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والثقافي بين شعبنا وشعوب

العالم يسهم في تقريب

المسافات فهي الطريق األمثل

”لبناء جسور جديدة بين البشر

“ The humanitarian and
cultural bond builds a
bridge between nations
and brings people closer
together.”

مؤسسة نور دبي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
مؤسس نور دبي

H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President & Prime Minister of the United Arab Emirates & Ruler of Dubai
Founder of the Noor Dubai Foundation
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CEO Message

كلمة المدير التنفيذي
عام من اإلنجازات

A Year of Impact
It has been an eventful year for the Noor Dubai
Foundation as we continue to combat blindness and
change lives. We are pleased to share the exciting
journey we have taken over the past 12 months.
Noor Dubai’s impact during its fourth year has been
colossal and is measured by our key collaborations
with RTA (Road & Transport Authority) and The
Carter Center as well as the expansion of our
programs in new countries such as The Philippines
and Nepal.
Noor Dubai’s collaboration with RTA through the
mobile eye clinic has helped over 5,000 individuals
in different emirates. We were able to provide eye
screening for different segments of the society
including the private sector, the governmental
sector, the elderly, the needy and labor workers. We
are especially pleased that the mobile eye bus has
helped those unable to reach us.
Whereas thousands benefited within the UAE,
millions have hope of avoiding blindness in the
Amhara region of northern Ethiopia. So far,
through our valuable partnership with The Carter
Center, Noor Dubai has reached out to 18 million
individuals threatened by Trachoma. Noor Dubai
has also completed 5 successful mobile eye camps
in the following countries: Nepal, Yemen, Pakistan
and the Philippines.

مؤسسة نور دبي

However, it is vital to remember that while the
efforts towards Vision 2020 are ongoing, there
remains almost 285 million individuals who are
visually impaired: an alarming fact, but one that
presents an enormous challenge to us.
The founder of the Noor Dubai Foundation, HH
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Vice
President and Prime Minister of the UAE and Ruler
of Dubai, is a leader par excellence who taught us
that goals are best achieved through teamwork.
The content in this book highlights the remarkable
teamwork that has been undertaken by our staff,
supporters and our partners. Their contribution can
never be underestimated.
As always, thank you for your support and we
look forward to celebrating bigger achievements
with all those who continue to believe in our
noble cause. Together, we can shine a light in the
lives of millions more, and that’s impact for our
mission: to terminate avoidable causes of blindness
and highlight the humanitarian role of the UAE
worldwide.
Dr. Manal Omran Taryam
CEO & Board Member
Noor Dubai Foundation

تمكنت المؤسسة بالتعاون مع منظمة كارتر من عالج أكثر من
 مليون شخص مهدد بمرض التراخوما في منطقة أمهارا18
 ومع أن الجهود الرامية إلى تحقيق المبادرة.شمال أثيوبيا
 ال يزال هناك ما يقارب،» ما زالت جارية2020 العالمية «الرؤية
 هي: مليون شخص حول العالم مصاب باإلعاقة البصرية285
.حقيقة مثيرة للقلق ولكنها تحد هائل بالنسبة لنا
 صاحب السمو الشيخ،علمنا قائد التميز ومؤسس نور دبي
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم
. أن األهداف ال تتحقق إال من خالل العمل الجماعي،دبي
نسلط الضوء في محتوى هذا الكتاب السنوي على العمل
الجماعي الرائع من قبل موظفينا ومؤيدينا وشركاؤنا الذين ال
.يمكن أبدا االستهانة بمساهماتهم
نكرر شكرنا على دعمكم الالمحدود ونتطلع لإلحتفال بإنجازات
 معا سنضيء درب.أكبر مع كل من يؤمن بقضيتنا النبيلة
الماليين ممن يعانون من اإلعاقة البصرية وما هذا إال وعد
إلكمال مسيرتنا اإلنسانية في القضاء على مسببات العمى
وترسيخ الدور الرائد الذي تقوم به دولة اإلمارات العربية المتحدة
.في مجال العمل اإلنساني الخيري لكافة شعوب العالم
 منال عمران تريم.د
المدير التنفيذي و عضو مجلس األمناء
مؤسسة نور دبي

 على مؤسسة نور دبي مرورا مبهرا وكان حافال2014 مر عام
باإلنجازات والفعاليات حيث واصلنا عملنا في مكافحة العمى
.عالميـا وتغيير حياة الماليين من األشخـاص المحتـاجين
ويسعدنـا أن نشـاركـكم رحـلتنــا المثيــرة على مدى األشهر
. الماضية12ال
عملت مؤسسة نور دبي خالل عامها الرابع في مشاريع
ضخمة ودخلت في شراكات إستراتيجية مع كال من هيئة الطرق
والمواصالت في دبي ومنظمة كارتر العالمية كما وسعت
نطاق برامجها في مناطق جديدة مثل الفلبين ونيبال مما أدى
.إلى نجاحات ونتائج ذات مصداقية عالية
 بالتعاون، استطاعت نور دبي،من خالل عيادة العيون المتنقلة
 تشخيص وعالج ما يقارب،مع هيئة الطرق والمواصالت
 شخص من مختلف فئات المجتمع في القطاعي العام5000
والخاص بما فيهم المسنين والمحتاجين والعمال بمختلف
 وأكثر ما يسعدنا أن عيادة العيون المتنقلة.إمارات الدولة
.ساعدت أولئك الذين ال يستطيعون الوصول إلينا

استفاد اآلالف من الناس داخل دولة اإلمارات من خدماتنا
 فقد تمكنت المؤسسة من إنجاز خمسة مخيمات،أما خارجها
 الفلبين والنيبال كما، باكستان،)2( عالجية في كل من اليمن
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Board of Trustees
رئيس المجلس
Chairman
سعادة المهندس عيسى الميدور
المدير العام – هيئة الصحة بدبي
His Excellency Engineer Essa Al Maidoor
Director General
Dubai Health Authority
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مؤسسة نور دبي

 مجلس األمناء15
عضو مجلس األمناء
Board Member
عبدالفتاح شرف
الرئيس التنفيذي للبنك البريطاني للشرق األوسط
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
AbdulFattah Sharaf
Chief Executive Officer
UAE HSBC Bank Middle East Limited

عضو مجلس األمناء
Board Member
محمود أحمد المرزوقي
مدير إدارة االتصال الحكومي لدى الهيئة
االتحادية للموارد البشرية الحكومية
نائب الرئيس
Vice-Chairman

Mahmoud Ahmed Al Marzouqi
Director of Government Communication
Federal Authority for Government Human Resources

سعادة ناصر خليفة البدور
وكيل وزارة الصحة المساعد ومدير منطقة
دبي الطبية باإلنابة في وزارة الصحة
His Excellency Nasser Khalifa Al Budoor
Assistant Undersecretary and Director of Dubai
Medical District
Ministry of Health

المدير التنفيذي وعضو مجلس األمناء
Board Member & CEO
الدكتورة منال عمران تريم
المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية
 هيئة الصحة بدبي- الصحية األولية
Dr. Manal Omran Taryam
Chief Executive Officer of Primary HealthCare Services Sector
Dubai Health Authority
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مؤسسة نور دبي
Noor Dubai
Foundation
Noor Dubai Foundation is a UAE based charity
focused on the prevention of blindness and
visual impairment globally. It was launched as
an initiative in 2008 by the Vice president and
Prime Minister of the UAE and the ruler of Dubai
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum and was later established as an NGO by
Law in October 2010. So far, 23 million individuals
from all over Africa and Asia have benefited from
the free treatment and preventive programs
conducted by the Noor Dubai Foundation as well
as the provision of free glasses and medication. The
Foundation continues to strive towards fulfilling the
Vision 2020 initiative of a world free from avoidable
forms of blindness.

 الغير ربحية بموجب قانوني،أنشأت مؤسسة نور دبي الخيرية
 ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة وتركز2010 في عام
أنشطتها على القضاء على مسببات العمى وضعف البصر
 حققت مؤسسة نور دبي. التي يمكن عالجها والوقاية منها
 من2008 الكثير من اإلنجازات منذ انطالقها كمبادرة عام
قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث استفاد أكثر
 مليون شخص من قارتي آسيا وأفريقيا من خدمات23 من
 تواصل.وبرامج المؤسسة وكذلك النظارات الطبية واألدوية
مؤسسة نور دبي سعيها نحو تحقيق أهداف منظمة الصحة
.العالمية في عالم خال من مسببات العمى واإلعاقة البصرية

مؤسسة نور دبي
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Jimmy Carter

Testimonials
To the Noor Dubai Foundation,
I remain grateful for the personal friendship of
His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum and the valuable partnership between
The Carter Center and The Noor Dubai Foundation.
Through this collaboration we will achieve a
dramatic reduction in the number of people
afflicted with blinding Trachoma, the world’s
leading cause of preventable blindness.
In the six years since His Highness Sheikh
Mohammed launched Noor Dubai, the organization
has proven itself to be a global leader in combating
preventable blindness. Through the use of good
science, active medical engagement and public
health education, Noor Dubai and its partners have
changed the lives of millions of people worldwide.
The current engagement between Noor Dubai and
The Carter Center is based in the Amhara National
Regional State in Ethiopia. This three-year effort
aims to treat 18 million individuals in 167 districts

across Amhara region, the most Trachoma
endemic regions of the world. In May 2014, Dr.
Manal Taryam and her staff joined The Carter
Center and other partners in the field to offer
their counsel and support in the fight against
blinding Trachoma. With their input and the
guidance of Engineer Essa Al Maidoor, Chairman
of the Noor Dubai Foundation, we are confident
that this partnership will be successful in serving
the people of Ethiopia.
Rosalynn and I send our sincere appreciation for
your partnership in our efforts. We look forward
to celebrating a successful project and a strong
friendship.
With warm best wishes,
Sincerely,
Jimmy Carter

مؤسسة نور دبي

جيمي كارتر
،إلى مؤسسة نور دبي الخيرية
أبقى ممتنا لصداقتي الشخصية مع صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم وكذلك الشراكة القيمة بين منظمة
كارتر ومؤسسة نور دبي حيث ستؤدي هذه الشراكة إلنخفاض
كبير في عدد األشخاص المصابين بالتراخوما التي تعتبر من
.أكبر مسببات العمى واإلعاقة البصرية في العالم
 منذ إطالق صاحب السمو، في الست سنوات الماضية
 استطاعت هذه المؤسسة الخيرية،الشيخ محمد لنور دبي
أن تثبت جدارتها كمؤسسة رائدة في مجال مكافحة العمى
 واستطاعت نور دبي مع شركائها تغيير حياة.والوقاية منه
الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم عبر استخدام أحدث
 والتدخل الطبي النشط إلى جانب التثقيف الصحي،العلوم
.للعامة
تعاونت مؤسسة نور دبي مع منظمة كارتر بهذا البرنامج
 يهدف هذا.في إقليم أمهارا الوطني في شمال أثيوبا
 مليون18 التعاون الذي سيمتد لثالث سنوات إلى عالج
 مقاطعة في منطقة أمهارا التي تعد من أكثر167 شخص عبر
،2014  في مايو.المناطق الموبوءة بالتراخوما في العالم
انضمت الدكتورة منال تريم مع موظفيها إلى فريق منظمة
كارتر وغيرهم من الشركاء لتقديم المشورة والدعم في
 نحن واثقون من.مكافحة مرض التراخوما المسبب للعمى
أن مداخالتهم إلى جانب توجيهات سعادة المهندس عيسى
 سيؤدون إلى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي،الميدور
.نجاح هذه الشراكة التي ستعود بالنفع للشعب األثيوبي
يسرني وروزالين أن نبعث لكم خالص تقديرنا لمشاركتكم في
.جهودنا ونتطلع لالحتفال بنجاح المشروع وصداقة قوية
،مع أطيب وأحر التمنيات
المخلص
جيمي كارتر
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Abdul Razaq
Al Abdulla
Dubai Islamic Bank (DIB), established in 1975, is the
first Islamic bank to have incorporated the principles
of Islam in all its practices and is the largest Islamic
bank in the UAE. DIB is a public joint stock company,
and its shares are listed on the Dubai Financial
Market. The bank enjoys a reputation as a leader
and innovator in maintaining the quality, flexibility
and accessibility of its products and services. The
bank currently operates 90 branches in the UAE.
For its contribution to both the banking industry
and the wider community, DIB has earned the
respect of its peers around the world. The bank’s
leading position has been reaffirmed by more than
120 local, regional and international accolades that
it has won since 2008. DIB has won awards across
diversified areas, including retail, corporate and
investment banking, as well as CSR and
consultancy services
Alongside its accomplishments as a commercial
organization, DIB has always recognized its wider

role in society. The bank supports the communities
in which it operates through the DIB Foundation,
a non-profit social, humanitarian and charitable
organization which distributes millions of dirhams
to good causes at home and abroad each year.
DIB Foundation has always been keen on
strengthening its strategic partnership with the
humanitarian and charitable sector. One of its most
notable continuing partnerships has been with
the Noor Dubai Foundation for the transparency
and credibility of its work that is focused on the
prevention of blindness worldwide. This noble
partnership is humanitarian at its core as it helps
visually-impaired poor individuals in rural, needy
areas of Africa and Asia regain their sight and
reintegrate back into their societies.
Abdul Razaq Al Abdulla
CEO DIB Foundation

عبد الرزاق العبد الله
،1975 يعد « بنك دبي اإلسالمي « الذي تأسس في عام
أول بنك إسالمي يطبق مبادئ الشريعة اإلسالمية في
واكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية، جميع نشاطاته
 ويشتهر « بنك دبي اإلسالمي « كشركة مساهمة. المتحدة
 ومدرجة في « سوق دبي المالي « بمحفظة خدماته، عامة
ومنتجاته المصرفية المتنوعة التي تتفق مع أعلى معايير
ً
ً
فرعا
90 حاليا شبكة تضم
 يدير البنك. الجودة واالبتكار والمرونة
. في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 حظي « بنك دبي اإلسالمي « باحترام، وعلى مر السنين
 واستطاع أن يرسخ مكانته، نظرائه في مختلف أنحاء العالم
 جائزة محلية وإقليمية وعالمية120  بفوزه بنحو، العالمية الرائدة
 حيث استطاع البنك الفوز بالعديد من الجوائز. 2008منذ العام
ً
 بما في، تقديرا لتميزه في مختلف مجاالت العمل المصرفي

ذلك خدمات األفراد والشركات والصيرفة االستثمارية إلى
. جانب أنشطة المسؤولية االجتماعية والخدمات االستشارية

 لم، وإلى جانب ما حققه من إنجازات كمؤسسة تجارية راسخة
ً
يوما عن دوره الكبير في المجتمع
يغفل بنك دبي اإلسالمي
 فهو يقدم دعمه المجتمعي عبر « مؤسسة دبي اإلسالمي،
 خيرية وغير،  إنسانية، اإلنسانية « وهي مؤسسة اجتماعية
ً
سنويا في دعم
 تسهم بمبالغ تقدر بماليين الدراهم، ربحية
.العديد من القضايا اإلنسانية على مستوى الدولة وفي الخارج
وتحرص مؤسسة دبي اإلسالمي اإلنسانية على بناء الشراكات
االستراتجية في مجاالت العمل الخيري واإلنساني وأهم هذه
واالستمرار. الشراكات التعاون مع مؤسسة نور دبي العالمية
في مد يد التعاون والتعاضد معها لما لمسناه من المصداقية
 وذلك من أجل هدف. والجدية والعمل بروح الفريق الواحد
نبيل وسامي وإنساني بحت بغرض دعم وتمكين المرضى
ً
بصريا على التغلب على اعاقتهم والحد منها حيث
المعاقين
أنهم لفقرهم محرومون من أبسط مقومات الحياة اإلنسانية
لكونهم في بلدان فقيرة ومحتاجة ونامية في قارتي آسيا
.وأفريقيا
عبد الرزاق العبد الله
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي اإلسالمي اإلنسانية

مؤسسة نور دبي

23
إشادة

Noor Dubai Foundation

24

2014 التقرير السنوي

Annual Report 2014

Testimonials

Major General
Khamis Al Mazeina
Noor Dubai … A New Life
Dubai Police has always been keen on fulfilling
its social responsibilities towards the Emirati
community. It also carefully plans initiatives and
programs that serve the government’s efforts
towards sustainable development. Since the goals
of Noor Dubai Foundation were consistent and in
line with Dubai Police’s vision where both entities
developed programs to boost the UAE’s status on
a global stage, we did not hesitate in reinforcing
the partnership between us by supporting and
sponsoring the charity’s initiatives that have a clear
impact in addressing humanitarian issues.
We share a belief with the Noor Dubai Foundation
that every individual deserves to lead a healthy
lifestyle, every person has the right to sight and
we aspire to see a world where medical attention
and services are made available to all without
discrimination.
The latest humanitarian initiative of HH Sheikh
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of UAE,
which involved vaccinating 13 million Pakistani
children against Polio as well as the UAE Water Aid
program of HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vice President of the UAE and Ruler of
Dubai, are both a continuation of the humanitarian
legacy that was left by the late founder of the UAE,
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (may God have
mercy upon him). This legacy was reflected in the
action taken by HH the Ruler of Dubai in response
to the alarming statistics released by the World
Health Organization (WHO) that a person goes
blind every five seconds by launching the Noor
Dubai initiative as he said: “this is an ambitious
initiative which aims to deliver preventive eye care
to over 1 million people …”.

Its Everlasting Greatness
The initiative surpassed is target and reached out
to over 5.8 million individuals in need within its
first year. As a result of its success, HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum issued a decree
to transform Noor Dubai from a one-year initiative
into a long term Non-Governmental Organization
(NGO) focused on the prevention of blindness and
visual impairment globally.
Renewing the Partnership
In Dubai Police, we came to realize the greatness
and durability of Noor Dubai’s work. Following
the vision of HH Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, Dubai Police signed an MOU with
Noor Dubai Foundation as part of its humanitarian
initiatives that are focused on strong human values
in order to contribute to the treatment of eye
patients worldwide. We also facilitated the services
of the Dubai Police Health Center to serve patients
suffering from eye problems.
We renewed our collaboration with Noor Dubai
Foundation during our 2013 participation in the
DIHAD exhibition. Through this partnership, Noor
Dubai will continue to arrange for more mobile
eye camps in Africa and Asia over the next three
years. We will also financially support the charity’s
fight against avoidable blindness within the UAE.
We have further enabled Dubai Police to support
Noor Dubai through moral, logistical and financial
means for its noble efforts that stem from the UAE
to those in need all over the world.
Major General Khamis Mattar Al Mazeina
Commander-in-Chief of Dubai Police

اللواء خميس المزينة
تجديد الشراكة
ونحن في شرطة دبي استرشادا برؤية صاحب السمو
 أدركنا عظمة ديمومة عمل،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وقعنا مع القائمين عليها مذكرة
ومنذ البداية..مؤسسة نور
ّ
تفاهم ضمن مبادرات شرطة دبي اإلنسانية مما يساعد على
ترسيخ القيم اإلنسانية ويساهم في عالج مرضى العيون
 وعملنا على االستفادة من تلك الشراكة،على مستوى العالم
لتسخير اإلمكانات المتاحة لمركز شرطة دبي الصحي لخدمة
.مرضى العيون
وعلى هامش مشاركتنا بمعرض ومؤتمر دبي الدولي
 جددنا اتفاقية التعاون المشترك مع،2013 لإلغاثة والتطوير
 ووفقا لهذه االتفاقية تم تجديد،مؤسسة نور دبي الخيرية
الدعم إلقامة مخيمات عالجية خالل الثالث سنوات القادمة
 باإلضافة إلى الدعم المالي الذي،في قارتي آسيا وإفريقيا
قدمته شرطة دبي للمؤسسة لتعزيز جهود المؤسسة في
 ووجهنا بتسخير جميع..مكافحة اإلعاقة البصرية داخل الدولة
اإلمكانات والدعم المادي والمعنوي والطاقات البشرية
 لتكملة مسيرة نجاح مهمة،في القيادة العامة لشرطة دبي
 التي ولدت من دولة،مؤسسة نور دبي الخيرية اإلنسانية
. وتمنح نورها للجميع،اإلمارات لتعم بركاتها دول العالم
اللواء خميس مطر المزينة
القائد العام لشرطة دبي

 حياة جديدة..نور دبي
تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على الوفاء بكافة التزاماتها
 كما أنها تراعي في،)للمجتمع اإلماراتي (أفرادا ومؤسسات
عمليات تصميم مبادراتها وبرامج عملها تحقيق كافة متطلبات
المسؤولية المجتمعية التي تخـدم الجـهـود الحكوميـة في
 ولما كـانت أهداف مؤسسة.الدفع بعجلة التنمية المستدامة
نـور دبي الخيرية ورؤيتها تتماشى وبتوازي مع رؤية ورسالة
القيادة العامة لشرطة دبي بحيث تلتقيان في تحقق العائدات
المطلوبة على سمعة دولة اإلمارات العربية المتحدة ومكانتها
 فإننا لم نتردد في السعي لتفعيل الشراكــة،العـالمية
بيننا من خالل دعم ورعاية مبادرات المؤسسة ذات الطابع
المستدام والتي لها أثر واضح في معالجة القضايا اإلنسانية
.الملحة والعادلة
إننا نشترك مع مؤسسة نور دبي الخيرية في التطلع إلى
عالم تتوفر فيه الخدمات الطبية للجميع دون تمييز وننطلق
من نقطة نؤكد فيها على مبدأ حق الفرد في التمتع بالصحة
.كما أن للجميع الحق في اإلبصار
إرث إنساني إن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
 اإلنسانية والتي كانت، حفظه الله،آل نهيان رئيس الدولة
، مليون طفل باكستاني ضد شلل األطفال13 آخرها تطعيم
ومبادرات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
،مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
 ما هي إال امتداد، التي توجهت بسقيا اإلمارات،رعاه الله
، بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المغفور له،لعطاء
فقد كان رد..ومتابعة لمسيرة رجل الخير وأرثه اإلنساني
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على
ً
واحدا
إحصائيات منظمة الصحة العالمية القائلة بأن شخصا
 إطالق مبادرة نور..في العالم يصاب بالعمى كل خمس ثوان
ً
 « طموحــات هذه المبــادرة كبيرة جدا:مؤكدا سموه أن
،دبي
تستهدف في رحلتـها األولى عالج ووقايـة مليـون شخص
»...من العمى
عظمتها في ديمومتها
 وبعدما،لم تتوقف مبادرة سيدي عند مرحلة ما وعالج عدد ما
نجحت نور دبي في عامها األول في الوصول إلى أكثر من
 صدر مرسوم حكومي من، مليون شخص حول العالم5.8
 نائب رئيس،صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 بتحويل نور دبي،الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
 تهدف إلى، غير ربحية،من مبادرة إلى مؤسسة غير حكومية
القضاء على مسببات العمى واإلعاقة البصرية على
.مستوى العالم

مؤسسة نور دبي
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المخيمات العالجية
المتنقلة
Mobile Eye Camps

29

intervention. Since 2008, Noor Dubai Foundation
has conducted 30 mobile eye camps all over
Africa and Asia and has screened 208,069
individuals, provided 21,468 surgeries and
distributed 48,957 pairs of glasses.

750
550
1,200
1,180
940

 يصعب توفير خدمات رعاية العيون،في المناطق النائية
للمحتاجين بسبب الفقر والنقص في الموارد فضال عن
 لذلك تعتبر مخيمات.عدم وجود بنية تحتية للرعاية الصحية
نور دبي العالجية هي السبيل الوحيد للوصول إلى
المحتاجين الذين ال تتوفر لديهم أبسط مقومات الرعاية
 أقامت مؤسسة نور،2008  منذ.الصحية لتجنب العمى
 مخيما عالجيا في مناطق نائية في قارتي آسيا30 دبي
 شخصا وأجريت208،069 وأفريقيا وتم الفحص على
 نظارة طبية48،957  عملية جراحية وتم توزيع21،468
.للمحتاجين

In remote areas, the extreme poverty and lack of
resources as well as the absence of a healthcare
infrastructure make it difficult to provide eye
care to those in need. Mobile eye camps are
the only way to reach those people who aren’t
being served and would go blind without any

نظارات
Glasses
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عمليات
Surgeries
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32 برنامج القضاء على
التراخوما
Trachoma
Elimination
Program
Trachoma is a bacterial infection of the eye that
eventually causes blindness if left untreated. It is
caused mainly by the lack of tools for basic hygiene,
clean water and adequate sanitation. It is responsible of approximately 3% of the world’s blind.
Although it is easily preventable, Trachoma has
blinded or painfully disabled more than 2 million
of the world’s poorest people who depend on their
eyesight to survive.
Noor Dubai Foundation, in collaboration with the
Carter Centre, initiated a 3 year program to eliminate Trachoma from the Amhara Region of Northern Ethiopia to help some 18 million people living
in poverty in 167 districts across the region. The
program endorses the SAFE strategy recommended
by the WHO, where SAFE stands for Surgery for
trichiasis, Antibiotics, Facial cleanliness and Environmental improvement.

منظمة األمم
المتحدة للصحة
UN HEALTH AGENCY
estimates that 21.4 Million people globally are affected by
 مليون شخص في العالم متضرر من21.4 قدرت للصحة وجود ما يقارب

التراخوما
TRACHOMA

التراخوما هي عدوى بكتيرية للعين مسببة للعمى إذا تركت
دون عالج وهي ناتجة عن عدم وجود أدوات النظافة األساسية
والمياه النظيفة والصرف الصحي المالئم وهي مسؤولة
 مع أنه يمكن. من حاالت العمى في العالم3% عن ما يقارب
الوقاية من التراخوما بخطوات بسيطة ولكنها تسببت في
العمى ألكثر من مليوني شخص من فقراء العالم من الذين
.يعتمدون على بصرهم للعيش
قامت مؤسسة نور دبي بالتعاون مع منظمة كارتر من أجل
القضاء على التراخوما بإعداد برنامج في إقليم أمهارا في
 مليون شخص يعيشون18 شمال أثيوبيا لمساعدة نحو
 يعتمد هذا البرنامج على. منطقة167 تحت خط الفقر في
استراتيجية السالمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية
والتي تركز على اتخاذ خطوات رئيسية للسيطرة على
 توزيع األدوية،مرض التراخوما من خالل العمليات الجراحية
 وتحسين البيئة، ونظافة الوجه،والمضادات الحيوية
.المحلية للمجتمع

1980s

53

60%

دولة
COUNTRIES
آخر التقديرات تشير أن التراخوما متوطنة
 دولة حول العالم53 في
are estimated to be endemic for
blinding trachoma

 ماليين6 هناك نحو
شخص حول العالم مصابون
بالعمى بشكل نهائي بسبب
التراخوما

people are globally blind
because of trachoma

(NORTHERN ETHIOPIA)
)(شمال أثيوبيا
OF THE POPULATION ARE
AT RISK OF TRACHOMA
من سكان منطقة أمهارا
في شمال أثيوبيا مهددون
بمرض التراخوما

في أثيوبيـــــا
IN ETHIOPIA
1.2 يوجد في أثيوبيا أكثر من
مليون شخص مصاب بإنقالب جفن العين
المؤدي للعمى الكلي
1.2 million people are affected by

نتائج التعاون خالل السنة األولى بين منظمة
كارتر ومؤسسة نور دبي

Results of the first year collaboration
between Noor Dubai Foundation and the
Carter Center

تم إجراء
a total

انقالب الجفن
TRICHIASIS

37,875

عملية جراحية ومن تلك العمليات كانت
of Trichiasis surgeries, and

13,744

 وتم توزيع،للنساء
of those surgeries were performed on
women. As well as the distribution of

16,554,394

doses of Zithromax (medication)
Health education is ongoing in

6

IN AMHARA
في أمهارا

تم القضاء على مرض التراخوما
في دولة اإلمارات العربية
المتحدة في عقد الثمانينات
Trachoma was eliminated
in the UAE in the 1980s

جرعة دواء زتروماكس أما بالنسبة للبرامج
التعليمية والتثقيفية الصحية فقد تمت في

مليون
MILLION

مؤسسة نور دبي

3,459

قرية و
villages and

8,374

 أيضا تم تشييد.مدرسة
schools. Additionally,

169,400

من المراحيض العمومية في جميع
.أنحـاء أمهارا

latrines have been constructed
throughout the Amhara Region.

85%

Is the level of antibiotic drug
administration coverage needed to
protect the population

يجب توفير مضادات حيوية لما يقل عن
 من سكان أثيوبيا لحمايتهم من التراخوما85%
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عيادة العيون المتنقلة
Mobile Eye Clinic

36

The Roads and Transport Authority (RTA) and
Noor Dubai Foundation signed an MOU in 2014
to establish a fully-fledged mobile eye clinic that
serves all emirates. This mobile bus is fitted with
all medical equipment required for the clinic. In its
first year, the mobile clinic has provided medical
services in five emirates including the private sector,
governmental entities, charities and individuals.

مؤسسة نور دبي

وقعت هيئة الطرق والمواصالت بدبي مذكرة تفاهم مع
مؤسسة نور دبي الخيرية تقوم بموجبها الهيئة بإنشاء عيادة
.عيون متنقلة ومجهزة باألجهزة الالزمة لتخدم إمارات الدولة
تم توفير حافلة من قبل الهيئة وتزويدها بالمعدات الطبية
 قدمت العيادة المتنقلة في عامها.الالزمة لتكون عيادة متنقلة
األول خدمات فحص العيون في خمسة إمارات بما في ذلك
 والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية،القطاع الخاص
.وعامة الشعب

أبو ظبي
Abu Dhabi

37

عجمان
Ajman

فحص
Location

نظاراة
Glasses

فحص
Screened

فحص
Location

نظاراة
Glasses

فحص
Screened

Telecommunications
Regulatory Authority
(TRA)

72

—

Al Ihsan Charity
Foundation

430

72

دبي
Dubai

)دبي (تكملة
Dubai (Continued)
موقع
Location

فحص
Screened

نظارة
Glasses

موقع
Location

فحص
Screened

نظارة
Glasses

Dubai Taxi Corporation

680

150

Dubai World Cup

50

—

AlJaddaf

180

—

Future Towers
Contracting

290

30

—

Dubai Health Authority
Medical Library

115

Dubai Customs

72

—

Telecommunications
Regulatory Authority

60

—

العين
Al Ain
موقع
Location

فحص
Screened

نظارة
Glasses

Emirates Identity
Authority

110

—

Al Naboodah
Construction

850

100

Petron Emirates

120

10

Emirates Industries

130

20

Essa Al Gurg Group

300

50

الفجيرة
Fujairah
موقع
Location

فحص
Screened

نظارة
Glasses

Dhedna
Area

355

194
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إحصائيات وسائل
التواصل اإلجتماعي

0 0 3 4 0 5
0
0 3 8 0 0
0 0 1 9 0 3
0 0 3 2 1 7
0
1 6 3 7 2

Noor Dubai Foundation

Social Media
Statistics

التغريدات
التغريدات

40

tweets
tweets

المتابعون
followers
المتابعون followers
فيسبوك
facebook
فيسبوك facebook
إنستغرام
انستغرام
instagram
انستغرامinstagram
الزوار
الزوار

visitors
visitors
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Through the Eyes
of a Soldier
“Sporting the army uniform was an honor for
me and it gave pride to my family”, he said
sadly, gazing at the black and white photo of his
younger self in a soldier’s uniform. “It was a mark
of respect and those were such good old days”.
Ahmed Ali Ahmed AlZubaidi, like so many others
is referred to as Yemen’s war hero. Aged fifty five
today, he still remembers the days he fought for
his country in the Northern mountain regions.
Though noble in its purpose, the outcome of
that national mission was tragic for this soldier
as he stepped on a landmine on the way back to
his village and lost both his legs. He remained
in a coma at a local hospital for months before
being awoken to a shocking and sad reality: a life
without legs. The situation couldn’t get any worse.
Or could it?
Like it did for all war veterans, the government
hospitalized Ahmed and released him from service
with a meagre pension which was to become his
bread and butter for the rest of his life. As time
progressed, so did Ahmed’s misery. With no legs,
his movement to visit friends and family became so

limited that he lived in isolation for long stretches
of time. And to make matters worse, he slowly,
but definitely started losing his eyesight.
“My war injuries affected my emotions so much
that I became blind,” he says. “Over the last five
years, my eyesight kept getting worse until a day
came when I woke up and could not see anymore.
I just gave up on everything and lived with the
voices around me and the memories of my long
gone youth.”

في عيون جندي
«آلمتني إصابات الحرب كثيرا وأثرت الكآبة التي كنت أعيش
.فيها على نفسيتي مما أدى إلى إصابتي بالعمى» قال أحمد
«على مدى الخمس سنوات الماضية ظل نظري يزداد سوءا
 فقدت البصر،حتى جاء اليوم الذي استيقظت فيه في ظلمة
 يأست من الحياة وعشت باقي أيامي.ولم أعد أرى أي شيء
على أصوات من هم حولي وعلى ذكريات أجمل أيـام مضت
».من شبابي
تصدمنا المفاجأة حينما تقع بعد اليأس وهذا بالضبط ما حدث
:مع المحارب القديم أحمد وكأنما طلب منه تلبية مهمة أخيرة
.هي مهمة الحفاظ على شمعة األمل في حياته

But then, a miracle happened as if this fallen
soldier was called to duty and had a last mission
to perform: the mission of keeping the candle of
hope ignited.

 سمع أحمد عن مخيم عالجي سيتم بالقرب،في شهر أكتوبر
من منزله وأن المخيم الطبي متخصص في عالج العيون وأن
 وعلم أيضا أن المخيم العالجي المجاني.جميع الخدمات مجانية
.منظم من قبل الوفد الذين زاروا المنطقة أبريل الماضي

In October, Ahmed heard of a medical camp that
was setting up its base near his home. He heard
the camp was to treat eyes and was free. He also
found out it was conducted by the same group
that visited his area in April.

 فاتني المخيم.«هذه ليست مجرد صدفة بل هي معجزة
العالجي في أبريل ألنني سمعت عنه في وقت متأخر بعد
 فأنا.أن حزم المنظمين أمتعتهم ورحلوا وأصبت أنا باإلكتئاب
إنسان مقعد ذو دخل محدود ال أستطيع دفع ثمن العمليات
لوحدي ولدي إلتزامات مالية أخرى صعبة لذلك اضطررت إلى
<  كنت أتسائل بيني وبين نفسي لماذا كل. تأجيل عالج العيون

“This is not just remarkable but somewhat magical.
I missed the April eye camp as I came to hear of it
very late after the organizers had packed up and >

«في األيام الخوالي كان ارتداء الزي العسكري مصدر اعتزاز
لي وفخر لعائلتي» قالها بعينين مليئتين باالسى وهو ينظر
 « كانت.إلى صورة قديمة لعز شبابه البسا الزي العسكري
تلك أجمل األيام وأنا ألبس البدلة العسكرية التي تعد عالمة
. »احترام ورمز للعزة
 من قدامى المحاربين الذين يشار،أحمد علي أحمد الزبيدي
 يبلغ من العمر خمسة وخمسون،إليهم بأبطال الحرب اليمنية
عاما وما يزال يتذكر األيام التي خاض تلك الحرب دفاعا عن
 كانت مهمة وطنية ذات.بالده في المناطق الجبلية شماال
 حرب لبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن،هدف نبيل
ولكن نتيجتها مأساوية ألحمد حيث فقد ساقيه إثر انفجار لغم
 ظل بعدها أحمد في غيبوبة.أرضي في طريق عودته لقريته
لعدة أشهر في مستشفى محلي واستفاق بعدها لمواجهة
 «هل يوجد أسوأ. العيش بال رجلين:الصدمة والحقيقة المرة
.»من هذا؟ ال أعتقد
قـامت الحكومة بعالج أحمد في مستشفياتها مع باقي
 ثم أنهيت خدمته وأحيل إلى التقاعد،قدامى المحــاربين
، ومع تقدم العمر.براتب شهري ال يكاد يكفي للقمة العيش
 ازداد البؤس في حياة أحمد وقلت،وصعوبة الحركة والتنقل
تدريجيا زياراته ألصدقائه وأسرته حتى عاش في عزلة تامة عن
ً
سوءا أنه بدأ تدريجيا
 ومما زاد األمر.المجتمع لفترات طويلة
.بفقدان بصره
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في عيون جندي
هذه المصائب تحل علي ولماذا فقط سوء الحظ يرافقني؟
ولكن هذه المرة كنت مصرا ومؤمنا أن الحظ سيكون حليفي
بكـافة الطرق وبكل التكاليف .علي أن أكون أول شخص يصل
في وقت مبكر ألحصل على فرصة العالج».
لم يرد أحمد إضاعة وقته وزار المخيم في اليوم األول قبل
الفجر لضمان العالج من قبل األطباء .وبنهاية اليوم كان أحمد
رجال سعيدا .أجرى له األطباء عملية المياه البيضاء إلستبدال
عدسة العين ونجحت العملية واستطاع الرؤية من جديد .خرج
أحمد من الظالم إلى النور .وعندما عاد لموعد المراجعة ،غطت
معالم وجهه نظرة جديدة وهي نظرة السعادة وكان يتحكم
بنفسه بالكرسي المتحرك.
« من هم هؤالء الناس؟ أنا ال أعرفهم ولكن أظن أنهم مالئكة
أنزلهم الله على هذه األرض لمساعدة المحتاجين مثلي»،
قالها بعيون مغدقة بالدموع« .اآلن أرى النور وأرى الناس
وأرى كل شيء»« .لست نادما على التضحية بكال ساقي
فداءا لوطني ولكن لنور دبي ال أكن لهم إال كل تقدير واحترام
والكثير الكثير من الدعوات .فشكرا نور دبي ألنكم كنتم
بصيص األمل الذي أنار حياتي».

"من هم هؤالء
النــاس؟ أنــا ال
أعرفهم ولكن أظن
أنهم مالئكة أنزلهم
الله على هذه
األرض لمساعدة
المحتاجين مثلي"

"Who are those
people? I do
not know them
but I feel they
are angels
Allah has sent
to the earth to
help people
”like me

46
left which got me depressed. I wondered why I was
so unlucky and why such misfortunes happened
to me. But this time, I was sure I’d be there even
”before the doctors arrived early in the morning.
Ahmed did not waste time and went on the first
day of camp before dawn to ensure the doctors saw
him first. Needless to say, the war veteran was a
happy man by the time he was seen by the doctors.
His operation was a simple procedure as he
developed cataracts over the years. The doctors
operated on his eyes successfully and he was able to
see again. Sheer happiness was drawn all over his
face as he came back for the follow-up to have the
bandages removed from his eyes. Ahmed was even
running his own wheelchair.

Through the Eyes of a Soldier
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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي مؤسسة نور دبي الخيرية خالل حفل
الملتقى السنوي لشركاء شرطة دبي الذي أقامته لتكريم شركائها
االستراتيجيين المتميزين الذين حرصوا على تقديم الدعم الالزم لبرامجها
.وخططها االستراتيجية بفندق االنتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي
The Dubai police held a ceremony to honor its many strategic
partners including the Noor Dubai Foundation for their efforts
and support in implementing programs.
The gala dinner took place at the Intercontinental,
Festival City and was attended by guests from the
governmental and private sector as well as
those awarded.

حضر الحفل األفراد المكرمين وضيوف من المؤسسات
.والدوائر الحكومية والشركات

الفعاليات الرئيسية
2014 في

قامــت جائــزة حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للتصويــر الضوئــي
»بالتعــاون مــع مؤسســة نــور دبــي إلطــاق كتــاب للصــور «لمحــة مــن نــور
.خــال معــرض للصــور الفوتوغرافيــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي
The Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Photography Award (HIPA) collaborated with the Noor Dubai
Foundation to launch a photography book “Glimpse of Light”
during a photo exhibition at the Dubai International
Financial Center.
The book included photographs that covered a
variety of mobile eye camps conducted by Noor
Dubai all over Africa and Asia.

تضمن الكتاب صور للمرضى من مخيمات نور دبي العالجية
.التي أقيمت في عدة دول من قارتي آسيا وأفريقيا
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مؤسسة نور دبي

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
 الســيد جيمــي كارتــر الرئيــس،الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
. رئيــس مؤسســة كارتــر فــي دبــي، األمريكــي األســبق

شــاركت مؤسســة نــور دبــي فــي مؤتمــر ومعــرض ديهــاد للســنة الرابعــة
علــى التوالــي وأثمــرت هــذه المشــاركة عــن تجديــد مذكــرة التفاهــم مــع
.مؤسســة دبــي اإلســامي اإلنســانية

His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice
president and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai,
welcomed the former US president Jimmy Carter during his
visit to Dubai for the launch of the first phase of the “Trachoma
Elimination in Ethiopia” in collaboration with the Noor
Dubai Foundation.

Noor Dubai Foundation has participated for the fourth year in
DIHAD (Dubai International Humanitarian Aid & Development
Conference & Exhibition).

Noor Dubai signed a Memorandum of
Understanding (MOU) with the Carter Center
for a three-year partnership that aims to make
meaningful contributions towards eliminating
blinding trachoma, a devastating but easily
preventable disease. The two sides will provide
treatment to 18 million individuals. HH Sheikh
Mohammed lauded this cooperation between
Noor Dubai and the Carter Center and he considers
helping the underprivileged and children a noble
humanitarian mission and a message that the UAE
sends to the international community and nations
of the world.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خالل
اللقاء على محتوى وأهداف التعاون والتنسيق المشترك
18 بين مؤسسة نور دبي ومؤسسة كارتر بشأن عالج نحو
مليون مريض في أثيوبيا ممن يعانون مرض التراخوما في
عيونهم والذي من المقرر عالج هذا العدد من سكان مناطق
 وبارك سموه.إثيوبيا الفقيرة على مدى الثالثة أعوام القادمة
الخطوة المشتركة لمؤسسة نور دبي ومؤسسة كارتر واعتبر
أن إدخال السرور والبهجة إلى نفوس المرضى خاصة األطفال
هي مسالة إنسانية نبيلة تبعثها دولة اإلمارات إلى مختلف
.المنظمات اإلنسانية الدولية وشعوب ودول العالم

During the event, Noor Dubai Foundation renewed
its partnership with the Dubai Islamic Bank
Foundation.The event was inaugurated by HRH
Princess Haya Bint Al Hussain wife of HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum and special
guests to the Noor Dubai stand this year included
HE Sheikha Lubna Al Qassimi, HE Raja AlGurg, The
“Green Sheikh”, AbdulAziz AlNuaimi as well as
Arab Idol winner Mohammed Assaf.

تم افتتاح هذه الفعالية السنوية من قبل سمو األميرة هيا
بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
 زار الكثير من الشخصيات المعروفة منصة نور دبي.مكتوم
مثل معالي الشيخة لبنى القاسمي وسعادة رجاء القرق
والشيخ عبدالعزيز النعيمي المعروف بالشيخ األخضر ومحمد
.عساف الفائز في مسابقة أراب أيدول
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حصــد المعــرض الفنــي والمــزاد الســنوي «آرت فــور ســايت»  1.3مليــون
درهــم مــن بيــع  39لوحــة وقطعــة فنيــة لفنانيــن عالمييــن خــال المــزاد.
وذهــب ريــع هــذا المــزاد لبرامــج عالجيــة وتعليميــة تركــز علــى اإلعاقــة
البصريــة ومكافحــة العمــى.

نظمــت مؤسســة نــور دبــي بالتعــاون مــع منطقــة الفجيــرة الطبيــة حملــة
للكشــف علــى أمــراض العيــون وعالجهــا بمنطقــة ضدنــا فــي إمــارة الفجيــرة
ً
كبيــرا مــن
إقبــاال
علــى مــدى ثالثــة أيــام متواصلــة .وقــد القــت الحملــة
ً
ً
ً
باهــرا.
نجاحــا
المواطنيــن والمقيميــن فــي منطقــة ضدنــا كمــا حققــت

Art4Sight, the annual art exhibition and auction raised 1.3
million dirhams from selling 39 pieces of artwork donated by
Middle Eastern and International artists to fund the treatment
of blindness, its prevention and education programs globally.

In collaboration with the Fujairah Medical Area, Noor Dubai
Foundation organized a screening campaign for eye diseases
in the area of Dhedna in Fujairah.

افتتح المعرض الفني سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد
آل مكتوم ،رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،الذي أقيم في نادي للسيدات .تم تنظيم المعرض
الفني والمزاد هذا العام بالتعاون مع المكتب الثقافي لسمو
الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وتشكيل ستوديو
ونظمت دار كريستيز المزاد الخيري.

The exhibition was held at the Dubai Ladies Club and
inaugurated by HH Sheikh Mansour Bin Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum. It was supported by the
Cultural office of Sheikha Manal Bint Mohammed
Bin Rashid, Tashkeel studio and the auction was
conducted by Christies International.

صاحب الحملة حملة أخرى للكشف عن األمراض المزمنة مثل
إعتالل الدهون ومرض السكر وتم تقديم الخدمات الصحية
ألكثر من  300شخص الذين تم الكشف عليهم وإعطائهم
العالج الالزم.

This successful campaign took place over three days
and received overwhelming response from both the
locals and expatriates living in Dhedna. In addition
to screening for eye diseases, the campaign also
screened for chronic diseases such as diabetes. Three
hundred individuals benefited from the medical
services provided from this campaign.
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ضمــن جهودهــا المســتمرة فــي مســاندة ذوي اإلعاقــة البصريــة ،وزعــت
مؤسســة نــور دبــي الخيريــة اكثــر مــن  1100نســخة مــن كتــاب «ومضــات
مــن فكــر» بلغــة بريــل لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي علــى أعضــاء جمعيتي
المكفوفيــن فــي كل مــن دولــة الكويــت ومملكــة البحريــن الشــقيقة وذلــك
بالتعــاون مــع مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء وبالتنســيق مــع ســفارتي الدولــة
فــي كل مــن البلديــن ووزارة الخارجيــة فــي الدولــة.
As part of its ongoing efforts to support people with visual
disabilities, Noor Dubai Foundation distributed more than
1,000 copies of the book “Flashes of Thought” in Braille of
His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice
President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai
to organizations for the blind in the Kingdom of Bahrain and
State of Kuwait.
تساند نور دبي ذوي اإلعاقة البصرية أيضا من خالل الفحص
المجاني للعيون ،وتوفير العمليات الجراحية للعيون وتوزيع
األدوية والنظارات المجانية.

This activity took place in coordination with the
Prime Minister Office and the UAE embassies in the
two countries. Noor Dubai also supports people
with visual disabilities through free eye screening
and the provision of free eye surgeries, medication
and glasses.

ســافر وفــد مــن مؤسســة نــور دبــي إلــى محافظــة أمهــارا فــي جمهوريــة
أثيوبيــا فــي زيــارة تفقديــة لإلطمئنــان علــى ســير العمــل فــي أحــدث
مبادراتهــا المختصــة فــي القضــاء علــى مــرض التراخومــا بالتعــاون مــع
منظمــة كارتــر العالميــة.
A delegation from Noor Dubai Foundation travelled to Ethiopia’s
Amhara region to examine the progress of its latest initiative,
The Trachoma Elimination Program, which is in collaboration
with The Carter Center and began in November 2013.

بدأ العمل بهذه المبادرة في نوفمبر  2013ودرس الوفد التقدم
في أربعة مجاالت من البرنامج وهي عدد العمليات الجراحية،
توزيع االدوية والمضادات الحيوية  ،بناء المراحيض والبرامج
الصحية التعليمية .نتائج هذه المبادرة ستفيد أكثر من  7900قرية
على مدى ثالثة سنوات .كما زار الوفد سفير دولة اإلمارات في
جمهورية أثيوبيا سعادة الدكتور يوسف عيسى الصابري.

The delegation examined the progress in four main
areas of the program: surgeries and operational
theatres, medicine and antibiotics distribution,
latrines and educational health programs. This
initiative will benefit over 7,900 villages over three
years. The delegation team also paid a visit to the
ambassador of the UAE in Ethiopia His Excellency
Dr. Youssef Al Sabri.

Noor Dubai Foundation

2014 التقرير السنوي

Annual Report 2014

59

Key Events in 2014

الفعاليات الرئيسية

58

مؤسسة نور دبي

 العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات2014 شــملت الحملــة الرمضانيــة لعــام
.التــي نظمتهــا المؤسســة

يــوم اإلبصــار العالمــي هــو يــوم دولــي للتوعيــة يعقــد ســنويا فــي يــوم
.الخميــس الثانــي مــن أكتوبــر مــن اجــل تركيــز اإلهتمــام علــى مكافحــة العمى

The Ramadan Campaign in 2014 included varied activties and
events.

World Sight Day, held on the second Thursday of October every
year to focus on mitigating global blindness, aims to raise
public awareness about the prevention of blindness.

“Glimpses of light” ran for the third year on all
Dubai Media Inc. television channels and showcased
the journey of how the Noor Dubai mobile bus
reached out to and treated elderly patients in the
northern Emirates. The “sms” donation campaign
remained active throughout the holy month and
the mobile eye bus conducted screening campaigns
of various labor camps in Dubai. Also, educational
sessions related to eye health were organized to
educate the public in collaboration with Dubai
Health Authority.

تم عرض برنامج «لمحات من نور» للعام الثالث على التوالي
على جميع قنوات مؤسسة دبي لإلعالم وركز البرنامج هذا
العام على رحلة العيادة المتنقلة إلى اإلمارات الشمالية لتوفير
 ظلت حملة التبرع عبر ال «إس إم، كذلك.العالج لكبار السن
إس» سارية طوال الشهر الفضيل إلى جانب حمالت فحص
.العيون التي وفرتها المؤسسة لسكن العمال في إمارة دبي
كما تم تنظيم عدة دورات تثقيفية عن صحة العيون بالتعاون مع
.هيئة الصحة في دبي

This year, Noor Dubai participated in the GITEX
exhibition targeting its visitors and educating them
about eye health care. Free eye screening was also
made available to all visitors of the exhibition. In
addition, Noor Dubai continued its partnership
with Reel Cinemas by raising awareness to all
cinema lovers about the incredible efforts made
for the prevention and treatment of blindness. A
series of education lectures were also organized
in collaboration with the Public Health Sector of
the Dubai Health Authority that were free for the
public.

 شاركت مؤسسة نور دبي في معرض جيتكس،هذا العام
إلستقطاب الزوار المهتمين بالتكنولوجيا ولتوعيتهم عن أهمية
صحة العيون عبر توفير فحوصات مجانية للعيون لجميع زوار
 جددت نور دبي شراكتها مع، باإلضافة إلى ذلك.المعرض
ريل سينما في حملة لتوعية رواد السينما عن أهمية الوقاية
ً
أيضا تنظيم سلسلة من المحاضرات
 تم.والعالج من العمى
التعليمية مع قطاع الرعاية الصحية األولية لهيئة الصحة وكانت
.المحاضرات عامة
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أطلقت دار بوم آند مارسييه مجموعة ساعات «بروميس» الرائعة في دبي
 تم التعاون مع وكيلها في اإلمارات.خالل فعالية فنية في ريرا غاليري
أحمد صديقي وأوالده وأيضاهيئة دبي للثقافة والفنون إلستضافة
.معرض الفنون لمدة ثالثة أيام
During a three day art exhibition at the Rira Gallery, Baume
& Mercier launched the Promesse watch collection in Dubai
in partnership with Ahmed Siddiqui & sons and the Dubai
Culture & Arts Authority.
Young artists were invited to uniquely convey their
interpretation of the watch collection and this
artwork was sold where the proceeds went to the
Noor Dubai Foundation. Guests were also invited
to lock their promises on a unique sculpture created
by artist Maisoon AlSaleh.

 تم دعوة فنانين شباب من الشرق،بمناسبة هذه اإلطالقة
األوسط إلبتكار أعمال فنية مستوحاة من هذه المجموعة حيث
.بيعت القطع الفنية وذهب ريع الفعالية لمؤسسة نور دبي
أيضا تمت دعوة الضيوف إلقفال وعودهم على منحوتة
.خاصة بالفعالية من إبتكار ميسون الصالح

Noor Dubai Foundation

62

Annual Report 2014

2014 التقرير السنوي

مؤسسة نور دبي

63

Noor Dubai Foundation

64

2014 التقرير السنوي

Annual Report 2014

آرت فور سايت
ART4SIGHT
Art 4 Sight is the only Middle Eastern art exhibition
and auction dedicated to the prevention of
blindness. This year, Art 4 Sight was inaugurated
by HH Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum at the Dubai Ladies Club on Jumeirah
Road and was supported by The Cultural Office
of Sheikha Manal Bint Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum. Many dignitaries attended the
inauguration including Lt. General Dhahi Khalfan
Tamim and Mona Al Marri director general of
Dubai Media Office. Thirty three regional and
international artists from the Middle East, Africa
and Europe donated 39 pieces of artwork towards
the charity auction. Prominent artists from the art
world such as Farhad Moshiri, Manal Al Dowayan,
Dr. Najat Makki, El Seed, and Sheikha Lateefa
Bint Maktoum participated with unique pieces
that attracted international buyers from all over
the world. Budding artists were also invited to
participate with their artwork. This two-day annual
fundraising event started with an art exhibition
of 39 artworks and ended with an auction of the
donated paintings, sculptures and mixed media
conducted by Christies.
On the day of the auction, a panel discussion about
Art & Philanthropy was moderated by Sheikh
Sultan Saood Al Qassemi and the panelists included
artist El Seed, Business man Mr. Bader Jafar and
Manal Ataya, Director General of Sharjah Museums
Department. Art 4 Sight displayed a spectacular
light show that wowed its visitors and participants.

يعتبر آرت فور سايت المعرض والمزاد الفني الوحيد في
.الشرق األوسط المختص ريعه لبرامج الوقاية من العمى
افتتح المعرض الفني هذا العام سمو الشيخ منصور بن
 رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق،محمد بن راشد آل مكتوم
 في نادي دبي للسيدات وبدعم من المكتب،اإلنسان
.الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم
حضر الكثير من الشخصيات المعروفة افتتاح معرض آرت فور
سايت من ضمنهم الفريق ضاحي خلفان تميم وسعادة منى
 شارك في المعرض.المري المدير العام لمكتب دبي لإلعالم
39  فنانا من داخل وخارج الدولة وقاموا بالتبرع بأكثر من33

قطعة فنية يعود ريعها لصالح دعم جهود نور دبي لمكافحة
 كان للفنانين البارزين حضور فعال في المعرض من.العمى
 ال سيد، نجاة مكي. د، منال الضويان،بينهم فرهاد موشيري
والشيخة لطيفة بنت مكتوم آل مكتوم وقد شاركوا بقطع
 كما كان للمواهب الشابة أيضا.فريدة جذبت اهتمام عالمي
 أقيمت فعالية آرت فور سايت على.مشاركات في المعرض
 قطعة فنية وأقيم39 مدى يومين حيث بدأت بمعرض يضم
في اليوم التالي للمعرض مزاد لجميع األعمال أديرت من قبل
.دار كريستيز العالمية
 أقيمت حلقة نقاشية أدارها الشيخ سلطان بن،كذلك

سعود القاسمي تحت عنوان «أهمية الفن في دعم العمل
اإلنساني» شارك فيها كل من منال عطايا المدير العام إلدارة
 والفنان ال سيد، ورجل األعمال بدر جعفر،متاحف الشارقة
.الذي تزين مخطوطاته الفنية منارات المساجد في تونس
.قدمت نور دبي عرض ضوؤي أبهر الحاضرين من الجمهور
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الجوائز
Awards
Noor Dubai Foundation was the proud recipient
of the Volunteers Award in Humanitarian Medical
Services given by the Sheikh Hamdan Bin Rashid
Award for Medical Sciences in a grand ceremony at
the Dubai International Convention & Exhibition
Centre. The award was received by the board
members of the Noor Dubai Foundation.

فازت مؤسسة نور دبي الخيرية في الدورة الثامنة لجائزة.
حمدان بن راشد للعلوم الطبية في فئة المتطوعين في
 تم حفل التكريم في قاعة راشد.الخدمات الطبية واالنسانية
في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض واستلم الجائزة
.أعضاء مجلس أمناء مؤسسة نور دبي

Noor Dubai
Foundation
was the proud
recipient of
the Volunteers
Award

فازت مؤسسة نور
دبي الخيرية في
فئة المتطوعين
في الخدمات
الطبية واالنسانية
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Catch of The Day
Seventy year old Muhammad Ali has been
fighting the odds for as long as he can remember.
He lived a life of borderline poverty and grew
up with the struggle of being a deaf-mute. In
addition to his disabilities, he dealt with the loss
of his wife and some family members. To make
matters worse, he had to deal with the loss of his
sight and that was not easy.
But this fisherman taught himself to cope with
discontent, even loss. His biggest struggle
though, was the gradual loss of his sight which
made him give up his profession of fishing and
rely on others’ kindness. A man’s dignity is
bruised when he is no longer able to obtain his
bread and butter.
“At first the situation was not so bad. He could
see partially and this allowed him to sail into the
sea to fish”, his sister Naima Suleiman said. “But
two years ago he lost all sight and that was the
day he said goodbye to the sea. We also said

goodbye to the fish that he got us.”
It was chance that brought Muhammad to cross
Noor Dubai’s humanitarian path. Members of the
mobile eye clinic had stopped at Muhammad’s
village to perform the afternoon (Dhuhr) prayers
before moving on to their destination.
In what can only be described as pure coincidence,
one of the literate villagers read the signs on the
vans and got excited as he realized who the team
was. Shortly afterwards, the crowd attending the
prayers rushed to spread the good news to their
family members: that Noor Dubai was setting up
a free eye camp in another village and all were
welcome. However, the location was a four hour
drive away and the route was a dangerous one.
“This was Muhammad’s once in a lifetime chance to
regain his eyesight”, continued his sister. “But how
could he get there when he did not have enough
money for life’s basic necessities? Muhammad is a
good man and he is loved by all the villagers who
chipped in to help him and two other neighbors >

وترسم األقدار الخطى لمحمد بأن يلتقي بنور دبي حينما
إلتقى بأحد القائمين على الحملة في مسجد قريته وخدمته
الصدف عندما لفتت حافلة نور دبي انتباه القرويين الذين
 بعد صالة الظهر.تحمسوا بعد معرفتهم ألهداف الحملة
 بأن مؤسسة نور:  انتشر الخبر في كافة أنحاء القرية،بقليل
دبي في صدد إنشاء مخيم عالجي مجاني ألمراض العيون في
.مدينة تبعد عنهم بأربع ساعات والطريق إليها وعر وخطر جدا
 «كانت هذه الفرصة الوحيدة في العمر:أكملت نعيمة الحديث
لمحمد إلستعادة بصره ولكن كيف له الوصول إلى مقر المخيم
ونحن بالكاد نملك المال ألساسيات الحياة؟ الحمدلله أن محمد
رجل طيب وهو محبوب من كل أهالي القرية فقاموا جميعا
بجمع المال لسفر محمد وإلثنين من أهالي القرية إلى المخيم
.»لتلقي العالج ثم العودة
للنية الصالـحـة أفضال فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ نعم
نجحت عمليـة العيـون واستعـاد محمد بصـره وحينما عاد إلى
 فقــام،قريـته اكتشف أنه لم يعد بحـاجة لنظــاراته الطبيــة
> .برميـها فورا

راجع محمد علي ذو السبعون عاما شريط حياته الذي كان
مليئا بالتحديات واحدة تلو األخرى فقد ولد بإعاقات متعددة
 وعاش حياته،ضمن بيئة فقيرة جدا في إحدى الدول النامية
يعاني من الصمم والبكم وفقد زوجته خالل شبابه ومن ثم
 بدأ نظره يسوء، وزيادة عن ذلك.فقد طفليه في أعمار مبكرة
.تدريجيا حتى فقد بصره وذلك لم يكن بالسهل أبدا
ولكن هذا الصياد علم نفسه كيفية تقبل الخسارة ومواجهة
 إال أنه تأثر بتدهورالنظر.تقلبات الزمن ليظل إيمانه قويا
تدريجيا والذي أدى أيضا إلى فقدان عمله وقوت يومه
 هنا. فتخلى عن الصيد واعتمد على عطف اآلخرين.كصياد
تأثرت كرامة هذا الرجل السبعيني كثيرا عندما بدأ يبيت من غير
.قوت يومه
 حيث،وكما روت أخته نعيمة سليمان فإن البداية لم تكن سيئة
كان يرى جزئيا مما سمح له باإلبحار للصيد ولكن منذ عامين
فقد بصره كليا وفي ذلك اليوم ودع البحر وودعنا نحن أيضا
.»الصيد الذي كان يأتي به
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travel to the camp location and back.”
Heartfelt good deeds are always rewarded. This
time, the reward came as a successful eye surgery
and Muhammad regaining his sight back.
Once he got back, the first thing that he did was
throw away his glasses the moment he realized that
he did not need them again.
The next morning, Muhammad sat happily
deploying the fishing net he hasn’t used in two
years. He then went on to repair old parts of his
boat in complete silence, happy to be among his
old mates again. And when he finally moved his
boat into the sea, his smile said it all: his face was
beaming with happiness.
“Noor Dubai gave him the strength to swim hard
against the currents into his old active life”, said his
sister Naima as she watched him head out to sea for
the daily catch.

“Noor Dubai
gave him the
strength to
swim hard
against the
currents into his
old active life”

“أعطت نور
دبي أخي القوة
للسباحة ضد
“تيـارات الحياة
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 جلس محمد بصمت تام وسعادة ال،في صباح اليوم التالي
 ثم بدأ بإلصالح قاربه.تفارق محياه وهو يعقد شباك الصيد
 عاد محمد.الذي لم يتم استعماله منذ فقد بصره قبل عامين
 مهنة الصيد مع رفاقه الصيادين،لمزاولة مهنته القديمة
.وكان وجهه مبتهجا وهو ينزل قاربه إلى الماء
 «أعطت نور دبي أخي القوة للسباحة:أنهت نعيمة حديثها
ضد تيارات الحياة» قالتها وهي تشاهد اخاها ينزل القارب إلى
.مياه البحر
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Our Thanks go to:
Partners

Supporters

Pantone 294 C
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