
 لجودة حياة أفضل



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة  



“عندما يفاخر الناس بإنجازات، نحن نفاخر بأننا أبناء 
نحن  تاريخ  عن  الناس  يتحدث  وعندما  الخير،  زايد 

نتحدث عن تاريخ من الخير بدأ مع قيام دولتنا“

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة  



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي



صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة - ولي عهد أبوظبي



سمو الشيخ  الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان 
مستشار صاحب السمو رئيس الدولة  - الرئيس األعلى للمؤسسة 



سمو الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان
نائب الرئيس األعلى للمؤسسة



الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة ال نهيان 
رئيس مجلس أمناء المؤسسة 



الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة ال نهيان
األمين العام للمؤسسة 





كلمــــــة الرئيس األعلى للمؤسسة 

ببدء  الهام  المفهوم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مؤسـس  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له،  المغفور  رسخ 
بناء األوطان من خالل بناء مجتمع صحي.

القيادة  بفضل  الصحية  الرعاية  قطاع  تعزيز  في  الدولة  أحرزته  الذي  الجوهري  التقدم  في  شــك  من  هناك  وليس 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الدولة،  رئيس   - نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ومتابعة  دبي،  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب   - مكتوم  آل 
أعضاء  السمو  أصحاب  توجيهات  وكذلك  أبوظبي  عهد  ولي  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب   - نهيان  آل 
مبادراتها  خالل  من  للدولة  العديدة  الريادية  المساهمات  ذكر  كذلك  يفوتنا  وال  اإلمارات.  حكام  األعلى  المجلس 

المتعددة تجاه تحقيق ما يعود بالنفع والخير على الشعوب المحلية والعربية واإلقليمية فضاًل عن الدولية.

ومساند  كراعي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  التزام  هو  المؤسسة  تأسيــس  من  الرئيسي  الهدف  ان  لذلك، 
لالبتكارات والبحوث العلمية وتوجهها الّجاد نحو تحسين أنظمة الرعاية الصحية.

الهدف  هذا  تحقيق  اجل  من  الفعالة  المشـــاركة  على  ودوليًا  واقليميًا  محليًا  والمؤســـسات  العلماء  اشجع  كما 
البشرية. لصالح 

سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان 
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مؤسستنا

التعليم
 ونشر المعرفة

اإلغاثة الصحة
 والمشاريع الطبية 

المساعدات 
اإلجتماعية

المشاريع
الدينية

المشاريع
 التنموية 

تم إنشاء المؤسسة بتاريخ 1 مارس 2011 بموجب قرار وزاري رقم )58( لعام 2011  لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك امتداداً  لرؤية  سمو 
مجتمع  لخدمة  العميق  وإلتزامه  اهلل  حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  مستشار   - نهيان  ال  زايد  بن  خليفة  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام  لخدمة اإلنسانية واألنشطة الخيرية على الصعيدين المحلي 

والعالمي مع رؤية رئيسية تهدف إلى تخفيف المعاناة اإلنسانية من خالل القطاعات التاليـــة: 



16



17

برامجنا
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قطاعاتنا  

مميزة  نتائج  لتحقيق  الرامية  المؤسسة  مساعي  سياق  في  الدولية:  الثالسيميا  لرابطة  اإلقليمي  المكتب 
الدولية  الثالسيميا  لرابطة  اإلقليمي  المكتب  المنطقة، تم تأسيس  الثالسيميا في  لمصلحة مجتمع مرضى 

لغرض تفعيل سياسات واستراتيجيات العمل التي أدرجتها رابطة الثالسيميا الدولية في المنطقة.

الخدمات اإلنسانية: أُسس هذا القطاع لخدمة اإلنسانية واألنشطة الخيرية في الدولة وحول العالم مع رؤية رئيسية 
تهدف إلى تخفيف المعاناة اإلنسانية.

االفراد  تكريم  إلى  تسعى  نوعها  من  فريدة  عالمية  جائزة  للثالسيميا:  العالمية  خليفة  بن  سلطان  جائزة 
والمؤسسات الذين قدموا اسهامات متميزة وفريدة من نوعها في مجال تحسين جودة حياة مرضى الثالسيميا 

على الصعيدين المحلي والدولي.

جائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم: تم إنشاء هذه الجائزة لطالبات المدارس )اإلناث( 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهم في خضم خوض غمار الدراسة األكاديمية يُبرزن إقبااًل وتفوقًا في حال 
علوم  بين  فجمعوا  وتفوق  إبداع  ذاته  بحّد  وهذا  األخرى،  العلمية  موادهم  إلى  باإلضافة  المسابقة  هذه  اجتياز 

الدين والدنيا.
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قطاعاتنا  
شمسنا العربية: ترجمة عدد من المساقات الجامعية التي تدرس في أفضل الجامعات العالمية، إلى اللغة العربية 
الحريصين  من  وغيرهم  وتربويين،  جامعيين  أساتذة  من  وللمهتمين  العربية،  الجامعات  لطلبة  مجانًا  وتقديمها 

على االرتقاء بالتعليم الجامعي بشكل خاص، وبالمعرفة بشكل عام.

انطلقت من  ، حيث  المتحدة  العربية  اإلمارات  القراءة وحبها في مجتمع دولة  2012 لنشر عادة  تأسست في  زود: 
أبوظبي لتمتد وتشمل باقي إمارات الدولة من خالل الفعاليات الحكومية والخاصة المختلفة . كلمة »زود« باللغة 

العربية تعني الزيادة او الوفرة.

»حلقة األمل« تم إنشاء هذا القطاع لتطوير المجتمع الى االفضل من خالل منح الفرص والتعليم، ويتضمن نطاق   
عمل هذا القطاع على  أهم المجاالت الرئيسية التعليم والشباب والنساء.

وينحدر تحت »حلقة االمل« ثالث مبادرات، ولكل منها ادارة خاصة بها ضمن هدف متكامل » التنمية المستدامة«:
لألطفال  وممتعة  مريحة  بيئة  توفير  هدفها  ربحية  غير  خيرية  مبادرة  وهي   2013 عام  تأسست  التي  تقرون؟«  »تبون 
أثناء إقامتهم في المستشفى لتنوير عقولهم ومساعدتهم على الشفاء والتعافي من خالل عالم رائع من الكتب 

والقراءة التي تدعم إعادة تأهيلهم في جميع مستشفيات الدولة.
 »منارة األمل« وهي مبادرة غير ربحية وتسلط الضوء على أهمية تعليم األطفال المحرومين في البلدان والمناطق 
التي تعاني من الحروب أو الفقر أو الكوارث الطبيعية، من خالل تعليم األطفال كيفية صنع مصابيح بسيطة للقراءة 
يتم صناعتها بالكامل من مواد معاد تدويرها الن األطفال يتعلمون من خالل التجمعات وبالتالي منحهم درساَ في 
علم الطاقة المتجددة وتوليد الضوء، وتركز هذه المبادرة على أهمية محو األمية والتعليم لغرس األمل في نفوس 

اآلالف من األطفال في منطقتنا العربية والعالم.
في  الجنسين  بين  للمساواة  منصة  بمثابة  ليكون   2016 عام  تأسس  الذي  والمساواة«  المرأة  تمكين  »مجلس 
كافة المجاالت ولتعزيز التسامح وإعطاء الفرص للمرأة في العمل. من خالل تحليل المقومات التي تؤثر على االنتاج 
والتقدم المهني، والتشجيع على الوعي الثقافي والتغيير، والتصدي للتحديات الفريدة من نوعها وتلبية احتياجات 
الشركات  إدارة  مجالس  لتشجيع  التنفيذي  المجلس  ألعضاء  خاصة  بيانات  قاعدة  تجميع  وسيتم  عملها.  في  المرأة 

للترحيب بوجهة نظر النساء المحترفات لنهضة المرأة.



22



23

الخدمات المشاريع التنموية  التعليم 
اإلنسانية
 واإلغاثية  

الصحة والمشاريع 
الطبية  

المساعدات 
المشاريعاإلجتماعية 

الدينية

32%3%
9%

29%

9%
18%

الموازنـــة
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المستفيدون
الصحة التعليم  المشاريع التنموية المشاريع الدينية المساعدات اإلجتماعية الخدمات اإلنسانية واإلغاثة

 إنشاء أكثر من 18 مركز تعليمي ومكتبات لألطفال وغيرهم
بناء 3 مراكز طبية في الدولة

تمويـل  12 من األبحاث العلمية والطبية على المستوى المحلي والدولي
 طباعة أكثر من 10000 نسخة من الكتب والمنشورات العلمية محليًا ودوليًا

تنظيم اكثر من 20 برنامج توعوي محليًا ودوليًا
 عالج أكثر من 200 حالة طبيًا محليًا ودوليًا

 ترجمة اكثر من 12 مساقًا جامعيًا وبأكثر من 300 فيديو يبث على شبكة اإلنترنت وتسجيل أكثر من 12500 طالب من 50 دولة مختلفة
 أكثر من 50 منحة دراسية على مستوى المدارس والجامعات

 عالج أكثر من 70 حالة زراعة النخاع
المشاركة في أكثر من 20 حملة خيرية محليًا ودوليًا

 دعم 20 مؤسسة غير ربحية حول العالم
 منح األجهزة والمعدات الطبية وسيارات اإلسعاف  محليًا ودوليًا

 مساعدة ودعم أكثر من 20000 طفل من الالجئين وضحايا الحروب والمحتاجين في الدول الفقيرة حول العالم
 إيفاد أكثر من 100 شخص في حمالت الحج والعمرة

 دعم 50 عريس بالزواج الجماعي
 بناء عدد 2 من المساجد والمنشئات الدينية في سيشل والبرازيل

 توفير فرص العمل لحوالي 20 مريض في المؤسسات والجهات المختلفة
 هدايا العيد ألكثر من 5000 طفل من المحتاجين على مستوى الدولة

 ندوات تحفيظ القران لألطفال على مستوى مدارس الدولة
 إحياء المناطق النائية وزراعة المحاصيل وتوفير المياه العذبة في مناطق مختلفة حول العالم

تكريم أكثر من 50 شخص و 20 مركزًا لدعمهم في مجال تطوير عالج مرض الثالسيميا والمجال الطبي
 دعم 35 برنامج تلفزيوني لجمع التبرعات وعالج المرضى

 توزيع ما يزيد عن 1000 من مصابيح اإلنارة و 1000 من كتب التعليم والتلوين على األطفال في مختلف البلدان حول العالم من خالل مبادرة منارة االمل
 تنظيم اكثر من 5 مزادات خيرية لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين

 اإلستجابة للكوراث ومساعدة  أكثر من 50000 شخص من ضحايا الكوارث في 5 دول مختلفة
 دعم 5 حاالت ممن ترتبت عليهم الدية

 التبرع بمبلغ مليون درهم في حملة سقيا اإلمارات
التبرع بمليون درهم إماراتي لدعم مركز الملك حسين للسرطان في األردن
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المستفيدون من األفراد

المستفيدون من المؤسسات

أك�ث من 113,000

أك�ث من 65   

الصحة التعليم  المشاريع التنموية المشاريع الدينية المساعدات اإلجتماعية الخدمات اإلنسانية واإلغاثة
 إنشاء أكثر من 18 مركز تعليمي ومكتبات لألطفال وغيرهم

بناء 3 مراكز طبية في الدولة
تمويـل  12 من األبحاث العلمية والطبية على المستوى المحلي والدولي

 طباعة أكثر من 10000 نسخة من الكتب والمنشورات العلمية محليًا ودوليًا
تنظيم اكثر من 20 برنامج توعوي محليًا ودوليًا

 عالج أكثر من 200 حالة طبيًا محليًا ودوليًا
 ترجمة اكثر من 12 مساقًا جامعيًا وبأكثر من 300 فيديو يبث على شبكة اإلنترنت وتسجيل أكثر من 12500 طالب من 50 دولة مختلفة

 أكثر من 50 منحة دراسية على مستوى المدارس والجامعات
 عالج أكثر من 70 حالة زراعة النخاع

المشاركة في أكثر من 20 حملة خيرية محليًا ودوليًا
 دعم 20 مؤسسة غير ربحية حول العالم

 منح األجهزة والمعدات الطبية وسيارات اإلسعاف  محليًا ودوليًا
 مساعدة ودعم أكثر من 20000 طفل من الالجئين وضحايا الحروب والمحتاجين في الدول الفقيرة حول العالم

 إيفاد أكثر من 100 شخص في حمالت الحج والعمرة
 دعم 50 عريس بالزواج الجماعي

 بناء عدد 2 من المساجد والمنشئات الدينية في سيشل والبرازيل
 توفير فرص العمل لحوالي 20 مريض في المؤسسات والجهات المختلفة

 هدايا العيد ألكثر من 5000 طفل من المحتاجين على مستوى الدولة

 ندوات تحفيظ القران لألطفال على مستوى مدارس الدولة
 إحياء المناطق النائية وزراعة المحاصيل وتوفير المياه العذبة في مناطق مختلفة حول العالم

تكريم أكثر من 50 شخص و 20 مركزًا لدعمهم في مجال تطوير عالج مرض الثالسيميا والمجال الطبي
 دعم 35 برنامج تلفزيوني لجمع التبرعات وعالج المرضى

 توزيع ما يزيد عن 1000 من مصابيح اإلنارة و 1000 من كتب التعليم والتلوين على األطفال في مختلف البلدان حول العالم من خالل مبادرة منارة االمل
 تنظيم اكثر من 5 مزادات خيرية لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين

 اإلستجابة للكوراث ومساعدة  أكثر من 50000 شخص من ضحايا الكوارث في 5 دول مختلفة
 دعم 5 حاالت ممن ترتبت عليهم الدية

 التبرع بمبلغ مليون درهم في حملة سقيا اإلمارات
التبرع بمليون درهم إماراتي لدعم مركز الملك حسين للسرطان في األردن
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مجلس أبوظبي للتعليممطار أبوظبيهيئة أبوظبي للسياحة والثقافةهيئة الصحة في أبوظبي وزارة الصحة 

جامعة باكنجهام

شركة أبوفارما لألدوية 

هيئة الصحة بدبي

رابطة الثالسيميا الدولية

شركة نوفارتيس

بروتون بارتنرز انترناشونال  الهالل االحمر اإلماراتيمركز كارتر

مؤسسة الشارقة لإلعالممستشفى بامبينو جستو اإليطاليجامعة واشنطن 

مجلس اللوردات البريطانيالجمعية البريطانية للثالسيميا 

مركز الحسين للسرطانمنظمة الصحة العالمية

مركز العالج بالبروتون -  التشيك 

 مركز الرعاية الدائمة - لبنانجامعة ام اي تي

شركة أبوظبي لإلعالم

الجمعية الفيتنامية للثالسيميا 

جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا 
فلسطين المركز الوطني لطب األطفال
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الواليات المتحدة

البرازيل

اإلمارات

عمان

اليمن

المغرب

بريطانيا

إيطاليا

اليونان

مصر

تايالند
فيتنام

فلسطينكوريا الجنوبية
لبنان

سوريا

األردن

قبرص

ألمانيا

الصومال

كينيا

الهند

باكستان

أفغانستان

شركاؤنا اإلستراتيجيون 

وزارة الصحة - اإلمارات 
هيئة الصحة بدبي - اإلمارات

هيئة الصحة في أبوظبي 
رابطة الثالسيميا الدولية - قبرص

جامعة باكنجهام  - المملكة المتحدة  
شركة نوفارتيس - سويسرا 

مركز كارتر - أتالنتا - الواليات المتحدة   
منظمة الصحة العالمية - سويسرا 

 الهالل االحمر اإلماراتي- اإلمارات

مركز الحسين للسرطان - األردن 
بروتون بارتنرز انترناشونال - لندن 
مركز العالج بالبروتون - التشيك 

جامعة واشنطن -  الواليات المتحدة 
جامعة ام اي تي - ماساتشوسس - الواليات 

المتحدة
مستشفى بامبينو جستو - إيطاليا 

 مركز الرعاية الدائمة - لبنان
مؤسسة الشارقة لإلعالم - اإلمارات

شركة أبوظبي لإلعالم - اإلمارات
الجمعية البريطانية للثالسيميا - بريطانيا 

الجمعية الفيتنامية للثالسيميا  فييتنام 
جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا  فلسطين 

الجمعية األردنية للثالسيميا والهيموفيليا  
مجلس اللوردات البريطاني - بريطانيا

شركة أبوفارما لألدوية - المملكة المتحدة 
مجلس أبوظبي للتعليم - اإلمارات 

مطار أبوظبي الدولي - اإلمارات 

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة - اإلمارات 
جمعية اإلمارات للثالسيميا - اإلمارات

 جائزة حمدان بن راشد ال مكتوم للعلوم الطبية - اإلمارات
الجمعية الهندية ألمراض الدم - الهند 

الجمعية اليمنية للثالسيميا وامراض الدم - اليمن 
مركز اللة سلمى للوقاية وعالج السرطان - المغرب

الجمعية المغربية للثالسيميا - المغرب 
مكتب اإلغاثة والمساعدات - أفغانستان 
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إنتشارنا في اإلعالم
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أهدافنا للخمس سنوات القادمة 

التوسع في برامج التعليم والصحة على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

مشـروع وقف لدعم رؤيتنا لتطــوير الرعاية الصحية والتعــليم في المناطق المحتاجة والفقيرة. 

التعاون المشترك مع الجهات المعنية لتأسيس مراكز طبية فريدة من نوعها في المنطقة. 

المساهمة في المبادرات ذات التأثير الكبير في خدمة المجتمع تماشيًا مع رؤية اإلمارات 2021.

انتشار  من  والحد  التوعية  برامج  لتطوير  والدولية  المحلية  الجهات  مع  التفاعلي  التعاون 
األمراض والوقاية.

I

II

III

IV

V
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مسيرتنا

على  الخيرية  واألنشطة  اإلنسانية  لخدمة   2011 مارس  في  المؤسسة  إنشاء  تم 
المعاناة  تخفيف  إلى  تهدف  رئيسية  رؤية  مع  والعالمي  المحلي  الصعيدين 

اإلنسانية.
تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية للمحتاجين

 في جمهورية باكستان

توقيع إتفاقية مع برنامج »ألم وأمل« 
لتغطية الحاالت اإلنسانية العالجية

إطالق مشروع »زود«

تقديم األجهزة الطبية 

استقبال الرئيس القبرصي لسمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن خليفة ال نهيان

2011

2012
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إطالق أول جائزة عالمية في مجال الثالسيميا 

افتتاح المكتب اإلقليمي لرابطة الثالسيميا 
الدولية - أبوظبي 

المشاركة في المؤتمرات الدولية 

استقبال للسيدة األولى لجمهورية
 قبرص في دبي

تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
لضحايا المجاعات في القرن اإلفريقي

افتتاح مركز الثالسيميا في 
الفجيرة

الحملة األولى للتبرع بالدم

2011

2012

إرسال مواد عينية لضحايا زلزال مدينة فان التركية
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حفل توزيع جوائز الدورة األولى لجائزة سلطان بن خليفة                            العالمية للثالسيميا »2013«
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حفل توزيع جوائز الدورة األولى لجائزة سلطان بن خليفة                            العالمية للثالسيميا »2013«
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حفل توزيع جوائز الدورة األولى لجائزة سلطان بن خليفة                            العالمية للثالسيميا »2013«
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حفل توزيع جوائز الدورة األولى لجائزة سلطان بن خليفة                            العالمية للثالسيميا »2013«

البحث  في  قدمًا  المضي  استطعنا  الدولية  خليفة  بن  سلطان  منحة  على  »بحصولنا 
في  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  بواسطة  الزائد  الحديد  لتشخيص  العلمي 
البلدان النامية، واألهم من ذلك، لتطوير الدراسة على استخدام »أملوديبين« في منع 
امتصاص الحديد في القلب. بفضل هذه الجائزة، استطعنا إكمال البحث في عام 2016، 
والذي نُشرمؤخرا في المجلة الطبية ألمراض الدم،. ان الغرض من هذه الدراسة وغيرها 
المغناطيسي  بالرنين  التصوير  بواسطة  الزائد  الحديد  تقييم  في  المطبوعات  من 
من  يكن  لم  وهذا  العالم،  أنحاء  جميع  في  المرضى  مساعدة  الثالسيميا  مرضى  في 

الممكن تحقيقه من دون جائزة سلطان بن خليفة العالمية للثالسيميا«

 60 من  أكثر  لها  والتي  الدم   لفقر  كولي  مؤسسة  تاريخ  في  فخر  لحظة  كانت  »لقد 
سنة في الدفاع عن المرضى. لقد تشرفت جدا لقبول مثل هذه الجائزة المرموقة نيابة 
النجاحات  من  العديد  حققوا  الذين  المؤسسة    هذه  على  والقائمين  المرضى  عن 
وراعي  الجائزة  على  للقائمين  الثناء  كل  الزمن.  من  طويلة  فترة  مدى  على  واإلنجازات 
هذا  إنجاح  في  شاركوا  الذين  جميع  و  خليفة  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  سمو  الجائزة 

الحدث المهم«

جوليانو دي الرا فرنانديز - البرازيل 
2013 الفائز بجائزة المنحة الدولية للبحث العلمي المترجم في مجال الثالسيميا - 

مؤسسة كولي  لفقر الدم  - الواليات المتحدة األمريكية
2013 الفائز بجائزة سلطان بن خليفة العالمية لجمعية الثالسيميا المتميزة - 
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مسيرتنا 

بناء مسجد في جمهورية السيشل 

إطالق مشروع
»تبون تقرون؟«

تمويل األبحاث الطبية
 محليًا وعالميا

متابعة المرضى الذين 
يتلقون  العالج خارج الدولة

هدايا للمرضى - المملكة المغربية 

تزويد المستشفيات
 باألجهزة وسيارات اإلسعاف - باكستان 

التعاون مع المنظمات العالمية 
في مجال تطوير العالج والبرامج 

التوعوية - ألمانيا

منح دراسية للمرضى
والطلبة المتعسرين 

تقديم األجهزة الطاردة للحديد في اليمن  

مليون درهم إماراتي
للمشاركة في

 حملة »سقيا اإلمارات«

مليون درهم لحملة 
قلوبنا مع اهل الشام

2013

2014
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اعادة احياء المناطق الزراعية في 
جزيرة سقطرى

إنشاء الجمعية اليمنية للثالسيميا 
وأمراض الدم 

إطالق أول برنامج 
لترجمة المساقات 

الجامعية  بالتعاون مع 
معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا

برنامج »دفع الدية«

افتتاح مكتب المؤسسة في سقطرى 

الزواج الجماعي ألكثر من 50 عريس

مؤتمر الثالسيما العالمي
 الثالث عشر في أبوظبي 

2013

2014

إرسال عدد من المحتاجين 
في حمالت الحج والعمرة 

 Thalassemia International Federation
World Congress
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حفل توزيع جوائز الدورة الثانية لجائزة سلطان بن خليفة                            العالمية للثالسيميا »2015«
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حفل توزيع جوائز الدورة الثانية لجائزة سلطان بن خليفة                            العالمية للثالسيميا »2015«
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مبادرة »برزة قراءة « في مطار أبوظبي 
الدولي

الدورة الخامسة من جائزة الشيخة 
حصة بنت محمد آل نهيان للقران 

الكريم

مؤسسة سلطان بن خليفة االنسانية 
والعلمية تبحث في سلطنة عمان أحدث 

المستجدات في مجال مرض الثالسيميا

مسابقة وطنية لكتابة 
القصص المستوحاة من التراث 

الشعبي اإلماراتي

إفطار لمرضى الثالسيميا في 
الدولة إحتفاء بيوم زايد للعمل 

اإلنساني
مزاد خيري لدعم المبادرات الثقافية

 في أبوظبي

مليون درهم إماراتي لدعم مرضى 
السرطان في مركز الملك حسين 

للسرطان  في األردن

المؤتمر العربي للثالسيميا وأمراض الدم

زيارة مرضى الثالسيميا 
في فييتنام 

زيارة مخيمات الالجئين السوريين في األردن 

ورشة عمل لمرضى 
الثالسيميا

زيارة مرضى الثالسيميا في 
عجمان

2015

2016

مسيرتنا
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»تبون تقرون ؟ « في بالد العجائب
سلطان بن خليفة االنسانية توزع 

5000 طرد غذائي في مصر غرفة »تبون تقرون؟«
 في مستشفى لطيفة بدبي

مبادرة »بسمة شفاء « في 
سيؤول - كوريا

الحملة الثانية
 للتبرع بالدم 

نصف مليون درهم لدعم 
األوضاع اإلنسانية في اليمن

مليون درهم لحملة »تراحموا« 
لدعم الالجئين والمتضررين في 

بالد الشام

توقيع مذكرة تفاهم لبناء 
مركز أبوظبي لعالج األورام 

بتقنية البروتون

افتتاح عيادة لمرضى 
الثالسيميا  في عجمان

بحث سبل التعاون 
المشترك مع جاللة 

الملكة رانيا العبداهلل 

المزاد الخيري  الدورة الرابعة

وضع حجر األساس لمركز الثالسيميا 
في راس الخيمة  

2015

2016

تقديم المساعدات 
لألطفال في كينيا 
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إشــــــادات محلية ودوليــــة

2011

2015 2016

اختيار سمو الشيخة شيخة بنت سيف ال نهيان أبرز الشخصيات العالمية 
من قبل اإلتحاد الدولي للمستشفيات في سويسرا وذلك في مجال 

الخدمات الصحية

حصول سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة 
بن زايد آل نهيان على جائزة »إنجاز الخريجين« من 

جامعة سالفورد 
استقبال رئيس جمهورية قبرص 

مركز كارتر يشيد بجهود
 المؤسسة في المنطقة وعالميًا

صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد ال مكتوم يكرم المؤسسة 

ضمن أفضل 38 جهة انسانية 
ومانحة مجلس اللوردات البريطاني 

يشيد بجهود المؤسسة 
اإلنسانية 
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2012

2013 2014

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي، وزير المالية
يكرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان تقديراً وعرفانًا

لدور سموه الفعال في مجال العمل اإلنساني وجهوده في دعم البحث
العلمي والطبي

جائزة الشارقة للعمل التطوعي

سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  كرم 
سمو  الشارقة  حاكم  ونائب  عهد  ولي  القاسمي 
وذلك  نهيان  ال  خليفة  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
في  المخضرمة  التطوعية  الشخصيات  فئة  عن 
مجال األعمال التطوعية على مستوى دولة اإلمارات، 
والمساعدات  العديدة،  إسهاماته  على  تكريمًا 

اإلنسانية على الصعيدين المحلي والدولي.
جامعة باكينغهام البريطانية تمنح سمو الشيخة شيخة بنت سيف ال نهيان 

درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لدورها وجهودها في دعم ورعاية مرضى 
الثالسيميا والجهود الطبية واالجتماعية المتعلقة بتوعية المجتمع بالمرض 

وعالجه على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم .

تكريم مؤسسة سلطان بن خليفة ال نهيان اإلنسانية والعلمية في 
المؤتمر األوروبي العالمي - قبرص
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بابا الفاتيكان ونائب الرئيس األمريكي يشيدان بجهود 
اإلمارات اإلنسانية - 2016 
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“إنني أحيي دولة اإلمارات على جهودهم النّيرة في خدمة البشرية والتقدم الذي تم تحقيقه 
المرضى  برعاية  واالهتمام  والعالمي  المحلي  المستوى  على  والصحة  الطب  مجال  في 
وعالج المصابين باألمراض المزمنة والنادرة وتطوير مجال األبحاث إليجاد عالج شاف لألمراض 

واألورام“

السامية  المبادرات  هذه  مثل  لدعمها  وشعبًا،  حكومًة  اإلمارات  لدولة  بالشكر  أتقدم  “أنني 
والنبيلة واهتمامها باإلنسان وتطوير المجتمع“

البابا فرانسيس
الكاثوليكية الكنيسة  بابا 

جوزيف بايدن
نائب الرئيس األمريكي

2016



“ما يستطيع العقل البشري اإليمان به يمكن 
تحقيقه فليكن الهدف واضح“

سلطان بن خليفة بن زايد ال نهيان



“Whatever the human mind believes, can 
be achieved as long as the target is clear”

Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 



“The United Arab Emirates has made remarkable achievements to support 
mankind in the fields of medicine, science and treatment around the world. 
A big and positive impact on the treatment of patients, new discovery of 
medication that will change our approach towards healthcare”

“My appreciation goes out to the United Arab Emirates for its rapid 
development and desire to progress humanity”

Pope Francis
Leader of the Roman Catholic Church 

Joseph Biden
US vice president
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2016



Pope Francis and Joseph Biden praise the UAE 
for healthcare advances - 2016



2012

20132014

H.H. Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum presented H.H. Sheikh Dr. Sultan 
Bin Khalifa Al Nahyan with “Personality of the Year” Award as recognition for 

his role in the field of Humanitarian Aid and fundamental efforts in supporting 
scientific and medical research

Sharjah Voluntary Award

H.H. Sheikh Sultan Bin Mohammed Bin Sultan 
Al Qasimi presented H.H. Sheikh Dr. Sultan 
Bin Khalifa Al Nahyan with “Personality of the 
Year”, an Award for voluntary work in the UAE, 
in recognition for his many contributions in the 
field of humanitarian aid efforts locally and in-
ternationally

The University of Buckingham in England granted Her Highness 
Sheikha Sheikha Bint Saif Al Nahyan an Honorary Doctorate in 

recognition of her role and efforts to support and care for Thalassemia 
Patients, as well as for her medical, social and community awareness 

efforts related to the disease and its treatment in the United Arab 
Emirates and around the world

Sultan Bin Khalifa Humanitarian & Scientific Foundation was 
presented with an award at the Pan-European Conference in 

Cyprus 
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2011

2015

H.H. Sheikha Sheikha bint Saif Al Nahyan was awarded the title of “World Renowned 
Personality” by the International Hospital Federation in gratitude for her outstanding 

contribution to the healthcare community, education and research

H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Khalifa Bin Zayed 
Al Nahyan has been honored with a Alumni 
Achievement Award from the University of 
Salford in recognition of his services to the 

development of the UAE

H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Khalifa 
meets the President of Cyprus 

The Carter Center praises the 
work of the foundation in the 

region and worldwideThe British House of Lords 
recognizes the efforts of the 

Foundation

H.H. Sheikh Mohammed Bin 
Rashed Al Maktoum presents an 
award to the Foundation along 

with 38 other humanitarian 
organizations

National & International Recognitions  
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2016



“Wanna Read?” in Wonderland

Donated 5000 food boxes - Egypt
Reading Room for 

“Wanna Read?” in Latifa 
Hospital

«Smile & Heal»
 Initiative – Seoul, South Korea

 2nd Blood Donation
 Campaign  Signing MOU for Proton Beam

 Therapy Center in Abu Dhabi
 One million dirhams in

support of Syrian refugees

 Half a million dirhams to
support Yemen

 Thalassemia Clinic in Ajman  Meeting with Her
 Majesty Queen

  Rania of Jordan

 Art Auction
 4th Term

 Laying the Foundation stone at the
   Thalassemia Center in RAK

 Support schooling in Kenya
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2016

2015



“Berzat Qeraa” In Abu Dhabi 
International Airport

 5th Term of Sheikha Hessa Bint
 Mohammed Al Nahyan Holy Quran

 Award

 Collaboration with Oman Thalassemia
 Association

 A national competition to
 write stories inspired by

Emirati folklore

 Iftar Gathering for
 Thalassemia Patients on

 Zayed’s Humanitarian
Day  Charitable Auction to support

Cultural Initiatives - Abu Dhabi

 One Million Dirham donation
 to support King Hussein Cancer
 Center in Jordan

Pan Arab Thalassemia & Haemoglobinopa-
 thies Conference 2015 - Abu Dhabi

 Visit to Thalassemia
 Patients in Vietnam

 Supporting refugee camps in Jordan

 Workshop for Thalassemia
 Patients

 Visit to Thalassemia Patients
 in Ajman

Our Journey
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2016

2015



Sultan Bin Khalifa International Thalassemia Award                    Second Term 2015
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Sultan Bin Khalifa International Thalassemia Award                    Second Term 2015
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Development projects in 
Socotra – Yemen 

Establishment of Thalassemia 
Association in Yemen 

First online university 
translational courses 

program in collaboration with 
Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)

Jail Bail Program

Foundations Office in 
Socotra – Yemen  

Sponsoring a group marriage of 50 
grooms

13th  Thalassemia International 
Federation World Congress - Abu 

Dhabi

2013

2014

Hajj & Umrah campaigns 
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 Thalassemia International Federation
World Congress



Mosque in Seychelles 
Initiation of

 «Wanna Read?» 
Project 

Support scientific and 
medical research 

Visit to patients being 
treated overseas 

Gifts for the needy children
Morocco  

Collaboration with esteemed organizations 
for the development of healthcare services

Germany 

University and School 
scholarships for students  

One million dirhams in 
support of UAE water AID 

campaign
Provide medical equipment 
and ambulances to hospitals  

Pakistan

Iron chelation pumps for 
Yemeni patients 

One million dirhams in support of 
“Syrian refugees” campaign

2013

2014

Our Journey
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“The Sultan Bin Khalifa International Thalassemia Translational Award won in 
2013 provided a significant boost and support in my research in the field of Thal-
assemia. With the Award we were able to rapidly advance our ongoing research 
on the diagnosis of iron overload with MRI in developing countries. Thanks to the 
Award, we were able to sustain the study which ended in 2016 and was recently 
published in the journal Blood. The results of this study and the other publications 
in iron overload assessment with MRI in thalassemia should help patients across 
the globe”

“My experience is very easy to describe.  To this day I talk about this event to my 
friends and the thalassemia community on a regular basis. It was a very proud mo-
ment in the Cooley’s Anemia Foundation’s over 60 year history of patient advocacy.  
I was extremely honored to accept such a high esteemed award on behalf of all the 
people that contributed to the Cooley’s Anemia’s long list of accomplishments and 
successes over a long period of time.  I have nothing but high praise for the process 
of this award and the generosity of the Sultan and the Sultan’s Royal family.  You 
and all that participated on this process should be commended and cheered for 
your work on this great event”

Juliano De Lara Fernandez – Brazil 
Winner Of Sultan Bin Khalifa International Scholarship for Translational Research on Thalassemia – 2013 

Cooley’s Anemia Foundation – USA
Winner of Sultan Bin Khalifa International Award for Thalassemia Society of Excellence – 2013 

Sultan Bin Khalifa International Thalassemia Award                  First Term 2013
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Sultan Bin Khalifa International Thalassemia Award                  First Term 2013



Sultan Bin Khalifa International Thalassemia Award                  First Term 2013
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Sultan Bin Khalifa International Thalassemia Award                  First Term 2013



Launch of Sultan Bin Khalifa International 
Thalassemia Award 

Establishment of Regional Office
 of TIF in Abu Dhabi 

Participation in International 
Conferences 

Visit of First Lady of Cyprus to Dubai 

Humanitarian support for the people 
surviving famine in Somalia

Inauguration of
 Thalassemia Center in 

Fujairah 

1st Blood Donation Campaign 

2011

2012

Immediate donations to Turkish earthquake victims
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 The Foundation was established in March 2011 to improve the quality of life
locally and internationally with a main vision to alleviate human suffering

Humanitarian support for those in need in Pakistan

Agreement with “Alam & Amal“ 
program to cover humanitarian 

and medical cases

Medical equipment and ambulances 
for Yemen  

Inception of “ZOWD” Project

H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Khalifa meets 
with President of Cyprus 

2011

2012

Immediate donations to Turkish earthquake victims

Our Journey
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I

II

III

IV

V

Establishment of an endowment program to support our mission to improve 
healthcare, educational and humanitarian projects in needy places.

Expansion of the educational and health programs into regional and global 
communities.

In partnership with our stakeholders, establish innovative healthcare facilities 
that are not available in the region. 

Deliver high impact initiatives to contribute to the community in line with the 
UAE vision 2021.

Create an interactive collaboration with new local and international partners 
to improve awareness and prevention programs.

Our Goals for the Next 5 Years 
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Media
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USA

Brazil

UAE

Oman

Yemen

Morocco

UK

Italia
Greece

Egypt

Thailand Vietnam

South KoreaPalestine
Lebanon Syria

Jordan

Cyprus

Germany

SomaliaKenya

India

Pakistan

Afghanistan

Ministry of Health - UAE

Dubai Health Authority - UAE

Health Authority - Abu Dhabi - UAE

Thalassemia International Federation - Cyprus 

Buckingham University- UK

Novartis – Switzerland 

Carter Center – USA

World Health Organization – Switzerland 

UAE Red Crescent - UAE 

King Hussein Cancer Center – Jordan

Proton Partners International – UK

Proton Therapy Center – Czech Republic

University of Washington – USA

MIT – USA

BAMBINO Hospital – Italy

Chronic Care Center – Lebanon

Sharjah Media Cooperation  - UAE

Abu Dhabi Media - UAE

United Kingdom Thalassemia Society – UK

Thalassemia Association in Vietnam – Vietnam 

Thalassemia Patients friends association - Palestine 

Society for Thalassemia & Hemophilia – Jordan

House of Lords – UK

ApoPharma – UK

Abu Dhabi Education Council - UAE

Abu Dhabi Airports - UAE 

Abu Dhabi Tourism & Cultural Authority - UAE 

Emirates Thalassemia Society - UAE

Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for Medical Sciences - UAE

Indian Thalassemia Society – India

Thalassemia Association in Yemen- Yemen

Lalla Salma Cancer Care Center – Morocco 

Moroccan Thalassemia Society – Morocco 

Humanitarian Aid Office - Afghanistan 

Our Partners
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Ministry of HealthHealth Authority - Abu DhabiAbu Dhabi Tourism & Cultural 
Authority 

Abu Dhabi Airport Abu Dhabi Education Council 

Buckingham University

ApoPharma 

Dubai Health Authority

Thalassemia International 
Federation

Novartis 

The Carter Center Abu Dhabi MediaUAE Red CrescentProton Partners International

University of WashingtonBAMBINO HospitalSharjah Media Corporation

United Kingdom Thalassemia 
SocietyHouse of Lords – UK

World Health OrganizationKing Hussein Cancer Center

Proton Therapy Center

MIT – USAChronic Care Center

Thalassemia Association in 
Vietnam

Thalassemia Patients friends 
association - Palestine Children’s National Medical Center26



More than 113,000 

Collaborated with 
more than 65  

Organizations  

Individuals
Development Projects Religious Social Support Humanitarian Health Education

Established 18 educational centers & libraries for children and others

Built 3 Medical treatment Centers locally 

Supported 12 national and international clinical research grants
Printed over 10000 books, booklets and scientific leaflets distributed locally and internationally
Conducted more than 20 awareness programs nationally and internationally
Over 200 patients were supported for medical treatment locally and overseas
Over 12 translations of online university courses were made with more than 300 videos online for over 12,500 registered students from 50 different countries 
Over 50 scholarships and school sponsorships locally and internationally 
Supported treatment of over 70 cases of bone marrow transplants overseas
Participated in 20  local and international humanitarian campaigns 
Supported over 20 organizations globally 
Provided thousands of medical equipment, ambulances and medical materials locally and internationally
Supported over 20000 refugees and needy children around the world 
Sponsored 100 people for Hajj Campaigns 
Sponsored Group marriages of 50 grooms 
Built 2 Mosques and religious sites in the Seychelles and Brazil
Provided Jobs for 20 patients in various organizations locally
Eid Gifts for 5000 Children in need locally 

Quran Memorizing Seminars for school children all over the UAE
Development of remote areas to include hospitals, agriculture, water provision and sanitation in various parts of the world
Awarded over 50 individuals and 20 centers for their contribution to the cause of thalassemia and other medical fields
Supported 35 TV Programs to raise funds for the treatment of patients
Beacon of Hope project distributed over 1000 beacon-in-a-box solar light kits and 1000 reading and coloring books to the needy children in several countries
Conducted over 5 auctions to raise funds for the support of needy people
Supplied foods and medical materials to 5 countries faced with disasters  - 50,000 individuals
Paid Deya for 5 cases “Jail Bail Program“ 
Donated one million dirhams for UAE Water Aid Campaign 
Donated one million dirhams to the King Hussain Cancer Center in Jordan
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Beneficiaries
Development Projects Religious Social Support Humanitarian Health Education

Established 18 educational centers & libraries for children and others

Built 3 Medical treatment Centers locally 

Supported 12 national and international clinical research grants
Printed over 10000 books, booklets and scientific leaflets distributed locally and internationally
Conducted more than 20 awareness programs nationally and internationally
Over 200 patients were supported for medical treatment locally and overseas
Over 12 translations of online university courses were made with more than 300 videos online for over 12,500 registered students from 50 different countries 
Over 50 scholarships and school sponsorships locally and internationally 
Supported treatment of over 70 cases of bone marrow transplants overseas
Participated in 20  local and international humanitarian campaigns 
Supported over 20 organizations globally 
Provided thousands of medical equipment, ambulances and medical materials locally and internationally
Supported over 20000 refugees and needy children around the world 
Sponsored 100 people for Hajj Campaigns 
Sponsored Group marriages of 50 grooms 
Built 2 Mosques and religious sites in the Seychelles and Brazil
Provided Jobs for 20 patients in various organizations locally
Eid Gifts for 5000 Children in need locally 

Quran Memorizing Seminars for school children all over the UAE
Development of remote areas to include hospitals, agriculture, water provision and sanitation in various parts of the world
Awarded over 50 individuals and 20 centers for their contribution to the cause of thalassemia and other medical fields
Supported 35 TV Programs to raise funds for the treatment of patients
Beacon of Hope project distributed over 1000 beacon-in-a-box solar light kits and 1000 reading and coloring books to the needy children in several countries
Conducted over 5 auctions to raise funds for the support of needy people
Supplied foods and medical materials to 5 countries faced with disasters  - 50,000 individuals
Paid Deya for 5 cases “Jail Bail Program“ 
Donated one million dirhams for UAE Water Aid Campaign 
Donated one million dirhams to the King Hussain Cancer Center in Jordan
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Budget 
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 EducationDevelopment Projects Relief Aid

 Health & Medical
 Projects

Social Services

32%3%
9%

29%

9%
18%

Religious Projects 





Shamsuna Al Arabia is a division providing Arabic translation of a number of university courses taught by 
leading professors from the best universities in the world, and that have been made available free online.

ZOWD was established in 2012 to promote the habit of reading and love for reading within the communities 
across the United Arab Emirates. It started in Abu Dhabi and extended to other Emirates. Zowd in Arabic 
means “more” or “growth”.

Circle of Hope was established to make the world a better place through opportunity and education, with 
a main vision that focuses on the key areas of education, young people and women. To date there are three 
initiatives within the institute, each with its own mandate, all contributing to sustainable development.
Wanna Read? was established in 2013. This non-profit initiative creates warm, friendly and stimulating 
environments in hospitals across the United Arab Emirates, to help the children through their healing and 
rehabilitation process. 
Beacon of Hope is a non-profit initiative promoting the importance of light and literacy to underprivileged 
children in countries and regions affected by war, poverty or decimated by natural disaster. By providing 
them with a simple solar light that the children are taught to assemble, thus giving them a lesson in the 
science of renewable energy and the generation of light, we help to generate hope for thousands of 
children in both our region and around the globe.
The Women’s Empowerment and Equality Board was established in 2016 to serve as a platform for 
gender equality and to promote opportunity and tolerance for women in the workplace. By analyzing 
the factors that impact productivity and the potential for professional advancement, we can encourage 
both awareness and change, addressing the unique challenges and needs of women in the workplace.  
Additionally, we will be compiling a database of executive board-ready women, to encourage corporate 
boards to welcome the unique perspective offered by these professional women.

Our Divisions 
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Our Divisions 

Sultan Bin Khalifa International Thalassemia Award recognizes efforts and contributions that 
have been made towards improving the quality of life of patients with Thalassemia & other 
Hemoglobinopathies, by individuals and institutions, at national, regional or international levels.

Humanitarian Services is a division that was established to serve humanitarian and charitable 
activities locally and worldwide, with the main vision to alleviate human suffering.

Regional Collaborating Office of Thalassemia International Federation: through the substantial 
and operational support of Sultan Bin Khalifa Al Nahyan Humanitarian & Scientific Foundation, the 
activities of Thalassemia International Federation (TIF) have been extended to many countries in 
the Eastern Mediterranean Region & Africa.

Sheikha Hessa Bint Mohammad Al Nahyan Award for Holy Quran. The seed of this idea was grew 
in schools whose students were keen to memorize and recite the Holy Quran.
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Education Relief Aid Health & 
Medical Projects

Social 
Services 

Religious 
Projects

Development 
Projects 

The Foundation was established under article 58 of the UAE law, dated the 1st of March 2011, as an extension of 
H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Khalifa Al Nahyan’s vision and commitment to improve the quality of life locally and 
globally, with a main vision to alleviate human suffering through its divisions:

Our Foundation  
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President of the Foundation 

The founder of the United Arab Emirates (UAE), late His Highness Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan rooted the important concept to start building of nations by building a healthy 
society.

There is no doubt that, the United Arab Emirates, under the wise leadership of His Highness 
Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan  - President of the UAE; His Highness Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum - UAE Vice President, Prime Minister, and Ruler of Dubai; and Their 
Highnesses, Members of the Supreme Council of Rulers of the UAE; has made a remarkable 
progress in strengthening the UAE health sector. The UAE has also spearheaded many 
initiatives for the benefit of the Local, Arab, Regional and World populations.

Therefore, the main aim of the foundation’s establishment is to lead the commitment of the 
UAE as a supporter of scientific innovation and the improvement of health care systems.

I encourage the local, regional and global scientists and Institutions to actively participate 
in this goal for the benefit of mankind.

Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan





Sheikh Mohammed Bin Sultan Bin Khalifa Al Nahyan
 Secretary General of the Foundation



Sheikh Zayed Bin Sultan Bin Khalifa Al Nahyan
Chairman of the Board of Trustees of the Foundation  



Her Highness Sheikha Sheikha Bint Saif Al Nahyan
  Vice President of the Foundation



His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 
Advisor to the President of the UAE - President of the Foundation 



   His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces



His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates – Ruler of Dubai



“When people speak about achievements, we are 
proud of following the humanitarian approach of 
Sheikh Zayed, and when people speak about their 
history, we speak about the history of the humanitarian 
achievements since the establishment of the country.”

His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates 



His Highness Sheikh  Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President of the United Arab Emirates



 Improving Quality of Life


