirmed 
that Emirates Red Crescent’s humanitarian and 
charitable programmes and projects at the local 
and international level is supported by H. H. Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the President of United 
Arab Emirates and followed up by H. H. Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 

H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan headed the Emirates Red Crescent Board of Directors Meeting

Red Crescent in its journey towards giving more and 
its excellence in charity. He requested the Board 
of Directors to adopt humanitarian initiatives that 
sustain Emirates Red Crescent’s efforts at the local 
level, so that it helps meet the increasing demand 
for humanitarian work inside the UAE and the 
implementation of various developmental projects 
and relief work in countries affected by disorders 
and crisis.

This meeting was attended by Dr. Hamdan 
Musallam Al Mazrouei, Chairman of the Board of 
Emirates Red Crescent and H. E. Issa Hamad Al 
Shehab, Consultant to the Chairman of the Board 
of Emirates Red Crescent and included members 
of the Board of Directors: Mohamed Seif El Sewedy, 
Saeed Mohammed Ali bin Rasab Al Mansouri, Ali 
Musleh Al Ahbabi, Mohamed Sheliweih Al Qubaisi, 
Ali Ghanim Al Rumaithi, Maryam Abdullah Saqr, 
Maryam Mohammed Al Rumaithi and Reem 
Youssef Al Shammari. H. E. Dr. Mohamed Ateeq 

At Emirates Red Crescent’s 

Board of Directors Meeting
H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed 
Al Nahyan:

Humanitarian and 
charitable programmes 
and projects at local 
and international level 
is supported by His 
Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, 
the President of UAE

of the UAE Armed Forces. His Highness indicated 
that as part of the Year of Giving initiative, the wise 
leadership has provided enormous humanitarian 
aid for the most needy and poor, around the world.

At the Emirates Red Crescent Board of Directors 
meeting held in Al Nakheel Palace, H. H. Sheikh 
Hamdan bin Zayed Al Nahyan said that Emirates 
Red Crescent has spared no effort at achieving 
its humanitarian vision. This is best seen by the 
expansion of its humanitarian programmes and 
by meeting the needs of people and improving 
their condition. Emirates Red Crescent will seek 
the cooperation of strategic charity providers and 
donors for its projects, primarily to help achieve 
more humanitarian gains at both the local and 
international level.

His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan 
praised the role played by the Emirates Red 
Crescent Board of Directors in guiding Emirates 

Al Falahi, Secretary General of Emirates Red 
Crescent and representatives of Support Services 
Sector, International Aid Sector, Local Affairs Sector 
and Marketing and Donation Sector, also attended. 

During the meeting, H. E. Mohamed Ateeq Al Falahi 
reviewed the reports on Emirates Red Crescent’s 
humanitarian efforts, programmes, developmental 
projects, relief work and the quick response to 
current humanitarian and investment projects. Also 
reviewed were the regulation of local aid and other 
clauses in the agenda. 

Emirates Red Crescent wants to 
cooperate with strategic donors 
and charity providers to support 
its projects and help achieve more 
humanitarian gains at the local and 
international level.

Attendees reviewed Reports on 
Emirates Red Crescent’s local and 
international humanitarian efforts, 
programmes, developmental 
projects and relief work.
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Message from the Chairman of the Board Message from the Secretary General

Dr. Mohamed Ateeq Al Falahi
Secretary General 

Volunteering
is a timeless 
humanitarian act 

Dr. Hamdan Musallam Al Mazrouei
Chairman of the Board

In the December just gone by, UAE celebrated her 46th National Day to recall the lessons 
learnt from the past, study the present and foresee the future. This outlook coincides with the 
keen interest shown by our wise leadership and is in line with the vision of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder of UAE, who built the country on the values of charity, 
tolerance and happiness for its people and those around the world.

When compared with the conflicts and disorder seen in other countries, we truly begin to 
appreciate the stability, security, development and prosperity in the UAE. This is the result of 
wise policies, strong determination and a sound approach. Not surprisingly, we have become 
a role model in leadership for countries around the world, thanks to the vision, determination, 
creative ideas and ambition, all of which has helped us gain the admiration of people globally, 
especially through our humanitarian and developmental initiatives.

The question then arises as to how a 46-year country has made this big, qualitative leap within 
the last few years. Today, the UAE is both efficient and effective at regional and international 
platforms. She is the best destination for good living, has attracted the attention of the world, 
her people are the happiest globally, and she regularly features among the top ranks in terms 
of economic, developmental, humanitarian, social fields and others, routinely.

The legal and social justice gives everybody the opportunity to play their role in spreading the 
values of tolerance, charity and happiness. Ever since its establishment, UAE has realized 
that tolerance is the shield from violence and hatred. It has sympathized with other just causes 
and has given priority to arriving at solutions and providing humanitarian support to the needy 
and those affected by crisis and disorders.

To sustain the above approach, Emirates Red Crescent plays a vital role in supporting the 
effort of the UAE when it comes to volunteering, social responsibility and tolerance. This is 
done by attracting volunteers to work with Emirates Red Crescent, spreading the culture of 
volunteering and social responsibility, involving society members in Emirates Red Crescent’s 
humanitarian programmes and campaigns, providing humanitarian aid and relief to affected 
persons without discrimination and disregarding both race and religion. Emirates Red Crescent 
has launched initiatives in many different countries, from Haiti, Philippines, Myanmar, Yemen, 
Syria, Iraq, Mexico, and Puerto Rico to other Asian and African countries suffering from crisis 
and disasters. As a result of providing aid readily, UAE and its humanitarian associations have 
gained credibility, appreciation and respect from many countries.

UAE : A Source
for Charity and 
Tolerance

The world celebrated International Day of Volunteering on 5 December, in recognition of the 
role played by volunteers for the goodness of mankind and for the happiness of humanity. 
Volunteering is a timeless humanitarian act and is familiar to humans in various forms across 
civilizations, especially when it comes to participation and affiliation. Volunteerism continues 
to play a major role in civilization, where man used his potential, effort, money and work to 
promote the development of humanitarianism and support issues that serve his society and 
nation.

The United Arab Emirates is a pioneer in this vital field. Moreover, volunteering has been at 
the forefront of the UAE people, who have followed the steps taken by the wise leadership 
of the UAE and have strengthened their efforts in the field of humanitarianism. 

Since voluntary service is one of the basic principles of the International Red Cross and 
Red Crescent Movement, Emirates Red Crescent has taken great care when it comes 
to volunteering, especially as it is associated with work. In fact, a special department for 
volunteers has been established at Emirates Red Crescent, in order to recruit and train 
them. In addition, Emirates Red Crescent has developed theoretical and practical training 
programmes that help improve their skills and develop their abilities, so that they can practice 
their humanitarian role efficiently.

The directives of His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s Representative 
in Al Dhafra Region and Chairman of Emirates Red Crescent, have played an important 
role in the field of recruitment and training of volunteers as the objective is to serve both 
the national and the humanitarian cause. The basic programme of the volunteers includes 
intensive training courses in volunteer work, international humanitarian law, disaster 
preparedness and first aid.

Thousands of volunteers from all sectors of society take part in these courses. The Emirates 
Red Crescent volunteers participate in the courses and camps organized by the concerned 
authorities locally, regionally and internationally in order to enhance their ability to face 
relevant challenges and to perform their role efficiently and effectively in the international 
humanitarian arena. Apart from being always active, the volunteers enrich these courses 
through their field experiences in the areas of relief, support, rescue, sheltering and helping 
victims and affected people.
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Message from the Chairman 

H. H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan
Ruler’s Representative in Al Dhafra Region  
and Chairman of Emirates Red Crescent

The developmental and humanitarian projects implemented by the UAE around the world 

reflects the concern of the UAE and its wise leadership for the humanitarian conditions 

that result from crisis and disasters, which in turn, directly affects the people living in 

these affected areas. It also strengthens the international vision adopted by the UAE 

for the happiness of humans and for alleviating their suffering, while reinforcing the 

instructions of the wise leadership to spread the generous nature UAE possesses, to 

people worldwide.

As a part of the extraordinary generosity shown by the UAE, Emirates Red Crescent has 

launched initiatives in both developing countries and affected areas, and has achieved 

commendable results at the individual, family and society level by providing concrete 

solutions for specific humanitarian problems. Whenever Emirates Red Crescent puts in 

any effort for a humanitarian crisis or for any developmental cause, it aims to make a 

huge difference. This is clearly seen in Kosovo, Bosnia, Asian and African countries, as 

well as Arabian countries, all of whom have suffered multiple crisis situations.

The Emirates Red Crescent initiatives have achieved extremely positive results and have 

made a huge difference to people, particularly in the crucial field of education and health, 

where many countries face challenges, as they are the cornerstones for development. 

Emirates Red Crescent has placed its focus not just on education and health, but on other 

developmental projects as well.

2017: The Year of Giving, gave priority to the strategy of sustained generosity, in line with 

the directives of H. H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the President of United Arab 

Emirates, and the initiatives launched by H. H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

Vice President and Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai and H. H. Sheikh Mohamed 

bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 

the UAE Armed Forces.

Today, the UAE is ranked as the most generous country in the world, primarily because 

it runs developmental and humanitarian projects globally and provides concrete solutions 

for various humanitarian problems, while offering services to people affected by these 

adverse conditions, without any discrimination whatsoever.

The UAE is fully committed to its humanitarian responsibilities, particularly towards those 

affected by crisis and disasters. This vital role continues unabated and is best seen in the 

set of humanitarian programmes and developmental projects we have undertaken, which 

ensures dignified living conditions to all affected people. The UAE has made these efforts 

as a part of its humanitarian commitment to victims of crisis and disasters around the world 

and is in line with the humanitarian approach taken by its wise leadership over a long time, 

which includes launching initiatives for people affected by crisis and disasters. The UAE 

has achieved noteworthy results when it comes to caring for people and to overcoming 

the challenges that hinder the desired development, stability and welfare for these people.

Sustained Generosity 
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the Editor-in-Chief 

The Media Outreach 
of Emirates Red 
Crescent

Given the current humanitarian 
conditions prevalent around the 
world, the media plays a vital role in 
helping humanitarian associations 
and the international society achieve 
their mutual objectives and goals 
when it comes to easing the pain of 
those suffering from miserable living 
conditions.

Emirates Red Crescent has realized 
early on, the importance of media and 
its ability to deliver the message of 
humanitarianism to supporters, donors, 
the local and international society and 
beneficiaries, both inside and outside 
the UAE.

Emirates Red Crescent, consequently, 
wants to sustain its local and 
international media role by developing 
media strategies and action plans in 
line with its programmes and activities, 
be it inside or outside the UAE. It has 
been able to achieve large-scale media 
outreach through the audio, visual and 
print media, as well as various social 
media channels. News from Emirates 
Red Crescent is now spread far and 
wide by different media mediums 
– television, radio, newspapers, 
magazines, Arabic journals and social 
media platforms.

Emirates Red Crescent has, in fact, 
been mentioned numerous times in 
the news by different media platforms 
and has topped the headlines of local 
and international newspaper and 
media channels, according to media 
intelligence companies that provide 
media monitoring and social media 
monitoring, be it on a daily, weekly or 
monthly basis.

Mariam Mubarak Al Murri
Chief Editor - Director of 
the Media Department






