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Bridging Humanity;
Inspiring, Empowering

and Saving Lives



We do not hesitate to help and support the brother,the ill-fated 
friend or the needy wherever they are.This is our message to the 

world, and this is the United Arab Emirates.

Our aid has humanitarian objectives only; it is never governed by politics or 
limited by the geography, race, color or religion of the beneficiary.

Live nations do not run away; nor do they despair when faced with challenges. We are a live nation 
that never despairs of the past, nor will we despair of the future. We have never hesitated to assist 
our brothers, friends, the distressed and the needy wherever they are. We are a nation that comes 
to the rescue of the underdog, teach the young, cater to the poor, provide relief to the aggrieved, 
treat the sick, build hospitals, erect cities, construct schools and spread the message of love among 
humanity. We carry the banner of care to all members of mankind. We do not seek to boast or show 
off. We are quite satisfied with the content of the Creator and the prayers of the Created.

Our heritage is to give through deeds not words,
through projects not speech.

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai



HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

With nearly 60 million refugees worldwide, the humanitarian community is facing unprecedented challenges.  Not since 
World War II have so many families been displaced from their homes. Bloody conflicts in Syria, Afghanistan and South 
Sudan continue to take their toll and chronic poverty and hunger still scar the lives of hundreds of millions of people.  
 
Mobilising support to help all those in need is a huge undertaking. The International Humanitarian City (IHC) offers Dubai’s 
extensive expertise in transport and logistics to help meet these challenges. With its leading logistics infrastructure, 
value-added services and administrative support, IHC has already become the world’s largest humanitarian hub, moving 
goods and personnel across the globe quickly and efficiently.
 
The IHC has built a humanitarian community of over 60 members comprised of United Nations agencies, private 
charitable organisations, and commercial companies who have the mission of delivering aid when conflict, drought, floods, 
and other emergencies devastate the lives of the poor and vulnerable.
 
More than ever before, the global humanitarian community needs to work more closely together. The IHC supports this 
by bridging humanitarian communities in the East and West, in collaboration with the United Nations and international 
organisations. As part of its larger strategy, the IHC is also seeking to encourage the participation of a wider set of 
stakeholders in the global humanitarian effort, most importantly the private sector. 
 
Prolonged political conflicts have severely stressed the global aid system. The IHC has proven its worth to aid agencies 
because of its effectiveness in crises. At the same time, the IHC has organised evacuations of humanitarian workers in 
jeopardy in political conflicts and promoted partnerships and knowledge sharing among its members. 
 
The UAE’s commitment to humanitarian causes stems from its cultural ethos that places a high value on charitable giving. 
The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan’s extensive initiatives to provide development and humanitarian assistance 
across the world reflect this ethos. His legacy continues to inspire us today.
 
The UAE is continuing to build on this legacy by expanding their commitments to humanitarian aid. The IHC puts Dubai’s 
strengths to work to save lives and give hope to tens of millions of people who need our help.  
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HUMANITARIAN NEEDS

POVERTY
1.2
BILLION

people live in
extreme poverty –
under $1.25 a day
(World Bank)

HUNGER
795
MILLION

people do not have 
enough food to lead 
a healthy life - that’s 
1 out of 9 people on 
earth (WFP)

HEALTH
400
MILLION

people do not have
access to basic
health services
(WHO)

EDUCATION

59
MILLION

children under 12 do not have 
access to education and 65 million 
adolescents ages 12 – 15 do not have 
the right to schooling (UNICEF)

THE GLOBE IS ONE PLACE
WE ARE CONNECTED IN SEVERAL WAYS
AFFECTED BY EVERY SINGLE ACT
FROM THE FAR EAST TO THE WEST

DUBAI

World Population:

7.4 Billion*

Number of countries:

196*

GENDER
EQUALITY
16%
of the world’s women hold
positions of power in their
careers (UNDP)

WATER
2.4
BILLION

people have
lack of access to
water sanitation
(WHO)

EMPLOYMENT
212
MILLION

people are
jobless worldwide
(ILO)

ENERGY

2.7
BILLION

people use basic
energy sources and
1.3 billion lack access
to electricity
(World Energy Outlook)

PEACEFUL
SOCIETIES

people affected by some form of
violence, and 50 million people
displaced due to conflict last year
(World Bank)

LAND AND
FORESTRY

78
MILLION

acres of forestry is lost 
every year, that’s 150 
acres lost every minute
of every day
(Rain-tree) 

SEA & OCEAN
SUSTAINABILITY
OVER
2,000

sea species are 
endangered in 
2015 (Oceans)

The richest 10%

RESILIENT
CITIES/
COMMUNITIES
1.5
BILLION

people are affected
by natural disasters
between 2004 – 2013
(UNISDR)

SUSTAINABLE
PRODUCTION/
CONSUMPTION 

3.5
MILLION

workers in
sweatshops
worldwide
(Waronwant)

INCOME
EQUALITY
earn 9.6 times more than the
poorest 10% of the world
(OECD)

CLIMATE CHANGE
due to climate change 
per year & affecting
over 300 million people
(Kofi Anan Report)

**Sources: UN, World Bank, WFP, WHO, UNICEF, UNDP, World Energy Outlook, ILO, OECD, UNISDR, Waronwant, Kofi Anan Report, Oceans, Rain-tree - 2015*2015 Figures
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300,000
DEATHS

1.2
BILLION



OUR ORGANISATION
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The International Humanitarian City (IHC) was established in 2003 by H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-President 

and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai. (Law Number (1) of 2012 concerning the IHC Establishment.)

2003
Establishment of
International 
Humanitarian City

2007
IHC becomes Global
Humanitarian Logistics Hub

2015 - 2021
Implementations of  the
future roadmap

2012
Issuance of Law Number (1)



OUR VISION

The largest and most efficient global humanitarian hub in logistics, innovation and collaboration. We empower our members to 

create lasting change in the lives of people in need. Facilitate coordination and collaboration between international 

organisations and domestic UAE based entities in the efforts of delivering aid

Promote research and 
facilitate innovation in the 
humanitarian space, with 
emphasis on risk reduction

Facilitate coordination and 
collaboration between 
international organisations 
and UAE local entities in 
their aid delivery efforts

Enable the networking 
and knowledge sharing
of humanitarian 
organisations

Enable leading 
humanitarian actors with 
world-class logistics 
infrastructure, value-added 
services and administrative 
support

17
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International Humanitarian City (IHC) is the one and only humanitarian free zone worldwide hosting a community of more

than 60 UN agencies, International NPOs, Intergovernmental organisations and commercial companies

Intergovernmental
Organisations

Commercial
Companies

United Nations
Organisations

Non Profit
Organisations

OUR MEMBERS

TLC Transform 
Lives 

Consulting

International Association 
for Human Values
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OUR PARTNERS

Thought Leadership,
Awareness and

Knowledge Exchange

Emergency
Preparedness

Public Private
Engagements

IHC Members
Privilege Package

Innovation
Initiatives

Government Partners and Supporters
Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
Ministry of Social Affairs (MOSA)
Ministry of International Cooperation and Development (MICAD)
Roads & Transport Authority (RTA)
General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (DNRD)
Dubai Customs 
Department of Islamic Affairs and Charitable Activities (IACAD)
The Government of Dubai Legal Affairs Department 
Dubai South - Al Maktoum International Airport
Dubai Department of Finance (DOF)
Dubai Healthcare City (DHCC)
Dubai Smart Government
Executive Council of Dubai
Awqaf & Minors Affairs Foundation
Dubai Police
Dubai Corporation for Ambulance Services
Dubai Carbon Excellence Center
Knowledge and Human Development Authority (KHDA)
International, Inter-Governmental and NPOs
The European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO)
United Nations Global Compact (UNGC)
United Nations Global Pulse (UNGP)
United Nations World Food Programme (WFP)
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD)
Hult Foundation
WAMDA
Local Non-Profit Organizations
Al Jalila Foundation
Group 32
Watani Al Emarat Foundation
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation 
Emirates Red Crescent
Emirates Foundation
Al Ihsan Charity Association
Media Partners
CNN
Haykal Group
Dubai Channels Network

*The above bodies are cooperating with the IHC on specific projects or offering exclusive services to the IHC
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Thought Leadership,
Awareness and

Knowledge Exchange

Emergency
Preparedness

Public Private
Engagements

IHC Members
Privilege Package

Innovation
Initiatives

OUR PARTNERS

Private Sector
MasterCard
Citi Bank
National Bank of Abu Dhabi
Mashreq Bank
RAKBANK
Commercial Bank International
Emirates Airlines 
AirBus
UPS
Aramex
Al Thuraya Telecommunications
YahSat
Crescent Group
Generation Alfa
Google
CH2M HILL
Movenpick Ibn Battuta Gate Hotel
COURTYARD Marriott Hotel
Jumeirah Emirates Towers Hotel
Grand Millennium Hotel
City Premiere Hotel Apartments
Etisalat
DP World
The Dubai Mall
BMB Group
Al Ahli Group
Academic and Research Institutions
Hult Business School
The Master of Advanced Studies in Humanitarian Operations and Supply Chain Management (MASHOM)

Khalifa University of Science, Technology and Research
Zayed University
New York University in Abu Dhabi
American University of Dubai
American University of Sharjah
Higher Colleges of Technology
University of Sharjah
San Francisco University
Hamdan Bin Mohammed Smart University
Humanitarian Policy Group (HPG)

*The above bodies are cooperating with the IHC on specific projects or offering exclusive services to the IHC



OUR SERVICES
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OPERATION &
FACILITIES SERVICES

54 available services
40 online services

8 available services
8 online services

REGISTRATION &
LICENSES SERVICES
34 available services
8 online services

GOVERNMENT
SERVICES

40 Events
10 Trainings
*average number of activities per year

2 Appeals
8 Fundraising

COMMUNITY
OUTREACH 

The International Humanitarian City (IHC) operates from highly secured premises designed to meet the specific needs of its 

members, offering them state of the art facilities within the 104,000 sqm complex and providing them with a range of 

customised services to facilitate their humanitarian operations



27

OUR ACHIEVEMENTS - SUMMARY

EMERGENCY RESPONSE TASK FORCES - IHC (2010 - 2015)

EGYPT (2011)
Total No. of evacuated staff: 45 (WHO)

$USD 260,000

VANUATU (2015) CYCLONE PAM
Response Time: 48 Hours

$USD 500,000

NEPAL RESPONSIVE 2015
PRIVATE PARTNERSHIP

UPS Donated 3 Aircrafts $USD 366,240
Volume 90 metric tonnes

GREECE - SYRIAN REFUGEES 2015

$USD 500,000

Volume 90 metric tonnes
21 Evacuees, 747 Boeing

HAITI EARTHQUAKE 2010

AFGHANISTAN (2009)
Total No. of evacuated staff: 200 (UNDP)

$USD 7 Million

GAZA RESPONSE 2014
Response Time:
Less Than 36 Hours

$USD 2.5 Million

JORDAN - SYRIAN REFUGEES
COMPASSION CAMPAIGN 2015

Response Time: 12 Hours

YEMEN (2011 + 2014 + 2015)
Total No. of evacuated staff: 483
(WFP, UNHCR, UNICEF & UNDP)Response Time: 3 Hours Response Time: 96 Hours
Response Time: 24 Hours

Response Time: 24 Hours
Response Time: 36 Hours
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EMERGENCY RESPONSES - IHC MEMBERS

2011 2012 2013 2014

305 MILLIONAED

1718SHIPMENTS

318 MILLIONAED

1927SHIPMENTS

320 MILLIONAED

1739SHIPMENTS

750 MILLIONAED

927SHIPMENTS

TOTAL SHIPMENTS' VALUE TOTAL NUMBER OF SHIPMENTS

OUR ACHIEVEMENTS



OUR ACHIEVEMENTS
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IHC HUMANITARIAN REGISTERED CONTRIBUTIONS

AED 14.3 MILLION
2009

AED 17.8 MILLION
2010

AED 15.9 MILLION
2011

AED 59 MILLION
2012

AED 99 MILLION
2014

AED 42 MILLION
2013

AED 273.5
MILLIONS

TOTAL IHC
HUMANITARIAN

CONTRIBUTIONS FROM
2009- 2014:

Registered and reported by Ministry of International Cooperation and Development (MICAD)
IHC’s contributions were registered as in-kind and in-cash



OUR MEDIA OUTREACH
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Al Khaleej

Circulations:
Number of

Circulations:
Number of

Circulations:
Number of

Circulations:
Number of

Circulations:
Number of

Circulations:
Number of

Circulations:
Number of

147,400
Emarat Al Youm

80,000

 Al Ittihad

109,640

Al Bayan

88,800

Circulations:
Number of

Gulf News

108,295
 The National

65,000
The Gulf Today

60,000

 Al Roeya

80,000



OUR MEDIA OUTREACH
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TOP 10
PUBLICATIONS BY VOLUME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Al Bayan
Al Khaleej
Gulf Today
Zawya
Gulf News
Khaleej Times
The National
Emarat Al Youm
Al Ittihad
WAM

TOP 10
PUBLICATIONS BY COUNTRY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

United Arab Emirates
Saudi Arabia
United States
Kuwait
Egypt
United Kingdom
Qatar
Lebanon
Jordan
Kenya

34%
UNITED ARAB EMIRATES

1%
KENYA

1%
JORDAN

34%
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

9%
UNITED STATES

8%
KUWAIT

5%
EGYPT

4%
UNITED KINGDOM

3%
QATAR

3%
LEBANON

25%
AL BAYAN

16%
AL KHALEEJ

11%
GULF TODAY

9%
ZAWYA

8%
GULF NEWS

7%
KHALEEJ TIMES

6%
THE NATIONAL

6%
EMARAT AL YOUM

6%
AL ITTIHAD

6%
WAM



OUR MEDIA OUTREACH
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MEDIA SEGMENTATION 2014 2015
UNITS UNITS

UNITS UNITS

Print 

Online 

Radio & TV Coverage 

161

666

30

172

677

67

LANGUAGE SEGMENTATION 2014 2015

English

Arabic

430

358

429

420



OUR SOCIAL MEDIA COMMUNITY
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Total
Youtube Views

6,037

Total Tweets

1,635

Total
Instagram Posts

456
6,063

5,032

1,844
1,835

2015
2014

IHC

WHD
14,774
Total Outreach

70%
Increase



OUR BUDGET VS. IMPACT

IHC's HUMANITARIAN IMPACT FROM 2009 - 2014:

87% INCREASE
2009

AED 12,362,007
AED 14,300,000

2010

AED 8,534,837
AED 17,800,000

2011

AED 5,510,208
AED 15,900,000

2012

AED 23,958,617
AED 59,000,000

2013

AED 23,689,171
AED 42,000,000

2014

AED 25,150,610
AED 99,000,000

COST IHC IN-KIND DONATIONS

41



Establishment with
4 members including the
WFP Depot The Merge of Dubai Aid City 

& Humanitarian City 
Working towards
becoming a
Humanitarian Hub 

4342

OUR JOURNEY

2003 2005

Issue of First Law 
for the IHC

Diversity of 
Membership 

2007

Humanitarian
contribution registered
by MICAD 

UNITED ARAB EMIRATES

MINISTRY OF INTERNATIONAL

COOPERATION AND DEVELOPMENT

2009

First UN Staff 
Evacuation from Kabul
with the support of IHC 

Launch number
of Humanitarian 
Appeals from
IHC

Freezone Authority 
providing services
and space for
membersAppointing HRH

Princess Haya Bint Al Hussein 
as the Chairperson of IHC

1st Emergency Response
led by IHC: HaitiIssuing the IHC’s 

New Law Relocation of
IHC premises
and tripple size 
expansion

UN Secretary General 
announced; the IHC is
the biggest humanitarian
logistics Hub 

1st participation
in Dubai Government
Achievements Exhibition
& Gitex

Participated in 
Dubai' The Model 
Centre

Launch of online and 
smart applications

Air Bridge managed by
IHC responding to Gaza
humanitarian emergency

2010

More than 60 members;
4 members having
their largest global
emergency response
centers in IHC

Emergency Response:
Compassion Campaign -
Syrian Refugees in
Jordan & Greece,
Nepal & Vanuatu

Strategy Launch 
Connect: Humanity
Innovate: Humanity
Partner: Humanity
Lead: Humanity

2015 2014 2012

TLC Transform 
Lives 

Consulting

International Association 
for Human Values

The launch of
Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum Global 
Initiatives and the
IHC being one of its
consolidated organizations



UAE Private 
Sector Frontiers 
Roundtable
Series 
(Twice a year)

UAE Private 
Sector Frontiers 
Roundtable
Series 
(Twice a year)

Develop
concept, 
framework
and discussions
with TED
management

First Cycle 
of TED-H 
to take place 
in the UAE

TED-H

TED

UAE Private 
Sector 
Frontiers 
Roundtable
Series 
(Twice a 
year)

TED-H

TED

4544

His Highness
Sheikh 
Mohammed 
bin Rashid 
Al Maktoum
launched the
IHC's Strategy
2015 - 2021.

JANUARY 2015

UNHCR EMT 
Develop Concept
and Framework

WGET
(OCHA & WFP)

IFRC
Global
Meeting

Host Regional
and Global
Humanitarian
Forums

World
Humanitarian
Forum

World
Humanitarian
Forum
2nd RoundThe second

Humanitarian
Challenge
with a prize of
AED 1 million

World
Humanitarian
Forum

Publishing number of
Humanitarian 
case studies
including: Rapid
Mobilization and
Effective Response
to Sudden-Onset 
Disasters: Nepal

Regional leader
in Private Sector
Sustainability
Advisory

UN Private Sector
Focal Points Meeting; 
UNGC Local Networks 
Forum; Business
For Peace Forum;
UN Leaders Summit

Organise and
manage Private
Sector Events
and roundtable
meetings

Global
Humanitarian
Aid
Think-Tank

Innovation Labs to
drive humanitarian
entrepreneurship
 – in line with 
Dubai plan
2021

Run Crisis
Management
Simulation
Events

WHD

Develop Concept
and Framework

Develop Concept
and Framework

Engage UAE
communities
and run
volunteering
programs
in close
cooperation
with current
initiatives

2015 2016

2017

Global online
knowledge and
experience
sharing portal

Launch the first 
version in
cooperation with 
WAMDA, UPS, 
MasterCard 
Center for Inclusive 
Growth and
Haykal Group.

Global online
knowledge and
experience
sharing portal

Launch with
UPS, UNHRD,
MasterCard, Airbus,
Thuraya, Yahsat
and Google

Announce
the challenge
topic with
Hult Prize

Publishing 
number of
Humanitarian
Case Studies

From Global
Challenges
to Grand 
Opportunities: 
A Leap Frog in
Private Sector
Engagement

The Americas
Humanitarian
Collaboration
Lab in
cooperation
with UNGC

Private Sector
Fundraising
Campaigns:
Disbursement
(Cycle 1)

Innovation Labs to
drive humanitarian
entrepreneurship
 – in line with 
Dubai plan
2021

Global
Humanitarian
Impact Fund

AED 1 Million
seed funding by
HH Sheikh Mohammad, 
AED 1 Million
Donation by MasterCard; 
Smart Application; 
Framework Completion

The
International
Humanitarian
Advisory Council
(H-10) Cycle 1

Using Innovative 
Approaches to Bridging 
Gaps between Policy and 
Practice for Sustainable 
Humanitarian Action

The
International
Humanitarian
Advisory Council
(H-10) Cycle 2

The
International
Humanitarian
Advisory 
Council
(H-10) 
Cycle 4 Global

Humanitarian
Impact Fund

Global
Humanitarian
Impact Fund

Private Sector
Fundraising Campaigns
for better emergency 
preparedness

The first
Humanitarian
Challenge
with a prize of
AED 1 million

Global
Humanitarian
Aid Think-Tank

Regional leader
in Private Sector
Sustainability
Advisory

Humanitarian
Case Studies

Global
Humanitarian
Aid Think-Tank

Humanitarian
Case Studies

Global
Humanitarian
Aid
Think-Tank

The Asia
Humanitarian
Collaboration
Lab in
cooperation
with UNGC

Private Sector
Fundraising
Campaigns:
Disbursement
(Cycle 2)

Private Sector
Fundraising
Campaigns:
Disbursement
(Cycle 3)

Regional leader
in Private Sector
Sustainability
Advisory

Regional 
leader in
Private 
Sector
Sustainability
Advisory

Global
Humanitarian
Impact Fund

Global
Humanitarian
Impact Fund

Private Sector
Fundraising
Campaigns:
Disbursement
(Cycle 4)

Global
Humanitarian
Impact Fund

20192020

Introducing
a local 
cycle
of TED-H
in UAE

TED-H

TED

World
Humanitarian
Forum 
3rd Round

2020

The Dubai
Humanitarian 
Collaboration Lab
in cooperation 
with UNGC

The
International
Humanitarian
Advisory Council
(H-10) Cycle 3

The third
Humanitarian
Challenge
with a prize of
AED 1 million

UAE Private 
Sector 
Frontiers 
Roundtable
Series 
(Twice a 
year)UAE Private 

Sector Frontiers 
Roundtable
Series 
(Twice a year)UAE Private 

Sector 
Frontiers 
Roundtable
Series 
(Twice a 
year)

The
International
Humanitarian
Advisory 
Council
(H-10)
Cycle 6

The IHC’s preparedness is a constant enabler that facilitates responding to                           humanitarian emergencies efficiently and effectively around the globe

The
International
Humanitarian
Advisory 
Council
(H-10) 
Cycle 5

OUR ROADMAP

2018
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صاحب السمو
الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم

أطلق اسرتاتيجية
املدينة

 2021 - 2015

2015يناير

TED-H

TED
TED-H

TED

20152016

2017 2018 2019 2020

TED-H

TED

2020

استضافة منتديات
وفعاليات إنسانية

إقليمية وعاملية

املنتدى
áاإلنسا
العاملي 

تطوير
النموذج 

وخطة
التنفيذ

استضافة برامج
محاكاة األزمات

اإلنسانية العاملية

تدريب عميل
ومحاكاة منظم من

قبل املفوضية
السامية لألمم

املتحدة لشؤون
 
الالجئ

إطالق برامج
تطوعية 

ومجتمعية
بالتعاون مع

مبادرات
ومشاريع محلية

اليوم العاملي
 áللعمل اإلنسا

بوابة إنسانية
إلكرتونية لتبادل

املعارف والخربات

تطوير النموذج 
وخطة التنفيذ

مختربات حاضنة تعزز
اإلبتكار اإلنساò áاشياً 
مع خطة د� 2021

تطوير النموذج 
وخطة التنفيذ

صندوق األثر
اإلنساá العاملي

إطالق صندوق األثر اإلنساá األول
عامليا لتوجيه دعم مؤسسات القطاع

 الخاص إىل املجتمع اإلنساá، ومكرمة
من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم د�، قيمتها مليون

درهم إماراÃ لتكون هذه املكرمة أول بذرة
عطاء لتفعيل الصندوق، تحض� هيكلية عمل

الصندوق، وتطوير التطبيق الذô للصندوق

املجلس االستشاري
اإلنساá العاملي
(الدورة األوىل)

جــاهـــزيــة الـمــديــنــة الــعــالــمـيــة للــخـــدمـــات اإلنـســانــيــة تــمـكــنـهـا مــن                             تــقــديم اإلغــاثــة اإلنــســانـيــة واإلســتــجــابــة لـلــكــوارث حــول الــعــاö بــكــفــاءة وفــعــالــيــة

استخدام أساليب مبتكرة لسد
الفجوات ب
 السياسات

وامل�رسات لتعزيز العمل
اإلنساá املستدام

وحدة استشارات
إقليمية

مخترب التعاون
اإلنساá بد�

بالتعاون مع امليثاق
العاملي لألمم املتحدة

تنظيم وإدارة
فعاليات القطاع

الخاص

قمة قادة قطاع األع�ل،
مؤòر األمم املتحدة لنقاط التواصل

للقطاع الخاص،
مؤòر األع�ل من أجل السالم

ومؤòر شبكات امليثاق العاملي لألمم
املتحدة

صندوق األثر
اإلنساá العاملي

حشد òويل من قبل
القطاع الخاص يف

دولة اإلمارات العربية
املتحدة لدعم عمليات

اإلستجابة اإلنسانية  

مركز دراسات
áللقطاع اإلنسا

نرش عدد من دراسات الحالة
øا فيها الحشد الرسيع

والفعال لإلستجابة
للكوارث - نيبال

بوابة إنسانية
إلكرتونية لتبادل

املعارف والخربات

إطالق اإلصدار األول
بالتعاون مع ومضة،

مجموعة هيكل،
يو � إس،

وماسرت كارد

مختربات حاضنة تعزز
اإلبتكار اإلنساò áاشياً 
مع خطة د� 2021

إطالق الدفعة األوىل
بالتعاون مع يو � إس،

ماسرت كارد، جوجل،
وثريا وإيرباص،

ياه سات وبرامج
لألمم املتحدة

إطالق التحدي
اإلنساá األول

وجائزة مالية قدرها
(1 مليون درهم)

اإلعالن عن موضوع
áالتحدي اإلنسا

بالتعاون مع جائزة هالت

إجت�ع املجلس
اإلستشاري

اإلنساá العاملي
(الدورة الثانية)

املنتدى
اإلنساá العاملي 

(جولة 1)

عقد سلسة
الطاولة املستديرة

لرواد القطاع الخاص
مرت
 يف كل عام

من التحديات
العاملية إىل

الفرص الكربى:
نقلة نوعية

يف عاö الرشاكة
مع القطاع الخاص

مركز دراسات
áللقطاع اإلنسا

تحض� عدد من
دراسات الحالة

تطوير النموذج 
وخطة التنفيذ

واملناقشات
TED مع إدارة

وحدة استشارات
إقليمية

مخترب التعاون

اإلنساá - األمريكيت

بالتعاون مع امليثاق
العاملي لألمم املتحدة

صندوق األثر
اإلنساá العاملي

حشد òويل من قبل
القطاع الخاص
(الدورة األوىل)

واإلعالن عن رصف
املنح اإلنسانية 

إجت�ع املجلس
اإلستشاري

اإلنساá العاملي 
(الدورة الثالثة)

عقد سلسة
الطاولة املستديرة

لرواد القطاع

الخاص مرت

يف كل عام
مركز دراسات

áللقطاع اإلنسا

تحض� عدد
من دراسات الحالة

إنعقاد الدورة األوىل
من(TED-H) يف

دولة اإلمارات
العربية املتحدة 

وحدة استشارات
إقليمية

املنتدى
اإلنساá العاملي

(جولة 2)

حشد òويل من قبل
القطاع الخاص

(الدورة الثانية)
واإلعالن عن رصف

املنح اإلنسانية

صندوق األثر
اإلنساá العاملي

عقد سلسة
الطاولة

املستديرة
لرواد القطاع

الخاص مرت

يف كل عام

عقد سلسة
الطاولة

املستديرة
لرواد القطاع

الخاص مرت

يف كل عام

áالتحدي اإلنسا
الثاá وجائزة
مالية قدرها

(1 مليون درهم)

إجت�ع املجلس
اإلستشاري

اإلنساá العاملي
(الدورة الرابعة)

مخترب التعاون
اإلنساá – آسيا

بالتعاون مع
امليثاق العاملي
لألمم املتحدة

مركز دراسات
áللقطاع اإلنسا

عدد من
الدراسات
اإلنسانية  إجت�ع املجلس

اإلستشاري
اإلنساá العاملي

(الدورة
الخامسة)

وحدة
استشارات

إقليمية

عقد سلسة
الطاولة

املستديرة
لرواد القطاع

الخاص مرت

يف كل عام

áالتحدي اإلنسا
الثالث وجائزة

مالية قدرها
(1 مليون درهم)

تطوير êوذج
 (TED-H) من
بدولة اإلمارات

العربية املتحدة

حشد òويل من قبل
القطاع الخاص

(الدورة الثالثة)
واإلعالن عن رصف

املنح اإلنسانية

حشد òويل من قبل
القطاع الخاص

(الدورة الرابعة)
واإلعالن عن رصف

املنح اإلنسانية

صندوق األثر
اإلنساá العاملي

صندوق
áاألثر اإلنسا

العاملي

املنتدى
اإلنساá العاملي

(جولة 3)

إجت�ع املجلس
اإلستشاري

اإلنساá العاملي
(الدورة السادسة)

عقد سلسة
الطاولة

املستديرة
لرواد القطاع

الخاص مرت

يف كل عام

خارطة الطريق

2015

اإلجت�ع الدويل
لالتحاد الدويل

لجمعيات الصليب
األحمر والهالل

األحمر
منتدى مجموعة
عمل االتصاالت

ىف الحاالت الطارئة



43 42

2003200520072009

2012

املدينة - سلطة منطقة حرة
توفر الخدمات و املساحات

الالزمة لألعضاء

إصدار قانون
املدينة الجديد

2014

املشاركة األوىل يف كل من:
معرض د� لإلنجازات 

الحكومية ومعرض جيتكس

املشاركة يف
مركز êوذج د�

إطالق خدمات املدينة

اإللكرتونية والذكية

2010 2015

تأسيس املدينة باستضافة 4 منظ�ت
دمج مدينة د� لإلغاثةمنهم مستودع برنامج األغذية العاملي

ومدينة د� اإلنسانية

التنوع يف أعضاء
املدينة 

توجه املدينة لتكون مقر
إنساá لوجستي

إصدار أول قانون خاص باملدينة 

تسجيل كافة مساعدات
املدينة العاملية ضمن تقرير

وزارة التنمية والتعاون الدويل 

ÏÇvjπ]<ÌÈeÜ√÷]<l]Ö^⁄˝]
Ì{È{€{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{fl{{j÷]<ÏÖ]áÊ

Í{{{{{{{{÷ÊÇ{{{{÷]<·Ê^{{{{{{{{√{{{j{{{{÷]Ê
إطالق عدد من طلبات

الدعم اإلنساá من املدينة 

أول إستجابة إنسانية
بقيادة املدينة لهايتي

 جرس جوي لإلستجابة
اإلنسانية لغزة بقيادة املدينة

اإلستجابات اإلنسانية بقيادة
املدينة لكل من: حملة تراحموا

الجئي سوريا يف األردن
وكوارث نيبال وفانواتو

والجئي سوريا يف اليونان إطالق مبادرات
 محمد بن راشد آل مكتوم

العاملية واملدينة العاملية
للخدمات اإلنسانية كونها

واحدة من تنظيمها املوحد

تجاوز عدد أعضاء املدينة 60 عضواً؛  
4 أعضاء لديهم أكرب مقر لوجستي
عاملي لإلستجابة اإلنسانية الطارئة

إعالن األم
 العام
لألمم املتحدة أن املدينة

 áأكرب مقر لوجستي إنسا

تعي
 صاحبة السمو
امللð األم�ة


هيا بنت الحس
رئيساً ملجلس إدارة

املدينة

إطالق إسرتاتيجية املدينة
العاملية للخدمات اإلنسانية 

تواصل لإلنسانية
إبتكر لإلنسانية
شارك لإلنسانية
ريادة لإلنسانية

TLC Transform 
Lives 

Consulting

International Association 
for Human Values

اإلجالء األول ملوظفي 
األمم املتحدة من كابول

بدعم من املدينة

إنتقال املدينة ملقر
جديد وزيادة مساحتها

رحلتنا



2009

12,362,007
14,300,000

2010

8,534,837
17,800,000

2011

5,510,208
15,900,000

2012

23,958,617
59,000,000

2013

23,689,171
42,000,000

2014

25,150,610
99,000,000

41

ميزانيتنا وتأث
نا

Áدرهم إمارا
Áدرهم إمارا

Áدرهم إمارا
Áدرهم إمارا

Áدرهم إمارا
Áدرهم إمارا

Áدرهم إمارا
Áدرهم إمارا

Áدرهم إمارا
Áدرهم إمارا

Áدرهم إمارا
Áدرهم إمارا

أثر املساعدات اإلنسانية للمدينة من 2009 - 2014:

زيادة

التربعات العينيةالتكلفة

87%
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6,037

1,635

456
6,063

5,032

1,844
1,835

2015
2014

IHC

WHD
14,774

70%

وسائل التواصل اإلجت�عي

زيادة

إج�يل التواصل
اإلجت�عي

عدد املشاهدات
عىل اليوتيوب

عدد الصور
عىل انستجرام 

عدد التغريدات
عىل تويرت 
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20142015

161

666

30

172

677

67

20142015

430

358

429

420

التغطية اإلعالمية

التغطية اإلعالمية بناء عىل وسائل اإلعالم
املطبوعة

املواقع اإللكرتونية

áالبث اإلذاعي والتلفزيو

التغطية اإلعالمية بناء عىل اللغة
اإلنجليزية

العربية

العددالعدد

العددالعدد



35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

34%

1%

1%

34%

9%

8%

5%

4%

3%

3%

25%

16%

11% 9%

8%

7%

6%

6%

6%

6%

التغطية اإلعالمية

أعىل 10 منشورات من
حيث الحجم

أعىل 10 دول نارشة من
حيث الحجم

البيان
الخليج

الخليج اليوم
زاوية

أخبار الخليج
خليج تاÔز

الوطني
إمارات اليوم

االتحاد
وام

وام

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية

االتحاد

إمارات اليوم

الوطني

خليج تيمز

أخبار الخليج

الخليج اليومزاويا

الخليج

البيان

اإلمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية

الواليات املتحدة
الكويت

مرص
اململكة املتحدة

دولة قطر
لبنان

األردن
كينيا

الواليات املتحدة

الكويت

مرص

اململكة املتحدة

دولة قطر

األردنلبنان

كينيا
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التغطية اإلعالمية

الرؤيةالبياناإلمارات اليومالخليج

147,400 80,000عدد النرشات: 88,800عدد النرشات: 80,000عدد النرشات: عدد النرشات:

 

أخبار الخليجالخليج اليومالوطنياإلتحاد 

109,640 65,000عدد النرشات: 60,000عدد النرشات: 108,295عدد النرشات: عدد النرشات:
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14.3
2009

2010

2011

2012

2014

2013

إنجازاتنا

املساعدات املسجلة للمدينة العاملية للخدمات اإلنسانية

مليون
درهم
Áإمارا

مليون17.8
درهم
Áإمارا

مليون15.9
درهم
Áإمارا

مليون59
درهم
Áإمارا

مليون99
درهم
Áإمارا

مليون42
درهم
Áإمارا

273.5
مـلــيــــون

درهم
Áإمارا

املساعدات املسجلة ضمن تقرير وزارة التنمية والتعاون الدويل
تم تسجيل مساعدات املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية العينية والنقدية

مجمل مساعدات
املدينة العاملية للخدمات

اإلنسانية من 2009 - 2014 :



29

2011201220132014

171819271739927

إنجازاتنا

االستجابة لحاالت الطوارئ من قبل أعضاء املدينة

العدد اإلج�يل للشحناتإج�يل قيمة الشحنات

305
درهم
Á318مليونإمارا

درهم
Á320مليونإمارا

درهم
Á750مليونإمارا

درهم
Áمليونإمارا

شحنةشحنةشحنةشحنة
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ملخص إنجازاتنا

(2010 - 2015)االستجابة لحاالت الطوارئ بقيادة املدينة

اإلستجابة لغزة 2014

وقت االستجابة: أقل من 36 ساعة
7 مليون دوالر أمري¦

حملة تراحموا 2015

زمن االستجابة: 12 ساعة

األردن – اإلستجابة لالجئ� السوري�

2.5 مليون دوالر أمري¦
90 طن مرتي

21 تم إجالؤهم، 747 بوينج

زلزال هايتي 2010

اإلستجابة لنيبال 2015
الرشاكة مع القطاع الخاص

90 طن مرتيتربع رشكة يو � إس بثالث طائرات بقيمة 

اليونان - اإلستجابة لالجئ� السوري� 2015

دوالر أمري¦ 366,240
دوالر أمري¦ 260,000

إعصار  فانواتو – املحيط الهادئ 2015

وقت االستجابة: 48 ساعة

عدد املوظف� الذين تم إجالئهم:
(2011 + 2014 + 2015)اليمن

(WHO) (UNDP)
(2009)

عدد املوظف� الذين تم إجالئهم:
أفغانستان

20045483 عدد املوظف� الذين تم إجالئهم:
(2011)مرص

دوالر أمري¦ 500,000

دوالر أمري¦ 500,000

زمن االستجابة: 96 ساعةزمن االستجابة: 3 ساعة
زمن االستجابة: 24 ساعة

زمن االستجابة: 36 ساعة
زمن االستجابة: 24 ساعة

(WFP, UNHCR, UNICEF & UNDP)



عدد الخدمات املتاحة 8
عدد الخدمات عرب اإلنرتنت 8

خدمات املرافق
عدد الخدمات املتاحة 54

عدد الخدمات عرب االنرتنت 40

الخدمات الحكومية

عدد األنشطة 40
عدد الدورات التدريبية 10

2 áعدد طلبات الدعم اإلنسا
أنشطة جمع التربعات 8

التواصل املجتمعي

عدد الخدمات املتاحة 34
عدد الخدمات عرب اإلنرتنت 8

خدمات التسجيل
والرتاخيص 

25

خدماتنا

املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية تعمل من مقر آمن يوفر التسهيالت الالزمة والتي تهدف إىل تلبية االحتياجات املتعددة لألعضاء، وتقدم لهم مجموعة 

من املرافق ضمن مساحة  104,000 مرت مربع، ك� وتوفر املدينة ألعضائها عدد من الخدمات الحكومية لتسهيل عملياتها

*متوسط   عدد  األنشطة يف السنة
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رشكاؤنا

فكر القيادة والتوعية
و تبادل املعرفة


تعاون القطاع
العام والخاص

الخدمات املميزة
والخاصة بأعضاء املدينة

االستعداد للطوارئ مبادرات االبتكار

القطاع الخاص
ماسرت كارد
سيتي بنك

بنك أبوظبي الوطني
بنك املرشق

راك بنك
البنك التجاري الدويل

ط�ان اإلمارات
ايرباص

يو � إس
أرامكس

رشكة الÐيا لالتصاالت
الياه سات

مجموعة الهالل
الفا جن�يشن

جوجل
يس اتش تو ام هيل

فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة
 فندق ماريوت

فندق جم�ا أبراج اإلمارات
فندق جراند ميلينيوم

سيتي برÔي� للشقق الفندقية
اتصاالت

موانئ د� العاملية
د� مول

مجموعة � إم �
مجموعة األهيل

املؤسسات األكاد�ية والبحثية
مدرسة هولت لألع�ل

(MASHOM) ماجست� يف الدراسات املتقدمة يف العمليات اإلنسانية وإدارة سلسلة التوريد
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث

جامعة زايد
جامعة نيويورك أبوظبي

الجامعة األمريكية يف د�
الجامعة األم�كية يف الشارقة

كليات التقنية العليا
جامعة الشارقة

جامعة سان فرانسيسكو
جامعة حمدان بن محمد الذكية

مجموعة السياسات اإلنسانية

*الهيئات املذكورة أعاله تتعاون مع املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية  ضمن مشاريع محددة أو تقوم بتقديم خدمات حرصية للمدينة
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رشكاؤنا

فكر القيادة والتوعية
و تبادل املعرفة


تعاون القطاع
العام والخاص

الخدمات املميزة
والخاصة بأعضاء املدينة

االستعداد للطوارئ مبادرات االبتكار

رشكاء القطاع الحكومي
وزارة الخارجية

وزارة الشؤون االجت�عية
وزارة  التنمية والتعاون الدويل

هيئة الطرق واملواصالت
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب

ج�رك د�
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخ�ي

دائرة الشؤون القانونية لحكومة د�
د� الجنوب - مطار آل مكتوم الدويل  

مؤسسة املالية لحكومة د�
مدينة د� الطبية

دائرة حكومة د� الذكية
املجلس التنفيذي إلمارة د�

مؤسسة األوقاف وشؤون القرص
القيادة العامة لرشطة د�

مؤسسة د� لخدمات االسعاف 
مركز د� لضبط الكربون

هيئة املعرفة والتنمية البرشية
املنظ�ت الحكومية الدولية واملنظ�ت الدولية الغ
 ربحية 

املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والح�ية املدنية 
امليثاق العاملي لألمم املتحدة 
النبض العاملي لألمم املتحدة 

برنامج األغذية العاملي 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

مستودع االستجابة اإلنسانية الرسيع  لألمم املتحدة
مؤسسة هولت

ومضة
املؤسسات الخ
ية املحلية

مؤسسة الجليلة
مجموعة 32

مؤسسة وطني اإلمارات
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

Ãالهالل األحمر اإلمارا
مؤسسة اإلمارات

جمعية اإلحسان الخ�ية
الرشكاء اإلعالمي�
شبكة يس إن إن 
مجموعة هيكل

شبكة قنوات د�

*الهيئات املذكورة أعاله تتعاون مع املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية  ضمن مشاريع محددة أو تقوم بتقديم خدمات حرصية للمدينة
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رشكات تجارية

أعضاؤنا

املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية هي املنطقة الحرة الوحيدة والفريدة من نوعها؛ تستضيف أكê من 60 منظمة تابعة لألمم املتحدة ومنظ�ت دولية
غÃ ربحية ومنظ�ت حكومية دولية ورشكات تجارية

منظ�ت
األمم املتحدة

منظ�ت
دولية غÃ ربحية 

منظ�ت
حكومية دولية

TLC Transform 
Lives 

Consulting

International Association 
for Human Values



وتبــــادل  التــواصـــل  ¡ـكــ� 

املـعـــرفــة بـــ� املـنـظـمــات 

اإلنـســـانـيـــــة

عملية  ودعم  البحث  تشجيع 

اإلبتــكار يف املجــــال اإلنســا¦ 

بالرتكيـز عـىل الحد من املخاطـر

17

رؤيتنا

املركز اإلنساÖ العاملي األكرب واألكê كفاءة يف مجال الخدمات اللوجستية واالبتكار والتعاون. نحن @كن أعضاءنا من خلق

تغيÃ دائم يف حياة الناس املحتاج�، ونعمل عىل تسهيل التنسيق والتعاون ب� املنظ�ت الدولية والهيئات املحلية اإلماراتية لتوحيد الجهود 

املبذولة لتقديم املساعدات

دمـج وتبـادل املعلـومـــات ب� 

اإلنســــانيــة  املؤســســــــات 

ب�  التنسيق  لتسهيــل  املحليـة 

املنظµت وبنــاء الـقــــدرات

الرئيسية  اإلنسانية  الجهات  ¡ك� 

للخدمات  تحتية  بنية  خالل  من 

عاملي  مستوى  ذات  اللوجستية 

مضافة  قيمة  ذات  وخدمات 

ودعم إداري
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تأسست املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 

حاكم د� يف عام 2003. (قانون رقم (1) لعام 2012 والخاص بتأسيس املدينة)

2003

املدينة مركز دويل
للخدمات اللوجستية

تنفيذ خارطة
الطريق املستقبلية

20072021 - 2015

2012

منظمتنا

إنشاء املدينة العاملية
للخدمات اإلنسانية

صدور القانون رقم (1)



1.279540059

16%
2.4212 2.7

78 2,000

3.5

**

العا« مكان واحد
ونحن عىل اتصال بطرق  متعددة

نتأثر بكل فعل من حولنا
من أقىص الرشق إىل الغرب

الفقر

ب� الجنس�
املساواة

يف الدخل
املساواة

البطالةالطاقةاملياه

فقط

التعليمالصحةالجوع

عدد سكان العا�:

مليار*7.4

196*
عدد الدول:

د�

*أرقام 2015

شخص يف فقر
مدقع – õعدل

1.25 دوالر يوميا
(البنك الدويل)

مــلــيــــــــار

أغنى          من األشخاص

يــعــيـــــــش

مــلـــيــــــونمــلـــيــــــون

شخص ليس لديهم ما يكفي
من الغذاء ليعيشوا حياة صحية
وõعدل 1 من 9 أشخاص عىل

وجه األرض (برنامج األغذية العاملي)

شخص ال يحصلون عىل
الخدمات الصحية األساسية

(منظمة الصحة العاملية)

طفل تحت سن 12 ال يحصلون عىل التعليم
و 65 مليون مراهق ترتاوح أع�رهم 15-12

« يكن لديهم الحق يف التعليم (اليونيسف) مـلــيــــون

من النساء يف العا« يتقلدون مناصب
السلطة يف حياتهم املهنية

(برنامج األمم املتحدة اإل@ا`)

يكسبون 9.6 مرات أكê من أفقر
%10 من سكان العا«

(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)

شخص من الكوارث
الطبيعية ب� 2013-2004
(العقد الدويل للحد من الكوارث

الطبيعية)

مــلــيــــــــار

من الناس لديهم نقص يف
فرص الحصول عىل مياه

صحية (منظمة الصحة العاملية)
مــلــيــــــــار

شخص يستخدمون مصادر الطاقة
Ãاألساسية و1.3 مليار شخص غ

قادرين الحصول عىل الكهرباء
(توقعات الطاقة العاملية)

شخص عاطل عن العمل
يف جميع أنحاء العا«

(منظمة العمل الدولية)
مـلــيــــون

10%

املجتمعات
مدن مرنة /

البحار واملحيطات
استدامة

االستهالك
تـغـيــر املـنـــاخاإلنتاج املستدام /

1.5
مــلــيــــــــار

تــــــــأثــــــر

مـلــيــــون

عامل يف املصانع
التي تستغل الع�ل يف

جميع أنحاء العا«
(وار -أون- وانت)

ناتجة عن تغÃ املناخ باإلضافة إىل تـاثÃه عىل 
300 مليون شخص

(تقرير كويف عنان)

حالة وفاة300,000

كائنات بحرية معرضةأكـثـر مـن
للخطر يف عام 2015

(أوشنز)

فدان من الغابات تضيع
كل عام، وõعدل 150

فدان تفقد كل دقيقة
من كل يوم (رين تري)

ترضروا من بعض أشكال
العنف، و50 مليون نازح

بسبب النزاع يف السنة
املاضية فقط (البنك الدويل)

والغابات
األرايض

سلميـة 
مجتمعات

مـلــيــــون
1.2
مــلــيــــــــار

االحتياجات اإلنسانية

املصدر: األمم املتحدة، البنك الدويل، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية، اليونيسف، توقعات الطاقة العاملية، برنامج األمم املتحدة اإل@ا`، تقرير كويف عنان، منظمة العمل الدولية ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
13 - 2015اإلسرتاتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارث، وار -أون- وانت، رين تري، أوشنز
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15

17

19

21

25

27

33

39

41

42

44

املحتوى

االحتياجات اإلنسانية

منظمتنا

رؤيتنا

أعضاؤنا

رشكاؤنا

خدماتنا

إنجازاتنا

التغطية اإلعالمية 

وسائل التواصل اإلجت�عي

ميزانيتنا وتأثÃنا

رحلتنا

خارطة الطريق 2015 - 2021



مجلس اإلدارة

صاحبة السمو الـملû األمÃة هيا بنت الحس�
رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم محمد بو ملحة

محمد أحمد املري

سعيد محمد حارب

حمد سعيد الشاميسمحمد عتيق الفالحي

هالل سعيد املريهشام عبداللّه القاسم

Öعبداللّه عبد الرحمن الشيبا عبداللّه أحمد الحبـاي

نائب رئيس مجلس اإلدارة



ال شك أن مجتمع العمل اإلنساÖ الدويل بات يواجه تحديات غÃ مسبوقة ببلوغ أعداد الالجئ� حول العا« نحو ٦٠ مليون الجئ؛ إذ « تشهد البرشية منذ الحرب العاملية الثانية مثل تلك األعداد 
من العائالت التي ُرشِّدت وأُجربت قرصاً عىل مغادرة ديارها وأوطانها يف عرصنا الحايل. ففي الوقت الذي تنترش فيه اآلثار املدمرة للنزاعات الدموية يف سوريا وأفغانستان وجنوب السودان، يخيم 

شبح الفقر والجوع عىل حياة مئات املالي� من الناس حول العا«.

إن التحرك لتوفÃ الدعم واملساندة لكل من يحتاج العون هو أمر يتطلب جهداً ج�عياً ضخ�ً، ويسعدنا أن تضع "املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية" الخربات الطويلة التي تتمتع بها د� يف مجايل 
النقل والخدمات اللوجستية يف متناول الجهود الدولية الرامية إىل التغلب عىل تلك التحديات. ومع بنيتها األساسية عاملية املستوى، وما تقدمه من خدمات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، ودعم 

إداري متكامل، أصبحت "املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية" بالفعل أكرب مركز عاملي داعم للعمل اإلنساÖ بإسهاماتها يف تحريك فرق العمل ومواد اإلغاثة حول العا« برسعة وكفاءة متناهيت�. 

ك� نجحت املدينة يف تأسيس مجتمع متميز يف مجال العمل اإلنساÖ يضم أكê من ٦٠ جهة éثّل منظ�ت األمم املتحدة ومنظ�ت إنسانية دولية غÃ حكومية، وكذلك رشكات تجارية تتعاون 
جميعاً في� بينها لتنفيذ مهمة نبيلة تتجسد يف توفÃ الدعم الالزم للمترضرين سواء يف مناطق النزاعات أو تلك املتأثرة بالكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات وغÃها من الحاالت الطارئة التي 

تهدد أمن وسالمة الفقراء والضعفاء حول العا«. 

إن مجتمع العمل اإلنساÖ الدويل أصبح اليوم - وأكê من أي وقت مىض - يف حاجة حقيقية وملّحة للعمل سوياً لتوحيد الجهود وتنسيقها ملواجهة التحديات املتنامية، إذ تضطلع "املدينة العاملية 
للخدمات اإلنسانية" بدور محوري يف تحقيق تلك الغاية من خالل َجرسها لجهود العمل اإلنساÖ يف رشق العا« وغربه، بالتعاون مع منظ�ت األمم املتحدة واملؤسسات الدولية ذات الصلة؛ يف ح� 
تسعى املدينة، وضمن املحاور الرئيسة السرتاتيجيتها الكليّة، إىل توسيع دائرة الجهات املشاركة يف دعم العمل اإلنساÖ العاملي والتحفيز عىل زيادة االنخراط يف هذا املجال السي� من ِقبَل مؤسسات 

القطاع الخاص. 

وبين� تتصاعد وتÃة الضغوط التي تلقيها الرصاعات السياسية املطّولة عىل كاهل نُظُم وآليات توفÃ الدعم واملساندة ألولئك املضارين من جرّاء تلك الرصاعات، أثبتت "املدينة العاملية للخدمات 
اإلنسانية" أهمية دورها بالنسبة لجهات اإلغاثة يف أوقات األزمات õا توفره من خدمات نوعية عالية الكفاءة. ك� كان للمدينة إسهامها املؤثّر يف عمليات إخالء أطقم اإلغاثة التي تعرضت سالمة 

أفرادها للخطر يف مناطق النزاعات املُسلّحة، عالوة عىل مساعي املدينة املستمرة يف تعزيز الرشاكات وروابط التعاون وتبادل الخربات ب� كافة الجهات املَُمثّلة فيها. 

إن التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة بدعم القضايا اإلنسانية ينبع من ثقافة عريقة تُعيل قيمة العمل الخÃي واإلنساÖ، وتشّجع عليه وتضعه داöاً يف مقدمة أولوياتها. وإنه ملن دواعي فخرنا 
واعتزازنا أن يكون لدولة اإلمارات هذا الباع الطويل يف مجال العمل اإلنساÖ ومنذ تأسيسها عىل يد املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرىس دعائم العمل اإلنساÖ يف 

دولتنا، وأطلق العديد من املبادرات لتطويره وتنمية جهوده يف مناطق مختلفة من العا«، إذ ستبقى إسهاماته املضيئة مصدر إلهام وتحفيز لنا جميعاً وكذلك لألجيال املقبلة.
 

واليوم، تواصل دولة اإلمارات العمل عىل ترسيخ التزامها اإلنساÖ تجاه العا« استك�الً لرصيد زاخر باإلنجازات يف هذا املجال، حيث تسهم "املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية" بنصيب وافر يف ذلك 
اإلطار عرب االستفادة من مكامن القوة التي تتمتع بها د� يف مجايل النقل والخدمات اللوجستية للحفاظ عىل حياة أناس أبرياء يف حاجة إىل العون ومنح أمل جديد لعرشات املالي� منهم يف مناطق 

متفرقة حول العا«. 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم د�



تراثنا هو العطاء باألفعال ال بالكل�ت، من خالل

املشاريع ال الخطابات

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم د�

مساعداتنا أهدافها إنسانية فقط؛ وليست مرتبطة بالسياسة أو

باملوقع الجغرايف أو العرق أو اللون أو دين املستفيد.

نحن ال نرتدد يف مساعدة ودعم األخ و الصديق يف الضيق أو املحتاج� أين� كانوا.

هذه رسالتنا للعا«، وهذه دولة اإلمارات العربية املتحدة.

األمم الحية ال تهرب وال تيأس من التحديات، ونحن أمة حية « تيأس من املايض ولن تيأس من املستقبل، ال نتأخر يف دعم 

امللهوف وتعالج  الفقÃ وتغيث  الصغÃ وتشد جوع  الضعيف وتعلم  أين� كان، تنرص  الشقيق والصديق واملنكوب واملحتاج 

املريض ، تبني املستشفيات ، وتعمر املدن وتقيم املدارس وتنرش رسالة املحبة، اإلنسان ألخيه اإلنسان ، وتحمل لواء العطاء 

للبرش، كل البرش، ال نبتغي بهذه األع�ل مفاخرة أو تباهي ب� الناس، يكفينا رضا الخالق ودعوات املخلوق�.



تواصل لإلنسانية؛
اإللهام، التمك�
و إنقاذ األرواح



الـتـقـريـر التـنـفـيـذي 2015

التـواصـــل لإلنـســـانـيـــة 
إنـقــاذ األرواح
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