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إيران الصيــن

سفارة  مع  للطيران  واالتحاد  اإلمارات  دولة  عملت 
الواليات المتحدة األمريكية لدى الدولة على إعادة 
من  يتمكنوا  لم  بالدهم  إلى  أمريكيًا  مواطنًا   25
المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  السفر 
العتيبة  يوسف  معالي  التقى  كما  (كوفيد-19). 
المتحدة بمعالي  الواليات  اإلمارات لدى  سفير دولة 
دعم  رسالة  إليه  ونقل  الخارجية  وزير  بومبيو  مايك 
زايد آل نهيان  وتضامن من سمو الشيخ عبدهللا بن 

وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كانت سفارة دولة اإلمارات في واشنطن من أوائل 
الذي  األطفال،  لطب  الوطني  للمركز  المتبرعين 
الصغار  والمرضى  لألطفال  اختبار  موقع  أول  أطلق 
المصابين بفيروس كورونا المستجد في واشنطن. 
للمطبخ  الخيري  الدعم  اإلمارات  دولة  تقدم  كما 
الذي  أندريس،  خوسيه  للشيف  العالمي  المركزي 
يوزع 50 ألف وجبة طازجة على المجتمعات المحتاجة. 
وتدعم سفارة دولة اإلمارات منظمة "فيد ذا فايت"، 
العاملين  على  الطعام  وجبات  توزع  منظمة  وهي 
فود  "غود  وأسواق  الصحية،  الرعاية  مجال  في 
لسكان  البقالة  خدمات  توفر  التي  ماركتس"، 

واشنطن المحتاجين.

يعد  والذي  لندن"،  "إكسل  اإلمارات  دولة  حولت 
العاصمة  في  والمؤتمرات  للمعارض  مركز  أكبر 
أبوظبي،  لحكومة  بالكامل  والمملوك  البريطانية، 
المرضى  لعالج  طارئ  ميداني  مستشفى  إلى 
وستتسع  (كوفيد-19).  فيروس  بـ  المصابين 
   NHS بمستشفى  سميت  التي  الجديدة،  المنشأة 
Nightingale ، لـ 4000 سرير وستكون قادرة على 
الطبي  الدعم  مرافق  من  شاملة  مجموعة  توفير 

للمصابين بالفيروس.

 345 إعادة  اإلمارات  دولة  سهلت  أبريل،   5 في 
وقال  الدولة.  إلى  زيارة  في  كانوا  بريطانيًا  سائحًا 
سفير المملكة المتحدة لدى دولة اإلمارات باتريك 
الجزيل  بالشكر  أتقدم  الصدد:"  هذا  في  مودي 

لدولة اإلمارات، التي ساعدت في تحقيق ذلك".

الواليات المتحدة
األمـــريكــية

المملكة 
الـمتحدة

للمرة  (كوفيد-19)  فيروس  تفشي  أعقاب  في 
 20 نحو  اإلمارات  دولة  قدمت  ووهان،  في  األولى 
طنا من اإلمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه 
صاحب  غّرد  يناير،   26 وفي  الصين.  إلى  والقفازات 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
على  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
تويتر قائًال: "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية 
الحتواء انتشار فيروس كورونا. نحن على ثقة بقدرة 
دولة  األزمة.  هذه  تجاوز  على  الصديقة  الصين 
اإلنساني على استعداد  إطار نهجها  اإلمارات وفي 
مع  والتعاون  للصين  الدعم  أشكال  كافة  لتقديم 

المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس". 

وطن  "اإلمارات  مبادرة  إطار  وفي  مارس،   4 في 
شخصًا   215 بإجالء  اإلمارات  دولة  قامت  اإلنسانية"، 
الصينية  هوبي  مقاطعة  من  مختلفة  جنسيات  من 
حيث  أبوظبي،  في  اإلنسانية  اإلمارات  مدينة  إلى 

تلقوا الرعاية الطبية الالزمة.

من  طن   7.5 حملت  طائرة  اإلمارات  دولة  أرسلت 
الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  الطبية،  اإلمدادات 
العالمية، باإلضافة إلى خمسة خبراء من المنظمة إلى 
العاملين  ألفا من   15 3 مارس لمساعدة  بتاريخ  إيران 
آخر.  شخص  ألف  و100  الصحية  الرعاية  مجال  في 
وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدهللا  الشيخ  سمو  وأكد 
وزير  مع  مكالمة  في  الدولي  والتعاون  الخارجية 
15 مارس،  الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في 
مواجهته  في  اإليراني  للشعب  اإلمارات  دولة  دعم 

لهذه األزمة.

وقد انطلقت اإلمدادات الثانية من المعدات الطبية 
إلى إيران بتاريخ 17 مارس، حيث أرسلت دولة اإلمارات 
33 طنًا من اإلمدادات الطبية الحيوية، بما  أكثر من 
عن  فضًال  الجراحية،  واألقنعة  القفازات  ذلك  في 
من  ألف   33 لمساعدة  األخرى.  الحماية  معدات 

العاملين في مجال الرعاية الصحية.
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كــــوريا
الجنوبية

كرواتيا

الحد  في  المستمرة  اإلنسانية  جهودها  إطار  في 
من آثار فيروس كورونا عالميا، قامت دولة اإلمارات 
مواطنا   80 إجالء  في  بالمساهمة  مارس،   19 في 
6 يحملون الجنسية  من رعايا كوريا الجنوبية بينهم 

اإليرانية من عائالتهم.

الركاب  نقل  خالل  من  اإلجالء  عملية  تمت  وقد 
طائرة  متن  على  طهران  من  الجنوبيين  الكوريين 
الدولي في دبي،  آل مكتوم  إلى مطار  مستأجرة 
الخطوط  طائرة  متن  على  نقلهم  تم  ثم  ومن 
الدولي.   "إنتشيون"  مطار  إلى  "آسيانا"  الجوية 
المختصة  الجهات  كافة  مع  بالتنسيق  وذلك 

والهيئة العامة للطيران المدني.

قدمت دولة اإلمارات مساعدات طبية تبلغ 13 طنا، 
بما في ذلك أقنعة للوجه. في أعقاب الزلزال المدمر 
بأنه  22 مارس، وقد وصف  الذي وقع مؤخرا في 

األقوى الذي يضرب البالد منذ 140 عامًا.

اليونان

اإلمدادات  من  طنًا   13 بـ  اإلمارات  دولة  تبرعت 
الطبية لليونان في 26 مارس، شملت أغطية خاصة 
رئيس  وقال  ومطهرات.  طبية  وقفازات  للحماية 
بيان  في  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  اليونان  وزراء 
وطيدة  صداقة  عالقات  تجمعها  اليونان  له:"إن 
حلفائنا خالل  التضامن مع  اإلمارات، ويتجلى  بدولة 
خالل  من  ذلك  ويتضح    - الصعبة  األوقات  هذه 

إيصال اإلمدادات الطبية القيمة اليوم".

ماليزيا

الى  طبية  وإمدادات  معدات  اإلمارات  دولة  أرسلت 
كوااللمبور في 29 من مارس.  وقد التقى معالي 
هشام الدين حسين وزير الخارجية الماليزي وسعادة 
خالد الغيث سفير دولة اإلمارات لدى ماليزيا لتبادل 
الحديث حول أفضل الممارسات في مجال التصدي 

لهذا الوباء.

سيشل

اإلمدادات  من  طنًا   13 بـ  اإلمارات  دولة  تبرعت 
الطبية لحكومة سيشل لمساعدتها في مكافحة 
من  شحنة  ووصلت  (كوفيد-19).  فيروس 
شملت  مارس   25 في  اإلنسانية  المساعدات 
مستلزمات ومعدات وقائية مثل القفازات واألقنعة 

وغيرها من المواد الطبية.

أوزباكستان

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
جمهورية  إلى  الطبية  اإلمدادات  من  أطنان   8
الحد  في  البالد  لدعم  مارس،   28 في  أوزباكستان 
من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 
8 آالف من العاملين في مجال  يستفيد منها نحو 
انتشار  احتواء  في  جهودهم  لتعزيز  الصحية  الرعاية 

الفيروس. 

من  إضافية  أطنان   5 اإلمارات  أرسلت  مايو،   5 في 
من  آالف   5 لمساعدة  أوزبكستان  إلى  المساعدات 

العاملين في القطاع الطبي.
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أفغانستانصربيا

20 طنا من  29 مارس بـ  تبرعت دولة اإلمارات في 
المعدات الطبية إلى بلغراد. وشمل الجزء األول من 
التبرع من دولة اإلمارات 13,750 بدلة واقية، و15 
ألف زي للكادر الطبي، و500 ألف قفاز، و30 ألف 
مطهر.  آالف   6 و قناع،  ألف  و20  لألحذية،  واقي 
في  االصطناعي  التنفس  أجهزة  وستصل  هذا 
الدفعة التالية. وكان في استقبال الشحنة معالي 
ومعالي  الصربي،  الدفاع  وزير  فولين  أليكسندر 
سعيد  مبارك  وسعادة  الصحة،  وزير  لونكار  زالتيبور 

الظاهري سفير دولة اإلمارات لدى صربيا.

عاجلة  اإلمارات شحنة مساعدات طبية  دولة  أرسلت 
اختبار  وحدة  ألف   20 على  تحتوي  أفغانستان  إلى 

ومعدات لفحص آالف األشخاص.

باكستان

اإلمدادات  من  أولى  دفعة  اإلمارات  دولة  سلمت 
وكتب  أبريل.   2 في  باكستان  إلى  الهامة  الطبية 
لدى  اإلمارات  دولة  سفير  الزعابي  حمد  سعادة 
والمبادئ  بالنهج  التزامنا  تويتر:"  على  باكستان 
الظرف  هذا  في  الشعوب  لمساعدة  اإلنسانية 

الدقيق ال حدود له".

المقدمة من  الثانية  الدفعة  أبريل، وصلت   5 وفي 
دولة اإلمارات والمكونة من 11 طنًا من اإلمدادات 

الطبية إلى إسالم أباد.

وفي 28 أبريل، أرسلت اإلمارات 14 طنًا إضافيًا من 
اإلمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، استفاد 

منها 7000 من المتخصصين في الرعاية الطبية.

كازاخستان

تم إرسال طائرة إماراتية تحمل 13 طنا من مختلف 
كازاخستان،  إلى  والوقائية  الطبية  المستلزمات 
في  العاملين  من  ألفا   13 نحو  منها  ليستفيد 
فيروس  مواجهة  في  لهم  دعما  الطبي،  القطاع 

كورونا المستجد (كوفيد-19).

البرازيل

من  اختبار  وحدة  ألف   500 اإلمارات  طيران  نقل 
الصين إلى ساو باولو في األول من أبريل، وسوف 
الطبية  باإلمدادات  محملة  ثانية  طائرة  إرسال  يتم 

مجددا إلى البرازيل.

إيطاليا

تم إرسال طائرة إماراتية تحمل 13 طنا من مختلف 
إيطاليا،  إلى  والوقائية  الطبية  المستلزمات 
في  العاملين  من  ألفا   13 نحو  منها  ليستفيد 
فيروس  مواجهة  في  لدعمها  الطبي،  القطاع 

كورونا المستجد (كوفيد-19).
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أوكرانياكولومبيا

من  أطنان   10 تحمل  إماراتية  طائرة  إرسال  تم 
إلى  والوقائية  الطبية  المستلزمات  مختلف 
من  آالف   10 نحو  منها  ليستفيد  كولومبيا، 
على  لمساعدتهم  الطبي،  القطاع  في  العاملين 
(كوفيد-19).  المستجد  كورونا  فيروس  مواجهة 
كولومبيا  مواطنا   6 3 بإعادة  الطائرة  قامت  كما 

إلى بالدهم.

المساعدات  من  طنًا   13 اإلمارات  دولة  أرسلت 
الطبية إلى أوكرانيا في 10 أبريل لدعم أكثر من 
13 ألفا من المتخصصين في الرعاية الصحية، كما 
اإلمارات  دولة  من  أوكرانيًا  مواطنا   113 أعادت 

إلى بالدهم.

إثيوبيا

تم إرسال طائرة مساعدات إماراتية تحمل 33 طنًا 
أبريل،   13 في  إثيوبيا  إلى  الطبية  اإلمدادات  من 
لمساعدة أكثر من 33,000 من المتخصصين في 
الرعاية الصحية. ونقلت الطائرة 15 طنًا من دولة 
اإلمارات إلى إثيوبيا، فضًال عن 3 أطنان من الدولة 
من  طنًا  و15  األفريقي  االتحاد  منظمة  إلى 
و30  إثيوبيا  لمساعدة  العالمية  الصحة  منظمة 
كورونا  وباء  مكافحة  في  أخرى  أفريقية  دولة 

المستجد (كوفيد-19).

إضافية  اإلمارات شحنة  أرسلت دولة  6 مايو،  في 
إثيوبيا لمساعدة اآلالف من  إلى  المساعدات  من 

المهنيين الطبيين.

قبرص

 6 حملت  مساعدات  طائرة  اإلمارات  دولة  أرسلت 
 13 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى قبرص في 
6 من العاملين في  أبريل، يستفيد منها نحو 000
وباء  مكافحة  في  لمساعدتهم  الصحية  الرعاية 

كورونا المستجد (كوفيد-19).

بلغاريا

التقى معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، معالي 
في  البلغاري  االقتصاد  وزير  كارانيكولوف،  إميل 
دولة  بين  الثنائي  التعاون  لمناقشة  أبريل،   12
اإلمارات وبلغاريا في ضوء التحديات التي يواجهها 
تم  كما  (كوفيد-19).  وباء  انتشار  بسبب  العالم 
المشتركة  الجهود  لتعزيز  البلدين  بين  السلع  تبادل 

في مواجهة الفيروس. 

االتـــــحاد 
األفريقي

3 أطنان من المساعدات إلى  أرسلت دولة اإلمارات 
طنا   15 بنقل  ساهمت  وكذلك  األفريقي،  االتحاد 
الصحة  منظمة  قدمتها  التي  المساعدات  من 
أفريقية  دولة   30 من  أكثر  جهود  لتعزيز  العالمية 

في مكافحة جائحة (كوفيد-19).
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موريتانياالصومال

الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  اإلمارات  دولة  أرسلت 
العالمية، طائرة مساعدات تحمل حوالي 27 طنًا من 
أبريل.   14 في  الصومال  إلى  الطبية  اإلمدادات 
اإلمارات و20 طنًا  7 أطنان من دولة  وتتكون من 
نحو  منها  يستفيد  العالمية،  الصحة  منظمة  من 
الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  من   27,000

لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

من  طنا   18 حملت  طائرة  اإلمارات  دولة  أرسلت 
جمهورية  إلى  والغذائية  الطبية  المستلزمات 
ليستفيد  أبريل،   19 بتاريخ  اإلسالمية  موريتانيا 
المجال  في  العاملين  من  آالف   10 نحو  منها 

الطبي.

السودان

تحتوي  مساعدات  طائرة  اإلمارات  دولة  أرسلت 
إلى  الطبية  اإلمدادات  من  أطنان   7 على 
جمهورية السودان الشقيقة في 22 أبريل، لدعم 
كورونا  فيروس  انتشار  من  الحد  في  البالد 
 7 المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها نحو 
الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  من  آالف 

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

أرمينيا

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
7 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى أرمينيا في 27 
فيروس  انتشار  من  الحد  في  البالد  لدعم  أبريل، 
منها  وسيستفيد  (كوفيد-19)،  المستجد  كورونا 
نحو 7 آالف من العاملين في مجال الرعاية الصحية 

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

جنـــوب 
أفريقيا

 أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
7 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى جمهورية جنوب 
أفريقيا في 20 أبريل، لدعمها في الحد من انتشار 
(كوفيد-19)،  المستجد  كورونا  فيروس 
في  العاملين  من  آالف   7 نحو  منها  وسيستفيد 
احتواء  في  جهودهم  لتعزيز  الصحية  الرعاية  مجال 

انتشار الفيروس.

قيرغيزستان

من  أطنان   7 تحمل  طائرة  اإلمارات  دولة  أرسلت 
أبريل،   23 في  قيرغيزستان  إلى  الطبية  اإلمدادات 
كورونا  فيروس  انتشار  من  الحد  في  البالد  لدعم 
 7 نحو  منها  وسيستفيد  (كوفيد-19)،  المستجد 
آالف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز 

جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
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إندونيسيا

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
إندونيسيا في  إلى  الطبية  اإلمدادات  20 طنا من 
27 أبريل، لدعم البالد في الحد من انتشار فيروس 
منها  وسيستفيد  (كوفيد-19)،  المستجد  كورونا 
نحو 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية 

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
 29 نيبال في  إلى  الطبية  اإلمدادات  أطنان من   7
فيروس  انتشار  من  الحد  في  البالد  لدعم  أبريل، 
منها  وسيستفيد  (كوفيد-19)،  المستجد  كورونا 
الرعاية  مجال  في  العاملين  من  آالف   7 من  أكثر 
انتشار  احتواء  في  جهودهم  لتعزيز  الصحية 

الفيروس.

بنغالديش

 أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
7 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى بنغالديش في 
30 أبريل، لدعم البالد في الحد من انتشار فيروس 
منها  وسيستفيد  (كوفيد-19)،  المستجد  كورونا 
الرعاية  مجال  في  العاملين  من  آالف   7 من  أكثر 
انتشار  احتواء  في  جهودهم  لتعزيز  الصحية 

الفيروس.

بوتسوانا

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
5 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى بوتسوانا في 4 
مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 
الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  من  آالف   5

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

الفلبين

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على      
الفلبين  إلى  الطبية  اإلمدادات  من  أطنان    7
أبوظبي 29 أبريل، لدعم البالد في الحد من انتشار 
(كوفيد-19)،  المستجد  كورونا  فيروس 
العاملين  من  آالف    7 من  أكثر  منها  وسيستفيد 
في  جهودهم  لتعزيز  الصحية  الرعاية  مجال  في 

احتواء انتشار الفيروس.

الهند

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
 2 في  الهند  إلى  الطبية  اإلمدادات  من  أطنان   7
فيروس  انتشار  من  الحد  في  البالد  لدعم  مايو، 
منها  وسيستفيد  (كوفيد-19)،  المستجد  كورونا 
الرعاية  مجال  في  العاملين  من  آالف   7 من  أكثر 
انتشار  احتواء  في  جهودهم  لتعزيز  الصحية 

الفيروس.

نيبال
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كينيا 

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
 4 في  كينيا  إلى  الطبية  اإلمدادات  من  أطنان   7
مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 
الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  من  آالف   7

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. 

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
 4 في  غينيا  إلى  الطبية  اإلمدادات  من  أطنان   7
مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 
الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  من  آالف   7

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

زيمبابوي

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على
7.7 طن من اإلمدادات الطبية إلى زيمبابوي في 
فيروس  انتشار  من  الحد  في  لدعمها  مايو،   6
منها  وسيستفيد  (كوفيد-19)،  المستجد  كورونا 
الرعاية  مجال  في  العاملين  من  ألف   7.7 من  أكثر 
انتشار  احتواء  في  جهودهم  لتعزيز  الصحية 

الفيروس.

غينيا
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النيجر

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
6 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى النيجر في 10 

مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 

6 آالف من العاملين في مجال الرعاية الصحية 
لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. 

سيراليون

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على
7 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى سيراليون في 

10 مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها 

أكثر من 7 آالف من العاملين في مجال الرعاية 
الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار 

الفيروس.

مالي

أرسلت دولة اإلمارات طائرة مساعدات تحتوي على 
6 أطنان من اإلمدادات الطبية وأجهزة الفحص 

إلى جمهورية مالي في 10 مايو، لدعمها في 
الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد 

6 آالف  (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 
من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز 

جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. 
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بيالروسيا

 7 المتحدة  العربية  اإلمارات  أرسلت  مايو،   12 في 
بيالروسيا،  إلى  الطبية  اإلمدادات  من  أطنان 
الرعاية  مجال  في  العاملين  من  آالف   7 لمساعدة 

الصحية في احتواء انتشار الفيروس.
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Iran

In collaboration with the World Health Organi-
zation (WHO), the UAE sent an aircraft carry-
ing 7.5 metric tons of medical supplies, as 
well as five WHO experts, to Iran on March 3 
to help 15,000 healthcare workers and 
100,000 workers. In a March 15 call with 
Iran's Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif, Minister of Foreign Affairs and Interna-
tional Cooperation HH Sheikh Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan affirmed the UAE's support 
to the Iranian people as they manage this 
crisis.

In the second supply of medical equipment to 
Iran on March 17, the UAE sent over 33 
metric tons of critical medical supplies, 
including gloves and surgical masks, as well 
as other protective equipment. Aid to Iran 
was delivered with the aim of helping 33,000 
healthcare workers.

China

The UAE Government and Etihad Airways 
worked with the US Mission to the UAE to 
repatriate 25 American citizens who were 
unable to travel due to the coronavirus 
outbreak. Additionally, UAE Ambassador to 
the US Yousef Al Otaiba met with Secretary 
of State Mike Pompeo and conveyed a mes-
sage of support and solidarity from HH 
Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minis-
ter of Foreign Affairs and International Coop-
eration.

The UAE Embassy in Washington was an 
initial donor to the Children’s National Hospi-
tal, which launched DC’s first drive-up-
/walk-up COVID-19 testing location for 
children and young patients. The UAE is 
providing charitable support to Chef José 
Andrés’ World Central Kitchen, which is 
distributing 50,000 packaged fresh meals to 
communities in need. The UAE Embassy is 
also supporting Feed the Fight, an organiza-
tion distributing meals to healthcare workers 
and first responders, and Good Food 
Markets, which is providing groceries to 
Washington, DC residents in need.

The UAE turned ExCeL London, the capital’s 
largest venue for exhibitions and confer-
ences wholly owned by Abu Dhabi Govern-
ment, into an emergency field hospital for 
the treatment of patients infected with 
COVID-19. Named the NHS Nightingale 
Hospital, the new facility will have a capaci-
ty of 4,000 beds and will be able to provide a 
comprehensive range of medical support 
facilities. The UAE is covering the costs 
associated with the operation of this center 
and is providing the center rent-free.

On April 5, the UAE facilitated the repatria-
tion of 345 British tourists visiting the UAE. 
In response, British Ambassador to the UAE 
Patrick Moody said, “I also wanted to give a 
huge thank you to Emirates, to the Emirati 
authorities who have helped make this 
happen…”

United
States 

United
Kingdom 
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Following the initial COVID-19 outbreak in 
Wuhan, the UAE provided medical supplies, 
including facemasks and gloves, to China. On 
January 26, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, tweeted: "We're closely follow-
ing the Chinese government's efforts to 
contain the spread of the coronavirus. We're 
confident in their ability to overcome this 
crisis. The UAE is ready to provide all support 
to China and cooperate with the international 
community to tackle this virus.” 

On March 4, as part of the UAE’s Homeland of 
Humanity Initiative, the UAE evacuated 215 
people of different nationalities from China's 
Hubei Province to the Emirates Humanitarian 
City in Abu Dhabi, where they received the 
necessary medical evaluation and care.



 South
Korea

Croatia
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On March 19, the UAE facilitated the evacua-
tion of 80 individuals from Iran in response 
to a request by the South Korean Govern-
ment. Among the evacuated individuals 
were 74 South Korean nationals residing 
there, in addition to 6  Iranian family mem-
bers. The individuals were flown to the UAE 
and then traveled onward to Incheon Interna-
tional Airport in South Korea.

The UAE donated 13 metric tons of medical 
equipment, including masks, to Croatia 
following a recent devastating earthquake 
on March 22 that has been described as the 
strongest to strike the country in 140 years.

Greece

The UAE donated 13 metric tons of medical 
supplies to Greece on March 26, consisting 
mostly of special coveralls for medical 
protection, medical gloves, and sanitizers. 
In a statement, Prime Minister of Greece 
Kyriakos Mitsotakis remarked: “The friend-
ship and trust we share with the United Arab 
Emirates are dear, and especially during 
these difficult times the solidarity of our 
allies is evident—also shown through the 
delivery of valuable medical supplies today.”

Malaysia

The UAE sent medical equipment and 
supplies to Kuala Lumpur on March 29. 
Malaysian Foreign Minister Hishammuddin 
Hussein and UAE Ambassador to Malaysia 
Khalid Al Ghaith came together to share 
best practices in addressing the pandemic.

Seychelles

The UAE donated 13 metric tons of medical 
supplies to the Seychelles Government to 
assist their fight against COVID-19. The 
humanitarian aid included coveralls, gowns, 
gloves, masks, and other medical items. The 
shipment from the UAE arrived on March 25. 

Uzbekistan

The UAE sent an aid plane containing 8 
metric tons of medical supplies to the 
Republic of Uzbekistan on March 28 to 
support the country’s efforts to combat 
COVID-19, benefiting approximately 8,000 
medical professionals.

On May 5, the UAE sent 5 metric tons of aid 
to Uzbekistan to assist 5,000 medical 
professionals.



Serbia Afghanistan
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The UAE donated a total of 10 metric tons of 
medical equipment to Belgrade on March 
29. The first part of the donation from the 
UAE included 13,750 protective suits, 
15,000 hospital suits, 500,000 gloves, 
30,000 shoe protectors, 20,000 masks, 
and 6 ,000 sanitizers. Ventilators were 
slated to arrive in the next delivery. The 
shipment was received by Serbian Minister 
of Defense Aleksandar Vulin, Minister of 
Health Zlatibor Loncar, and UAE Ambassa-
dor to Serbia Mubarak Saeed Al Dhaheri.

The UAE dispatched an urgent medical aid 
shipment to Afghanistan containing 20,000 
testing units and equipment to examine 
thousands of people.

Pakistan

The UAE delivered a first batch of crucial 
medical supplies to Pakistan on April 2. UAE 
Ambassador to Pakistan Hamad Alzaabi 
tweeted: “Our commitment for humanitari-
an approaches and principles to help people 
in delicate situation has no limits.” On April 
5, the second batch of 11 metric tons of 
medical supplies provided by the UAE 
arrived in Islamabad.

On April 28, the UAE sent an additional 14 
metric tons of medical and food supplies to 
Pakistan, benefiting 7,000 medical profes-
sionals.

Kazakhstan

The UAE sent 13 metric tons of medical 
supplies to Kazakhstan on April 6 to bolster 
the country’s response to COVID-19, bene-
fitting over 13,000 healthcare profession-
als in the process.

Brazil

On April 1, UAE airline Emirates flew 
500,000 COVID-19 test kits from China to 
Sao Paulo. It was the first of two special 
Emirates SkyCargo charters carrying medi-
cal supplies to Brazil.

Italy

A UAE plane carrying approximately 13 
metric tons of medical supplies was 
dispatched to Italy on April 5 to assist the 
country in combating the COVID-19 pandem-
ic, benefitting over 13,000 healthcare 
professionals.



Colombia Ukraine
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The UAE sent 10 metric tons of medical 
supplies to Colombia on April 8 to aid the 
country’s response to COVID-19, benefit-
ting over 10,000 healthcare professionals. 
The flight also repatriated 6 3 Colombian 
citizens from the UAE.

The UAE sent 13 metric tons of medical aid 
to Ukraine on April 10 to support over 
13,000 healthcare professionals. The flight 
also repatriated 113 Ukrainian citizens from 
the UAE. 

Ethiopia

On April 13, a UAE aid plane carrying approxi-
mately 33 metric tons of medical supplies 
was dispatched to Ethiopia to assist approx-
imately 33,000 healthcare professionals. 
The aid plane transported 15 metric tons of 
aid provided by the UAE to Ethiopia.

On May 6, the UAE sent an additional 
shipment of aid to Ethiopia to assist thou-
sands of medical professionals.

Cyprus

On April 14, the UAE sent an aid plane carry-
ing 8 metric tons of medical supplies to 
Cyprus, benefitting nearly 10,000 health-
care professionals in the fight against the 
COVID-19 pandemic.

Bulgaria

On April 12, Bulgarian Minister of Economy 
HE Emil Karanikolov met with UAE Minister 
of State HE Ahmed Ali Al Sayegh in Abu 
Dhabi to discuss further cooperation 
between both countries. An exchange of 
goods between both countries also took 
place.

 African
Union

On April 13, the UAE transported 3 metric 
tons of aid to the African Union and 15 
metric tons of aid provided by the World 
Health Organization to help more than 30 
African countries combat the COVID-19 
pandemic



Somalia Mauritania
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In collaboration with the World Health Orga-
nization, the UAE dispatched an aid plane 
carrying approximately 27 metric tons of 
medical supplies to Somalia on April 14. The 
aid, which consisted of 7 metric tons from 
the UAE and 20 metric tons from WHO, will 
help approximately  27,000  healthcare 
workers in combating COVID-19.

The UAE sent a plane carrying 18 metric 
tons of medical and food aid to the Islamic   
Republic of Mauritania on April 19, benefit-
ting approximately 10,000 healthcare work-
ers.

Sudan

The UAE sent an aid plane containing 7 
metric tons of medical supplies to Sudan on 
April 22, benefiting approximately 7,000 
medical professionals.

Armenia

On April 27, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to Armenia, benefiting 
approximately 7,000 medical professionals.

 South
Africa

The UAE sent an aid plane containing 7 
metric tons of medical supplies to South 
Africa on April 20, benefiting approximately 
7,000 medical professionals.

Kyrgyzstan

On April 23, the UAE sent a plane containing 
7 metric tons of medical supplies to Kyrgyz-
stan, benefiting approximately 7,000 medi-
cal professionals.



Indonesia Nepal
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On April 27, the UAE sent 20 metric tons of 
medical supplies to Indonesia, benefiting 
approximately 20,000 medical profession-
als.

On April 29, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to Nepal, benefiting 
approximately 7,000 medical professionals.

Bangladesh

On April 30, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to Bangladesh, benefiting 
approximately 7,000 medical professionals.

Botswana

On May 3, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to Botswana, benefiting 
approximately 7,000 medical professionals.

Philippines

On April 29, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to the Philippines, benefit-
ing approximately  7,000 medical profes-
sionals.

India

On May 2, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to India, benefiting approxi-
mately 7,000 medical professionals.



Kenya Guinea

08

On May 4, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to Kenya, benefiting 
approximately 7,000 medical professionals.

On May 4, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to Guinea, benefiting 
approximately 7,000 medical professionals.

Zimbabwe

On May 6, the UAE sent 7.7 metric tons of 
medical supplies to Zimbabwe to assist 
approximately 7,700 medical professionals.

Niger

On May 10, the UAE sent 6  metric tons of 
medical supplies to Niger to assist approxi-
mately 6 ,000 medical professionals.

Sierra Leone

On May 10, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to Sierra Leone to assist 
approximately 7,000 medical professionals.

Mali

On May 10, the UAE sent 6  metric tons of 
medical supplies to Mali to assist approxi-
mately 6 ,000 medical professionals.



Belarus
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On May 12, the UAE sent 7 metric tons of 
medical supplies to Belarus to assist approx-
imately 7,000 medical professionals.


