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 في القلب

19رمضان | يصادف ذكرى وفاة الشيخ زايد
 اللهم ارحم من جعلنا أسعد شعب ؛ اللهم إن زايد بن سلطان أكرمنا في ا�رض، فأكرمه في 

جنتك، وأنت أكرم ا�كرمين.  اللهم ارحم من كان لشعبه خير أب،  وخير قائد، وخير معلم
رحـم ا� رجـًال كـان أب� �مـة.. 

عسى مثواك الجنة

ل�نماء  أبوظبي  صندوق  قدم   -  1981 عام  في 
بقيمة  البحرين  لدولة  قرضين  العربي  االقتصادي 
160 مليون درهم لتمويل المشروعات الكهربائية 

والصناعية

 15  ) القدس  في  زايد  الشيخ  ضاحية  مشروع 
مليون درهم) 

إعمار مخيم جنين ( 100 مليون درهم )
مليون   220  ) غزة  في  زايد  الشيخ  مدينة  بناء 

درهم )
بناء مدينة الشيخ خليفة في رفح والحي ا±ماراتي 

في خان يونس
الصحية  والمراكز  والمدارس  المستشفيات  بناء 
والمدن  والمخيمات  القرى  في  المعاقين  ومراكز 

الفلسطينية في غزة والضفة الغربية 

بناء عدد من المدن السكنية السياحية 
استصالح عشرات ا¹الف من ا�راضي الزراعية 

إقامة العديد من القرى السياحية 
تقديم الدعم المادي للمراكز والمستشفيات الطبية

بعد حرب أكتوبر عام 1973 - مساعدة مصر على إعادة 
إعمار مدن قناة السويس 

دوالر  مليون  عشرين  بمبلغ  ا�-  -رحمه  تبرع   1990
±حياء مكتبة ا±سكندرية القديمة

إنشاء مؤسسة الشيخ زايد العالجية 
تطوير مركز " مريم " الخاص برعاية الطفولة 

إنشاء وحدات سكنية متكاملة
في العام 1976- قدم صندوق أبوظبي ل�نماء 
ا±سالمية  الشؤون  لوزارة  العربي  االقتصادي 

وا�وقاف قرض� بقيمة ( 40 مليون درهم ) 

يوم زايد للعمل ا�نساني

ا�نساني"  للعمل  زايد  "يوم  بـ  ا±مارات  دولة  تحتفي  رمضان،  من  عشر  التاسع  في 
والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الدولة ومناسبة لنستذكر  تاريخ  اليوم عالمة فارقة في  ثراه"، ويعتبر هذا  "طيب ا� 
أسهمت  حيث  ا�-،  -رحمه  عهده  في  تحققت  التي  ا±نساني  العمل  رائد  إنجازات 
مبادراته في تحسين حياة الماليين ولم تقتصر على الدول العربية و ا±سالمية فحسب 

بل امتدت لتشمل عددÉ من دول العالم المتقدم. 
أبعاد  أهم  أحد  إلى  ليحوله  الخيري  العمل  وحضور  بقيمة  المؤسس  الوالد  ارتقى 
العالم،  حول  البشر  كافة  إلى  والمساعدة  بالعون  لتتوجه  للدولة  الخارجية  السياسة 
وأصبحت ا±مارات في عهده من أهم الدول المساهمة في العمل ا±نساني وا±غاثي 
واهتمام  فكر  على  والخيرية  ا±نسانية  القضايا  واستحوذت  العالم،   مستوى  على 
الشيخ زايد سواء داخل الدولة أو خارجها حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها دولة 
ا±مارات بتوجيهات منه "طيب ا� ثراه " حتى أواخر عام 2000 والتي كانت على شكل 

منح وقروض ومعونات شملت معظم دول العالم أكثر من 98 مليار درهم. 

والعالم

في عام 1992 - تبرعت دولة ا±مارات بخمسة 
ماليين دوالر لصندوق إغاثة الكوارث ا�ميركي 
الذي  أندرو  إعصار  لمساعدة منكوبي وضحايا 

ضرب والية فلوريدا ا�ميركية. 

وفي مايو 1990 - إقامة مطبعة إسالمية 
من  بمنحة  بكين  الصينية  العاصمة  في 
المسلمين  أنشطة  لدعم  زايد  الشيخ 
ا±سالمية  الدعوة  ونشر  الصينيين 

بتكلفة 3,1 مليون درهم
جمعية  لدعم  دوالر  مليون  بنصف  تبرع 

الصداقة بين ا±مارات والصين.

وفي عام 1999 - وبتوجيهات من الشيخ زايد 
" رحمه ا� " غادرت مطار أبوظبي طائرة إغاثة 
المتضررين  لمساعدة  اليونان  إلى  متوجهة 
من  واسعة  مناطق  ضرب  الذي  الزلزال  من 

البالد

في عام 1972 - مساعدة اليمن بإنشاء إذاعة صنعاء 
في عام 1974 – تقديم مبلغ إضافي(مليون و710 آالف 

دوالر) لتكملة مشروع ا±ذاعة والتلفزيون في اليمن 
ا±مارات  قدمت   - الماضي  القرن  من  التسعينيات  في 
مساعدة عاجلة (3 ماليين دوالر) لتخفيف آثار الفيضانات 

والسيول

على نفقته الخاصة – مبادرة نزع ا�لغام التي 
خلفها االحتالل ا±سرائيلي للجنوب 

والهبات  المالية  المساعدات  الدولة  قدمت 
والتنموية  الحيوية  للمشاريع  والقروض 
للمساهمة في إعادة بناء لبنان بعد الحرب 

دمشق  في  العربي  االقتصادي  ل�نماء  أبوظبي  صندوق  وقع 
ثالث اتفاقيات مع سوريا لتمويل ثالثة مشاريع صناعية بقيمة 

911 مليون درهم

إنشاء كلية الطب ومستشفى ناصر بمدينة ود مدني السودانية
مشكلة  لحل  أميركي  دوالر  ماليين   3 بمبلغ  ا�-  -رحمه  تبرع   

العطش في السودان
 قدم صندوق أبوظبي ل�نماء االقتصادي العربي قرض� بقيمة( 5,16 
الريفية في منطقة دارفور بغرب  التنمية  مليون درهم)  لمشروع 

السودان 
لمساعدة  الغذائية  المساعدات  من  طن�   40  -  1999 عام  في 

رجل ا�نسانيةالمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت والية دنقال السودانية



على نهج 

في الثاني عشر من أكتوبر 2009، أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية برنامج الخدمة المجتمعية "عون"، الذي يهدف إلى 
العون  أشكال  مختلف  تقديم  خالل  من  المجتمع  فئات  من  للعديد  النوعية  الحياة  مستوى  ورفع  وتحسين  تطوير  في  المساهمة 

والمساعدة لهم.
خالل  من  والمعوزين  للمحتاجين  لالزم  الدعم  تقديم  في  ساهمت  التي  ا±نجازات  من  العديد  انطالقه،  بداية  منذ  البرنامج  وحقق 
المشاريع والفعاليات الخيرية وا±نسانية والثقافية والتنموية داخل الدولة وخارجها،  حيث يسهم البرنامج سنويا في كفالة 8 أيتام 
من مختلف دول العالم، إضافة إلى بناء المساجد والمساكن وا¹بار، ودعم مشاريع متنوعة من الوقف الخيري في جميع أنحاء العالم. 
كما كان لبرنامج عون دور كبير في رعاية العديد من البرامج التعليمية والخيرية، والمشاركة في حمالت التبرع بالدم، وشهر رمضان، 
والتوعية الخاصة بمكافحة مجموعة متنوعة من ا�مراض المزمنة، با±ضافة إلى الزيارات ا±نسانية لبعض الفئات مثل المرضى وكبار 

المواطنين وأصحاب الهمم وا�سر المنتجة وفئة العمال ذوي الدخل المحدود. 
وفي عام 2014، أطلق برنامج عون مبادرة "طبق الخير" والتي يقوم بموجبها مجموعة من موظفي الهيئة بالتطوع في إعداد أصناف 
منوعة من ا�طباق الغذائية في منازلهم بهدف بيعها لزوار مهرجان الشيخ زايد علىى أن يتم توجيه عائد البيع لدعم ا�عمال الخيرية 

والفئات التي يستهدفها برنامج عون بالتنسيق مع الجهات الخيرية وا±نسانية. 
سيواصل «برنامج عون للخدمة المجتمعية» وبسواعد موظفي الهيئة جهوده في مسيرة الخير والعطاء على نهج رائد العمل 
الرشيدة في خدمة  ثراه- وعلى خطى قيادتنا  آل نهيان -طيب ا�  زايد بن سلطان  الشيخ  بإذن ا� تعالى  له  المغفور  ا±نساني 

ا±نسانية.
 

عون على مدى 11عام من العطاء

"عون" عمل إنساني على خطى زايد

20092011201320152017

20102012201420162018

2019

وعلى خطى زايد ماضون

• رعاية بطولة العالم 
لسباق الكراسي 

المتحركة وملتقى العين 
الدولي الرابع �لعاب القوى  

• دعم مشاريع ا�نشطة 
الزراعية �صحاب الهمم 
التابعة لمؤسسة زايد 

العين للرعاية ا±نسانية 

• طباعة دليل السفر

• رعاية بطولة التحدي 
الثانية �صحاب الهمم 
(مركز تنمية القدرات)

• رعاية العرس الجماعي 
الثاني �صحاب الهمم 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية
• رعاية ملتقى العين 
الدولي �لعاب القوى 

�صحاب الهمم
• دعم فريق مؤسسة زايد 

العليا في البطولة 
الرمضانية

• إقامة معرض أصحاب 
الهمم

• رعاية مؤتمر ا±مارات 
الدولي لرياضة أصحاب 

الهمم
• تنظيم المعرض الثاني 
لمنتجات أصحاب الهمم

• طباعة المصحف الكريم 
بطريقة برايل

• طباعة قانون الغذاء، 
وكتيب السالمة الغذائية 

بطريقة برايل

• المساهمة في رعاية 
مجلة (إرادة) لتشغيل 

أصحاب الهمم
• المساهمة في رعاية 

اليوم المفتوح 
لمؤسسة زايد العليا 

للرعاية ا±نسانية 

• رعاية معرض قادرون - 
النسخة ا�ولى

• دعم مركز المستقبل 
للرعاية الخاصة

• رعاية ملتقى العين 
الدولي لرياضة أصحاب  

الهمم 

• الدفء في الشتاء 
من أهل العطاء 

• رعاية كتاب مسيرة 
الخير 

• إفطار صائم لÖيتام 

• طبق الخير
• حملة المير 

الرمضاني للعمال
• إفطار صائم مع 
المسلمين الجدد 

• عربة الخير 
• حملة المسح 

الطبي
• حملة التبرع بالدم 

• بناء مسجد 
• المساهمة في توفير 

مستلزمات وعالج الوالدين 
وكبار السن معدومين الرعاية 

• توزيع كسوة العيد لÖيتام
• سقيا ماء لدعم فئة العمال 

ذوي الدخل المحدود
• المير الرمضاني لفئة العمال 

ذوي الدخل المحدود 
• المساهمة في حملة الحفاظ 

على البيئة 

• رعاية أداء مناسك 
العمرة لعدد 10 أشخاص 

من جنسيات مختلفة 
• دعم مشروع التمكين 

االجتماعي لÖيتام 
• دعم مشروع سقيا الماء 

عالميا 
• المساهمة في مشروع 

صندوق دعم المرأة 
عالميا 

• المساهمة في بناء قرية 
التسامح 2 



قصٌص من حياة

إنسان�  آل نهيان رحمه ا�،  زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور  كان 
رحيم� بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني السمو والرقي، لم ينظر 
إلى ديانة أو جنسية أو عرق أو لون. كان بطل المواقف ورجلها، حيث 
كلمة  سوى  تختزلها  ال  وقصص  مواقف  عدة  منه  المقربون  رصد 

واحدة.. إنسان. في السطور التالية نسرد بعض تلك المواقف:

1. مما يرويه الشاعر سعيد بن دري الفالحي: في سويسرا؛ وعندما يكون 
من  كبير  عدد  وكان  ترحيب،  كل  يلقى  كان  مكان،  أي  في  زايد  الشيخ 
العرب والمسلمين في الخارج يحرصون على السالم عليه، ومن كانت له 
حاجة يعرضها عليه في رسالة، وذات يوم جلس الستعراض الرسائل والرد 
عليها، وكان يأمر بإعطاء كل صاحب حاجة حاجته، والحظ  -رحمه ا�- أن 
جيبه،  في  إحداها  أخفى  قد  الرسائل  بعرض  مكلف�  كان  الذي  الشخص 

واستمر يعرض الرسائل إلى أن انتهى منها.
عن  ليسأله  الشيخ  فعاد  نعم،  قال:  انتهينا؟  هل  زايد:  الشيخ  فسأله 
يهودي  صاحبها  �ن  أخفاها  إنه  فأجابه  جيبه،  في  أخفاها  التي  الرسالة 
ويطلب مبلغ� من المال لغرض ما، فأمره أن يعطيه ضعف ما طلب، قائًال 
له: إننا نتعامل مع ا¹خرين على أنهم بشر، وليس وفق� لجنسياتهم أو 
دياناتهم، أعطه ما يريد ليعرف ذلك الشخص كيف يتعامل المسلمون 

مع غيرهم، أعطه، فربما يهديه ا� بسببنا.

2. يقول الشاعر حمد بن سوقات: من المواقف التي تعكس كرم المغفور له الشيخ زايد أثناء رحلته للعالج في الواليات المتحدة، 
والتي استغرقت ما يقارب سبعة شهور، أنه علم بأن مجموعة من العرب والمسلمين يزورون هذا المستشفى الذي يتعالج فيه، 
ويترددون على ذويهم ومعارفهم من المرضى، حيث يقطن بعضهم في الفنادق المجاورة للمستشفى، فأصدر أوامره بأن يفتح 
اختالف  على  الزوار  شمل  بل  فقط،  العرب  على  الطعام  يقتصر  ولم   ،Éونهار ليًال  الخاصة  نفقته  على  لمرتاديه  أبوابه  المطعم 

دياناتهم وجنسياتهم.

3. كان الشيخ زايد -رحمه ا�- يتجول في منطقة المبزرة في العين، وكان يوم خميس والمنطقة مليئة بالرواد، فشعر بسعادة 
الناس وفرحتهم وأنسهم بتلك المنطقة الجميلة التي تحولت إلى جنة خضراء، وتوفرت فيها كل الخدمات وسبل إسعاد الناس 

وراحتهم بعد أن كانت منطقة جبلية موحشة.
فأمر أن يقدم العشاء لكل من كان في المنطقة، وأن تتجول سيارات الشرطة بين الناس لتطلب منهم البقاء في أماكنهم، �ن 
عشاءهم في تلك الليلة من الشيخ زايد، فانطلقت السيارات إلى مطاعم العين ولم تترك فيها وجبة واحدة، ووزعت على الناس 
الذين كانوا في غاية السعادة، وبعد أن عاد إلى القصر في أبوظبي سأل ليزداد اطمئنان�: هل عشيتم الناس وكم وجبة قدمتم؟ 
قيل له: نعم تم تنفيذ ما أمرتنا به على أكمل وجه وقدمنا ثالثة آالف وجبة، ولم يتبَق أحد لم يتناول من أكل الشيخ، فشعر 

بسعادة غامرة ورضا.

زايد مثل غيث السماء

حصل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب ا� ثراه " على العديد 
من الجوائز وا�وسمة وا�لقاب من مختلف دول العام تقديرا لما قدمه من خدمات 

جليلة ل�نسانية .واعتراف� بأثره ا±يجابي العميق في محيطه ا±نساني.
جانب من الجوائز وا¶لقاب التي حملت اسم زايد

جوائز وأوسمة

 1985

 1988

 1993

1995

1995

1995

 1996

 1996

 1997

1998

منحت المنظمة 
الدولية لÖجانب 

في جنيف 
"الوثيقة الذهبية" 

للشيخ زايد 
باعتباره أهم 
شخصية العام

اختارت هيئة "رجل 
العام" في باريس 
الشيخ زايد، رجل 

 Éالعام تقدير
لقيادته الحكيمة 
ونجاح سموه في 
تحقيق الرفاهية 
لشعبه وتنمية 

بالده 

منحت جامعة 
الدول العربية 

"وشاح رجل ا±نماء 
والتنمية للشيخ 
زايد"، رحمه ا�، 
تقديرÉ لمواقفه

حاز الشيخ زايد 
على «جائزة الباندا 

الذهبية» التي 
يمنحها الصندوق 
العالمي للطبيعة، 
كأول رئيس دولة 
ينال هذه الجائزة 

الرفيعة

قدمت جمعية 
المؤرخين المغاربة 

للشيخ زايد 
«الوسام الذهبي 
للتاريخ العربي»، 
تقديرÉ لجهوده 

في خدمة العروبة 
وا±سالم

اختير الشيخ زايد 
"الشخصية 

ا±نمائية للعام" 
على مستوى 

العالم

أهدت منظمة 
العمل العربية 
"درع العمل" 

للمغفور له بإذن 
ا�، الشيخ زايد، 

تقديرÉ لدوره الرائد 
في دعم العمل 
العربي المشترك

منحت لجنة "جوائز 
أعمال الخليج" 

الشيخ زايد جائزة 
حماية البيئة

منح الرئيس 
الباكستاني 

ا�سبق فاروق 
ليجاري، "وسام 
المحافظة على 

البيئة" للشيخ زايد

منحت منظمة 
المدن العربية، 

الشيخ زايد 
"جائزة داعية 

البيئة"

1999

1999

2000

2001

2005

2009

منحت هيئة رجل 
العام الفرنسية 

"لقب أبرز شخصية 
عالمية" للشيخ 
زايد -رحمه ا�- 

لجهوده في 
مكافحة التصحر

حصل الشيخ زايد 
على "جائزة 

شخصية العام 
ا±سالمية"

حصل الشيخ زايد 
على "لقب رجل 

البيئة"

منحت منظمة 
شبكة البحر 

ا�بيض المتوسط 
"جائزة كان الكبرى 

للمياه" للشيخ 
زايد، تقديرÉ لدوره 

البيئي

اختار برنامج ا�مم 
المتحدة للبيئة 

«يونيب» الشيخ زايد 
واحدÉ من سبع 

شخصيات بوصفهم 
أبطاالً لÖرض

اختارت مجلة نيوزويك 
ا�ميركية الشيخ زايد 
ضمن 10 زعماء قالت 

إنهم أسهموا في «إعادة 
صنع» بلدانهم

بصمات عميقة في ذاكرة العمل ا�نساني


