Emirates Red Crescent
Programs and Activities

Introduction
Dear Patron,
Thank you for supporting Emirates Red Crescent, your donation will help us reach out
to thousands in need in the UAE as well as abroad. Emirates Red Crescent is committed
to upholding the “right of living and protect human dignity” by reaching out to the
marginalized, regardless of sex, race, culture or belief.
The Emirates Red Crescent booklet has been designed to showcase our projects,
demonstrate the people we are supporting, and highlight our on-going work both inside
UAE and neighboring countries in the region.
We hope to enlighten you and inspire you to continue to support Emirates Red Crescent.
God Bless.

Page 3

Emirates
Red Crescent
Vision
Leadership and excellence in humanitarian
work.

Mission
Mobilizing the power of humanity to support
the vulnerable.

Values
• Compassion
We are motivated by our compassion to
help the vulnerable. We will not tolerate
suffering and will reach out to help those in
need, wherever they may be in the world
• Respect
We believe that through mutual respect for
one another we will achieve understanding,
friendship and co-operation with all those
we deal with
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• Passion
We are committed in everything we do, both
at home and abroad
• Professional
We are efficient and business like in the
management and distribution of our
resources
• Grateful
We always remember to appreciate people’s
generosity
• Inclusive
We respect and value each other. We
celebrate our diversity as an organization
and as a nation. We believe this allows us
to work across the globe with a variety of
partners to help those in need

Emirates
Red Crescent
Background
The Emirates Red Crescent started on the
31st of January, 1983. It was internationally
attested as member number 139 in the
International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies on the 27th of
August, 1986.

Goals
• Spreading health awareness and
education
• Rescuing people from the effects of
disasters
• Establishing projects for the good of
those in need: orphans, widows, elderly
and special needs
• Attracting talents for volunteer work
• Educating people in international
humanitarian law

Foundations of the
Red Cross and Red
Crescent Movement
• The International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies was
founded in 1919 in Paris. It is the world’s
largest humanitarian organization,
providing assistance without
discrimination towards nationality,
race, religious beliefs, class or political
opinions
• The International Committee of the
Red Cross was established in 1863 in
Geneva. It aims to provide humanitarian
help for people affected by conflict and
armed violence and to promote the laws
that protect victims of war worldwide
• The number of International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies
has reached up to 188 national societies
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International Humanitarian
Law
A set of rules which seek, for humanitarian
reasons, to limit the effects of armed
conflict. It protects persons who are not or
are no longer participating in the hostilities
and restricts the means and methods of
warfare. International humanitarian law is
also known as the law of war or the law of
armed conflict.

Sources
• A major part of international
humanitarian law is contained in the
four Geneva Conventions of 1949 and the
additional two protocols of 1977 relating
to the protection of victims of armed
conflicts
• Customary law
• Provisions and principles
• Rules of courts according to
international law
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Principles
•
•
•
•

Humane treatment
Necessity and proportionality
Non-discrimination
Distinction

Emirates
Red Crescent Branches
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abu Dhabi
Al Ain
Dubai
Sharjah
Ajman
Umm al Quwain
Ras Al Khaimah
Fujairah
Western region

In addition to offices at Jebel Ali,
Bani Yas, Al Rwais and many others outside
the country.
Toll Free: 800733
Website: www.emiratesrc.ae
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Emirates
Red Crescent
Programs and
Activities

Volunteering
Emirates Red Crescent actively welcomes
and supports volunteering. It is a noble
activity undertaken by an individual, selfmotivated to contribute to the community
through social-welfare activities.

Types of Volunteering
Emirates Red Crescent encourages the
culture of volunteerism and welcomes
volunteering activities from supporters
through the allocation of their valuable time,
effort, consultancy services, management
of information and donation.
Emirates Red Crescent invites volunteers
to support its activities in the field for
implementing: first-aid and traffic
safety programs, provide training and
rehabilitation for the handicapped,
psychological support programs for sick
and elders, addiction prevention programs,
environment safety, grace preservation

project, orphan sponsorship programs,
donation campaigns, in-field activities,
office and administrative functions,
technical works, legal consultancies, media
and public relation campaigns, computer
programs designing and participating in
external aid programs.

Eligibility
Volunteers should be:
• At least 18 years old
• Literate
• A person of good character and
reputation
• Holding license from Ministry of Health
if they are volunteering for medical
activities
• Matching the requirements of Emirates
Red Crescent

Page 15

Orphan Sponsorship
First introduced in 1986, Emirates
Red Crescent implements the Orphan
Sponsorship program to provide financial,
medical and educational support to those
in need. The program aims to help orphans
become self-sufficient and respected
members of the society, and in turn support
members of their family and the community.

• The orphan’s sponsorship shall end at
the age of 22 if he/she is still studying or
when he/she starts a job or gets married

Eligibility

• Locally: AED 300 per month
• Internationally: AED 150 – 200 per
month

• A child is considered an orphan, when
one or both of his/her parents have
passed away
• Holder of valid UAE residence visa for an
expatriate
• For an orphan living abroad the person
should be residing in an area that is
within the jurisdiction of Emirates Red
Crescent
• The orphan should not be sponsored by
any other charity
• The orphan’s age should not exceed 15
years at the time of sponsorship
• The extent of need and poverty is
considered during evaluation

Page 16

Monthly Sponsorship
Amount

Highlights
• The total number of orphans sponsored
by Emirates Red Crescent until the end
of 2013 has reached 82,950 within 27
countries and managed by 33 divisions
outside the country
• 3,484 orphans from within the UAE and
66,916 orphans from outside the country
have been supported by Emirates Red
Crescent

Local Aid
Categories
•
•
•
•

Monthly aid
Fixed (one time) aid
In-kind aid
Aid provided by beneficiaries as per their
requests
• Alms – money aid, as per requirement

Eligibility
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aid Request Process
Emirates Red Crescent accepts request for
aid through the following steps:
• Submission of request with all
documents at the nearest branch
• Evaluation of the case and decision is
taken within five days
• Decision is made based on Emirates
Red Crescent priority list

Deserving families
Elders
Prisoners and insolvent people
Sick people
Disabled people
Handicapped people
Low income individuals
Students
Victims of disasters
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External Projects: 2013
Emirates Red Crescent
is active in the
following countries:
Afghanistan, Albania, Bosnia, Chad, Egypt,
Ghana, India, Indonesia, Kazakhstan,
Pakistan, Niger, Somalia, Sudan, Thailand,
Togo, Uganda، Yemen، Tunisia, Lebanon &
Libya.

Key Projects
• Mosque construction: the cost varies
according to the size and the country
in which the mosques are constructed.
Typically the cost ranges between
AED 35,940 to AED 454,778
• Water Wells drilling: the cost varies
according to the depth of the well and
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the country where the well is being
drilled. Typically the cost ranges
between AED 3,681 to AED 275,020
• Health Clinic construction: the cost
varies according to the size of the clinic
and the country of establishment.
Typically the cost ranges between
AED 66,138 to AED 385,665
• School construction: the cost varies
according to the capacity of students,
the academic level and the country of
operation. Typically the cost ranges
between AED 89,750 to AED 385,665
• Orphanage construction: Average cost of
building an orphanage is AED 477, 591

Account Number for
Orphans Sponsorship

Families Sponsorship
Bank Account

IBAN

Account Number

Bank

IBAN

Account Number

Bank

AE460500000000020000352

20000352

Abu Dhabi Islamic Bank

AE860240003520572172501

3520572172501

Dubai Islamic Bank

AE650340000071679679001

0071679679001

Emirates Islamic Bank

AE530500000000020000420

20000420

Abu Dhabi Islamic Bank

AE020410000060445518001

0060445518001

Sharjah Islamic Bank

AE930240003520509050401

003520509050401

Dubai Islamic Bank

AE360350000000155409970

0155409970

National Bank of Abu Dhabi

AE480420000000050040063

50040063

The National Bank of Umm Al Qaiwain

AE570400000004726275001

0004726275001

RAK Bank

AE200120000001305168010

01305168010

Bank of Sharjah

AE050450000006301134550

6301134550

Union National Bank

AE070030000133340020003

133340020003

Abu Dhabi Commercial Bank

AE470220000100040332489

100040332489

Commercial Bank International

AE200271011001006926017

1011001006926017

First Gulf Bank

AE740090004001561257500

4001561257500

Arab Bank

AE220300000499820030000

499820030000

Invest Bank

AE830330000011997008907

1997008907

Mashreq Bank

AE910510000101007026370

0101007026370

Dubai Bank

AE910530000026419000018

026419000018

Al Hilal Bank

AE770520001231110530014

01231110530014

Noor Islamic Bank

AE210260001012005284701

1012005284701

Emirates NBD

AE160230000002001454061

2001454061

Dubai Commercial Bank

Page 22

Special Needs Sponsorship
Bank Account
IBAN

Account Number

Bank

AE970240003520521037201

3520521037201

Dubai Islamic Bank

AE390500000000020000284

20000284

Abu Dhabi Islamic Bank
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أرقام الحسابات لألسر

أرقام الحسابات لأليتام
رقم الحساب

رقم الحساب الجديد

البنك

رقم الحساب

رقم الحساب الجديد

البنك

AE460500000000020000352

20000352

مصرف ابوظبي االسالمي

AE860240003520572172501

3520572172501

بنك دبي االسالمي

AE650340000071679679001

0071679679001

مصرف االمارات االسالمي

AE530500000000020000420

20000420

مصرف ابوظبي االسالمي

AE020410000060445518001

0060445518001

مصرف الشارقة االسالمي

AE930240003520509050401

003520509050401

بنك دبي االسالمي

AE360350000000155409970

0155409970

بنك ابوظبي الوطني

AE480420000000050040063

50040063

بنك ام القيوين الوطني

AE570400000004726275001

0004726275001

بنك رأس الخيمة الوطني

AE200120000001305168010

01305168010

بنك الشارقة

AE050450000006301134550

6301134550

بنك االتحاد الوطني

AE070030000133340020003

133340020003

بنك ابوظبي التجاري

AE470220000100040332489

100040332489

البنك التجاري الدولي

AE200271011001006926017

1011001006926017

بنك الخليج االول

AE740090004001561257500

4001561257500

البنك العربي

AE220300000499820030000

499820030000

بنك االستثمار

AE830330000011997008907

1997008907

بنك المشرق

AE910510000101007026370

0101007026370

مصرف دبي

AE910530000026419000018

026419000018

مصرف الهالل

AE770520001231110530014

01231110530014

بنك نور االسالمي

AE210260001012005284701

1012005284701

بنك االمارات دبي الوطني

AE160230000002001454061

2001454061

بنك دبي التجاري
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أرقام الحسابات لذوي االحتياجات الخاصة
رقم الحساب

رقم الحساب الجديد

البنك

AE970240003520521037201

3520521037201

بنك دبي االسالمي

AE390500000000020000284

20000284

مصرف ابوظبي االسالمي
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رابعًا :المشاريع الخارجية
للهيئة 2013
الدول التى تنفذ فيها
المشاريع هي
اليمن – اندونيسيا–تايالند – الهند – باكستان
افغانستان – مصر – الصومال – السودان – تشاد
النيجر -توجو -اوغندا – غانا – البوسنة – البانيا
كازاخستان  -تونس  -لبنان  -ليبيا.

أهم المشاريع
•بناء المساجد وتتراوح التكلفة بحسب السعة والبلد
من  35,940درهما وحتى  454,778درهما
•حفر آبار المياه ،وتتراوح التكلفة حسب العمق والبلد
من  3,681درهما وحتى  275,020درهما
•انشاء عيادة صحية ،وتتراوح التكلفة حسب
المساحة والبلد من  66,318درهما وحتى 385,665
درهما
•بناء مدرسة ،وتتراوح التكلفة حسب عدد التالميذ
والمرحلة الدراسية والبلد من  89,570درهما وحتى
 385,665درهما
•انشاء دار رعاية االيتام  ،بتكلفة  477,591درهما

صفحة 20

ثالثًا :المساعدات المحلية
أنواع المساعدات المحلية
•المساعدات الشهرية
•المساعدات المقطوعة
•المساعدات العينية
•المساعدات المقدمة من المحسنين حسب
رغباتهم
•مساعدات اموال الزكاة حسب المصارف الشرعية

اجراءات وشروط طلب
المساعدة
•تقديم الطلب الى الفرع المعني مع كافة الوثائق
والمستندات الالزمة
•يتم اجراء البحث االجتماعي للحالة خالل خمسة
ايام
•يتم البت في الطلبات حسب االولوية

الفئات المستحقة
للمساعدات
•االسر المتعففة
•المسنون
•السجناء الغارمون
•المرضى
•العجزة
•المعاقون
•اصحاب الدخول الضعيفة
•طالب العلم
•المنكوبون من جراء الكوارث

صفحة 19

ثانيًا :كفالة األيتام
الهدف من هذا المشروع هو كفالة اليتيم ورعايته
ماديًا وصحيًا والحرص على رعايته اجتماعيا وتعليميا ،
بحيث يصبح انسانا مؤه ً
ال  ،يعتمد على نفسه ويخدم
اسرته ومجتمعه .تأسس المشروع في العام 1986
مواكبًا النطالق الهيئة على الصعيد الدولي .

قيمة الكفالة الشهرية
لأليتام
•داخل الدولة  300 :درهم
•خارج الدولة  200-150 :درهم

شروط الكفالة
•ان يكون الطفل يتيما ذكرا أو انثى سواء بفقد والده

أعداد األيتام المكفولين

أو الوالدين معًا

•بلغ العدد االجمالي لاليتام المكفولين من قبل

•إقامة سارية المفعول بالنسبة للمقيمين داخل

الهيئة حتى عام  82,950 ،2013يتيم موزعين على

الدولة

 27دولة ويتولى االشراف عليهم  33جهة اشراف

•خارج الدولة أن يكون اليتيم ضمن مناطق اشراف

خارج الدولة

جهات العمل الخاصة بااليتام والتابعة للهيئة

•عدد االيتام المكفولين داخل الدولة  3484يتيمًا.

•عدم كفالة اليتيم من جهة اخرى
•اال يتجاوز عمر اليتيم  15عاما ميالديا عند بدء الكفالة
•تراعى اولوية الحاجة وضيق ذات اليد
•تنتهي كفالة اليتيم في سن  22سنة اذا كان
مستمرا في الدراسة  .او اذا حصل اليتيم على عمل
او اذا تزوج بالنسبة لألنثى

صفحة 16
33

أو ً
ال :التطــوع
وهو الجهد الذي يقدمه االنسان لمجتمعه بدافع منه
بال مقابل قاصدًا بذلك تحمل المسؤولية في المجاالت
التى تستهدف تحقيق المساعدة االنسانية .

أشكال التطوع

مجاالت التطوع
المجاالت متعددة وتشمل اإلسعافات االولية
والسالمة المرورية والتأهيل والتدريب للمعاقين
وبرامج الدعم النفسي للمرضى والمسنين والوقاية
من االدمان وسالمة البيئة ومشروع حفظ النعمة

•التطوع بالوقت

ومتابعة االيتام وحمالت جمع التبرعات واالنشطة

•التطوع بالجهد

الميدانية واالعمال المكتبية واالدارية  ،واالعمال الفنية

•التطوع بتقديم المعلومات

واالستشارات القانونية  ،واالعالم والعالقات العامة

•التطوع بتقديم االستشارات

وتصميم برامج الكومبيوتر والمشاركة في االغاثات

•التطوع بتقديم المال ( التبرع )

الخارجية .

شروط قبول المتطوع
( في غير حاالت التبرع)
•اال يقل العمر عن  18عامًا
•أن يجيد القراءة والكتابة
•أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة
•حاجة الهيئة للمتطوع
•الحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية من
وزارة الصحة في الدولة

صفحة 15

أنشطة
وبرامج الهيئة
المختلفة

المبادئ األساسية للهالل
األحمر والصليب األحمر
الدولي
اإلنسانية:
إن الهالل األحمر أسس لمد يد المساعدة والعون
للجنود الجرحى في ميادين القتال دون تمييز ،ويحاول

الطابع التطوعي:
الهالل األحمر منظمة خيرية تتطوع لإلنقاذ واإلغاثة وال
تهدف إلى كسب مادي

جاهدًا التخفيف من اآلالم اإلنسانية وحماية الحياة
البشرية وتحسين التفاهم والصداقة والتعاون بين

الطابع الوحدوي:

الشعوب

الهيئة هي الجهة الوحيدة في دولة اإلمارات التي تمثل
الحركة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر

عدم االنحياز:
تأدية الرسالة دون تمييز من حيث الجنسية أو العنصر أو

العالمية:

الديانة والحالة اإلجتماعية

الهالل األحمر هيئة عالمية تحظى جمعياتها بحقوق
متساوية وتعمل على توطيد أواصر التكاتف والتعاون

الحياد:

فيما بينها

االمتناع عن المشاركة في أي نزاع أو الدخول في
المجادالت السياسية والعنصرية والدينية والفكرية أيًا
كانت حفاظًا على ثقة الجميع في الهالل األجمر
االستقالل:
الهالل األحمر منظمة مستقلة طبقًا لمبادئ الهالل
األحمر والصليب األحمر رغم مساعدة جمعياته
الوطنية للسلطات وخضوعها لقوانين بالدها

صفحة 11

القانون الدولي اإلنساني
هو أحد أفرع القانون الدولي العام ويهدف الى الحد
من استخدام القوة في النزاعـــــــــــات المسلحة
وتقييد حق اطراف النزاع في اختيار وسائل القتال
وتوفيرالحماية للمدنيين والجرحــــى واألسرى .

مصادره
•اتفاقيات جنيف االربع لعام  1949والبروتوكوالن
اإلضافيان لعام 1977

مبادؤه
•االنسانية وتعني وجود حد ادنى من التمدن
والرحمة واحترام الغير
•الضرورة العسكرية  ،وتعني تقييد حق اطراف النزاع
في اختيار وسائل القتال
•التناسب ،وتعني عدم االفراط في استخدام القوة
أو استخدام االسلحة المحرمة
•التمييز ،ويعني ضرورة التمييز بين المقاتلين

•العرف الدولـــــــــــــــــي

والمدنيين وبين االهداف العسكرية واالعيان

•مبادئ القانون العام

المدنية

•احكام المحاكم وفق القانون الدولي
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الهالل األحمر اإلماراتي
التأسيس واإلعتراف الدولي
تأسس الهالل األحمر اإلماراتي في  1983/1/31وتم
االعتراف الدولي بها كعضو رقم  139في االتحاد
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بتاريخ
1986/8/27

مكونات الحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل
األحمر
•اللجنة الدولية للصليب األحمر ومقرها جنيف،
تأسست عام  1863وتهدف الى حماية ارواح

األهداف
•التوعية والتثقيف الصحي
•إغاثة المنكوبين جراء الكوارث المختلفة
•إقامة مشاريع لصالح الشرائح االكثر حاجة للعون
مثل األرامل وااليتام والمسنين وذوي الحاجات
الخاصة
•استقطاب الكفاءات للعمل التطوعي
•التعريف بمبادئ القانون الدولي االنساني

وكرامة ضحايا الحروب والنزاعات واعمال العنف
حول العالم
•االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر  ،تأسس عام  1919في فرنسا .ويضم كافة
الجمعيات الوطنية ويهتم بتقديم المساعدة
ألشد الفئات ضعفا دون تمييز اثناء الكوارث
الطبيعية
•وصل عدد الجمعيات الوطنية للصليب األحمر
والهالل األحمر إلى  188جمعية وطنية حول
العالم

صفحة 7

الهالل األحمر اإلماراتي
الرؤية
التميز في العمل اإلنساني

الرسالة
تعبئة قوة اإلنسانية لدعم الفئات الضعيفة وصون
حياة و كرامة االنسان في كل مكان.

القيم
•األمل
تدفعنا قيمنا إلى تقديم المساعدة للفئات
المستضعفة ،وزرع األمل في قلوبهم .ونحن لن
نتقاعس في دعم ومساعدة المحتاجين في أي مكان
في العالم

•االحترام
نؤمن بأننا ومن خالل االحترام المتبادل ،سنحقق قيم
التفاهم والصداقة والتعاون مع جميع من نتعامل
معهم
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•الدافع
سعادتنا الذاتية تتحقق بتقديم يد العون للمحتاجين
داخل الوطن وخارجه

•المهنية
لدينا كادر يتمتع بالكفاءة والحرفية في إدارة وتوزيع
مواردنا ومساعداتنا و مد يد العون لكل محتاج في
العالم

•اإلمتنان
نكون شاكرين لمن يؤازرنا في تحقيق أهدافنا

•العالمية
مسؤوليتنا تشمل كل مناطق العالم؛ وذلك لتحقيق
هدفنا األسمى؛ وهو تقديم المساعدة لكل محتاج.
بصرف النظر عن العرق أو الثقافة أو المعتقد.

• الشراكة
نعمل لتعزيز آليات الشراكة مع مؤسسات المجتمع
المدني و المنظمات االنسانية الدولية و جمعيات
الهالل االحمر و الصليب االحمر حول العالم

مقدمة
أخي المحسن ..
أختي المحسنة
ال شك أنكم الرافد األساسي ألنشطة وبرامج الهيئة اإلنسانية داخل الدولة وخارجها َ ...فبِكم يعلو العطاء ويتحقق
هدفنا الذي نسعى جميعا إليه وهو :الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية لجميع المحتاجين والمنكوبين والضعفاء
أينما كانوا وبغض النظر عن الجنس أو العرق أو الثقافة أو المعتقد .
وفي هذا الكتيب ،نضع بين أيديكم نبذة مختصرة عن هيئة الهالل األحمر اإلماراتي وأهدافها ومشاريعها
وأنشطتها محليا وخارجيا لعل في ذلك ما يساعد المحسنين وينير دربهم على طريق الخير ...
ونسأل اهلل ان يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه ...

فروع الهالل األحمر اإلماراتي
•      العين
•أبوظبي
•      عجمان
•الشارقة
•رأس الخيمة •      الفجيرة

•      دبي
•    ام القيوين
•     المنطقة الغربية

وللهيئة مكاتب في جبل علي  ،وبني ياس ،والرويس
والعديد من المكاتب خارج الدولة .
الهاتف المجاني 800733
الموقع االلكتروني www.emiratesrc.ae
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مشاريع وبرامج
الهالل األحمر االماراتي

