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ً  و منارة للعطاء و،"ستظل دولة اإلمارات عاصمة للخير
".يدا كريمة إلغاثة المحروم أينما كان
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء،نائب رئيس الدولة
مؤسس نور دبي

"We're a global humanitarian capital and a major relief aid hub. We never hesitate
to extend a helping hand to those in need, wherever they may be."
H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President & Prime Minister of the UAE & Ruler of Dubai
Founder of the Noor Dubai Foundation
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Overview

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.
Over 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.

Mission
The treatment of
preventable forms
of blindness
Preventing the spread
of diseases that cause
blindness
Educating the public
about the causes of
blindness and
how to avoid them

Vision
A world
free from
avoidable
forms of
blindness
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نبذة

مؤسســة نور دبي
أنشأت مؤسسة نور دبي الخيرية الغير ربحية
بموجب قانوني في عام  2010ومقرها دولة
اإلمارات العربية المتحدة وتركز أنشطتها
على القضاء على مسببات العمى وضعف
البصر التي يمكن عالجها والوقاية منها.
حققت مؤسسة نور دبي الكثير من اإلنجازات منذ
انطالقها كمبادرة في عام  2008من قبل صاحب

رؤية
عالم خال من
اإلعاقة البصرية
التي يمكن
تجنبها
األهداف
توفير العالج لألمراض المسببة للعمى التى يمكن عالجها
الحد من انتشار مسببات االعاقة البصرية
تثقيف المجتمعات عن مسببات العمى و كيفية الوقاية منها
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السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث
استفاد أكثر من  23مليون شخص في قارتي آسيا
وأفريقيا من خدمات وبرامج المؤسسة وكذلك
النظارات الطبية واألدوية .تواصل مؤسسة نور
دبي سعيها نحو تحقيق أهداف منظمة الصحة
العالمية (الرؤية  )2020في عالم خال من مسببات
العمى واإلعاقة البصرية.
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Board of Trustees

رئيس المجلس
معالي حميد محمد عبيد القطامي
المدير العام لهيئة الصحة في دبي
Chairman
His Excellency Humaid Mohammed Obaid Al Qatami
Director General, Dubai Health Authority

نائب الرئيس
سعادة ناصر خليفة البدور
وكيل وزراة الصحة المساعد و
مدير منطقة دبي الطبية باإلنابة في وزارة الصحة
Vice Chairman
His Excellency Nasser Khalifa Al Budoor
Assistant Undersecretary and Director of Dubai Medical District،
Ministry of Health
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مجلــس األمناء
عضو مجلس األمناء
عبد الفتاح شرف
الرئيس التنفيذى للبنك البريطاني للشرق
األوسط في دولة اإلمارات العربية المتحدة
Board Member
AbdulFattah Sharaf
Chief Executive Officer,
UAE HSBC Bank Middle East Limited

عضو مجلس األمناء
محمود أحمد المرزوقي
مدير إدارة االتصال الحكومي لدي الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية
Board Member
Mahmoud Ahmed Al Marzouqi
Director of Government Communication,
Federal Authority for Government Human Resources

المدير التنفيذي و عضو مجلس األمناء
الدكتورة منال عمران تريم
المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية األولية،
هيئة الصحة بدبي
Board Member & CEO
Dr. Manal Omran Taryam
Chief Executive Officer of Primary Healthcare Service
Sector, Dubai Health Authority
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CEO Message
The year 2015 marks our fifth year in operation
and what a year it has been for the Noor
Dubai Foundation. As we reflect with you on
our journey, we feel incredibly proud of our
achievements as we continue to pave the way
in combatting blindness and changing lives both
locally and internationally. Our focus over the
past 12 months was to build on our past successes
and take it a step further, marking our place in
the humanitarian space worldwide.
Through our collaboration with the Roads &
Transport Authority (RTA), Noor Dubai continues
to lead the way in helping those individuals
with limited access to healthcare. Since the start
of this collaboration we reached out to nearly
5,000 individuals across 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.
This year also marked the end of Noor Dubai’s
Trachoma Elimination Program in Ethiopia with
record results. Through our valuable partnership
with The Carter Center, Noor Dubai has reached
out to 18 million individuals threatened by
Trachoma. In an effort to build our future
strategy, Former US President Jimmy Carter and
HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
both graced our brainstorming session that took
place in March at the Zabeel Ladies Club.
Noor Dubai has also completed 5 successful
mobile eye camps in the following countries:
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Pakistan, Ethiopia, Niger, Morocco, and Sudan.
The camps reached a new record in the number
of people served, helping 228,072 individuals
since its inception. Our ART 4 SIGHT initiative
also made headlines this year selling the most
expensive artwork in UAE history at 3.8 million
USD, proving to be an excellent platform for
fundraising.
We ended 2015 on a high note with Noor Dubai
becoming part of the Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Global Initiatives Foundation. Noor
Dubai team is venturing into a new era with a long
term strategy for the prevention and treatment
of 30 million people from blindness and eye
diseases by year 2025. Through remarkable
teamwork among our staff, supporters, and
partners, remarkable things can be achieved.
As always, thank you for your support and
we look forward to celebrating even 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 by
terminating avoidable causes of blindness and
continuing to highlight the UAE’s role in the
humanitarian space worldwide.

Dr. Manal Omran Taryam
CEO & Board Member
Noor Dubai Foundation

مؤسسة نور دبي
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كلمــة المديــر التنفيذي
يصادف  2015العام الخامس على إطالق مؤسسة نور
دبي لمكافحة العمى والقضاء على مسببات اإلعاقة
البصرية حيث شهد استمرارنا في تنفيذ الكثير من
المشاريع اإلرتقاء بمستوى األداء وتحقيق التطلعات.
نشعر بالفخر بإنجازاتنا و نواصل تمهيد الطريق لمكافحة
العمى محليا ودوليا .كان تركيزنا خالل العام الماضي أن
نتابع مسيرتنا في العطاء بناء على نجاحاتنا السابقة بل و
اتخاذ خطوات أخرى إلى األمام لترسيخ مكانتنا في المجال
اإلنساني في جميع أنحاء العالم.
من خالل تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصالت ،واصلت
نور دبي ريادتها في إيصال خدماتها للذين يصعب عليهم
الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية .نتج عن هذا التعاون
تقديم خدماتنا لما يقارب  5000فرد عبر مختلف إمارات
الدولة من خالل تقديم الفحصوصات لشرائح مختلفة من
المجتمع بما في ذلك القطاع الحكومي ،والقطاع الخاص،
وكبار السن والمحتاجين ،والعمال.
شهد هذا العام االنتهاء من برنامج نور دبي للقضاء على
مرض التراخوما في إثيوبيا مع نتائج قياسية .من خالل
شراكتنا مع مركز كارتر ،وصلت نور دبي إلى أكثر من 18
مليون فرد مهدد بالتراخوما .أيضا ،في محاولة لبناء
استراتيجيتنا المستقبلية ،شارك كل من صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي و الرئيس األمريكي األسبق
جيمي كارتر جلسة العصف الذهني التي أقامتها نوردبي
في شهر مارس في مقر نادي زعبيل للسيدات.
نور دبي أقامت بنجاح المخيمات العالجية المتنقلة
في البلدان التالية :باكستان وإثيوبيا والنيجر والمغرب
والسودان .وشهدت المخيمات الجديدة رقما قياسيا
في عدد األشخاص الذين خدمتهم  ،إذ ساعدت أكثر من
 220ألف فرد منذ إنشائها.كما ساهم مزادنا الفني الخيري
السنوي " أرت فور سايت" في تحقيق معلما جديدا وهو
بيع العمل الفني األغلى في تاريخ دولة اإلمارات العربية
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المتحدة بمبلغ  3.8مليون دوالر أمريكي ،مبرهنة انها
ستكون منصة جديدة و كبيرة لجمع التبرعات.
أنهينا عام  2015بإنضمامنا تحت مظلة مبادرات الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ،مع توجه جديد لفريق
نور دبي في إطالق استراتيجية نور دبي طويلة المدى
بعالج ووقاية  30مليون شخص حول العالم من أمراض
العمى واإلعاقة البصرية البصرية بحلول .2025
وفي الختام ،نشكر لكم دعمكم المستمر لنور دبي ،
ونتطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر مع كل من يؤمن في
قضيتنا النبيلة .معا ،يمكننا تحقيق الهدف السامي لعالم
خال من االعاقة البصرية التي يمكن تجنبها واالستمرار
في تسليط الضوء على دور دولة اإلمارات العربية المتحدة
في المجال اإلنساني في جميع أنحاء العالم.

الدكتورة منال عمران تريم
المدير التنفيذي و عضو مجلس األمناء
مؤسسة نور دبي
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Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Global Initiatives
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global
Initiatives is a foundation that was inaugurated
on October 4, 2015 to create hope in the
region and support human development. It
encompasses 28 humanitarian institutions and
initiatives that will implement 1,400 human
development programs in more than 116
countries around the world. As the Middle East’s
largest development and community foundation,
the development programs and initiatives
are targeting to help 130 million individuals
in need by 2025, including the prevention
and treatment of 30 million people from
blindness and eye diseases which will be led by
Noor Dubai Foundation.
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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية تجتمع تحت مظلتها
 جهة ومؤسسة تعمل في مجاالت مكافحة الفقر28
والمرض ونشر المعرفة والثقافة والتمكين المجتمعي
 برنامج إنساني1400 واإلبتكاروتنفذ مجتمعة أكثر من
 تستهدف المؤسسة. دولة حول العالم116 وتنموي في
الجديدة التي أطلق عليها " مبادرات محمد بن راشد ال
2025  مليون إنسان بحلول130 مكتوم العالمية" أكثر من
بما يتضمن جهود نور دبي في الوقاية والحد من إنتشار
. مليون شخص30 مسببات اإلعاقة البصرية مستهدفا

مؤسسة نور دبي
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مبــادرات محمــد بن راشــد آل مكتــوم العالمية
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Partners
Dubai Islamic Bank Foundation
Not one organization alone can achieve its goals
successfully without supportive partners. With
the support of Dubai Islamic Bank Foundation,
over 171,000 individuals benefited from the
prevention of blindness services in countries such
as Burkina Faso, Pakistan, Yemen, Philippines to
name a few.
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مؤسسة دبي اإلسالمي اإلنسانية
يساهم دعم الشركاء في تحقيق أهداف ونتائج هائلة لكل
 والمثال على ذلك مساهمة مؤسسة دبي،مؤسسة
اإلسالمي اإلنسانية التي ساعدت نور دبي بشكل كبير
 شخص يعاني171,000 في الوصول إلى وعالج أكثر من
،من اإلعاقة البصرية في عدة دول مثل بوركينافاسو
الخ...  الفلبين، اليمن،باكستان

مؤسسة نور دبي

الشركاء
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Partners
Dubai Police
Through our 4-year partnership with Dubai
Police, Noor Dubai Foundation was able to
reach out to over 100,000 in remote areas of
need in Africa and Asia through providing free
eyeglasses, medication and surgeries.
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شرطة دبي
من خالل شراكتنا المثمرة في السنوات األربع الماضية مع
 شخص100,000  تمكنا من مساعدة ما يقارب،شرطة دبي
محتاج في المناطق النائية في قارتي آسيا وأفريقيا من
.خالل توفير النظارات المجانية واالدوية والعمليات الجراحية

مؤسسة نور دبي

الشركاء
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Partners
The Carter Center
2015 marked the conclusion of Noor Dubai
Foundation’s 3 year Trachoma elimination
program in collaboration with the Carter
Center. Through our successful partnership over

101,632
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the last 3 years, we helped over 18 million
people living in poverty in 167 districts across
the Amhara region of Northern Ethiopia and
suffering from Trachoma.

عمـليـة جراحية النقالب الجفن

Trichiasis Surgeries Performed

مؤسسة نور دبي
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الشركاء
مركز كارتر
شهد عام  2015االنتهاء من برنامج
القضاء على مرض التراخوما الذي تم
بتعاون بين مركز كارتر ومؤسسة نور
دبي .من خالل هذه الشراكة مع مركز
كارتر  ،استفاد أكثر من  18مليون فرد
مهدد بالتراخوما.

251,624

31,000,000

مراحض عمومية جديدة

جرعة دواء أزيثروميسين

Latrines Constructed

Doses of Azithromycin
distributed

815,000
جرعة مرهم التتراسيكلين
Doses of Tetracycline
ointment distributed
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Patient Story
Through the Eyes of a Woman
Coming from a life of struggles and poverty,
thirty year old Amina Garba did not have it
easy. However, despite hardships in her life,
she always carried on with a positive attitude
and blissfully lived with her husband with
whatever little they had. But things just kept
getting worse. She was told she can never have
children. Shattered by this news, Amina thought
things could not get worse until she also lost
her eyesight. Living in darkness, Amina’s life
took a downturn but she never gave up and
kept praying for God’s help. She continued
living in hope with her poor farmer husband.
Amina’s husband felt helpless. His wife was
going through all these hardships and there
was nothing he could do. With what very little
he earned, he could barely provide the basic
necessities in life let alone save enough to help
her get treated. But he loved his wife very much
and was tired of feeling helpless. He repeatedly
went to the local doctors in an effort to seek
some help but his attempts were futile and they
just continued to pray for a miracle.
After a long 3 year wait, Amina’s prayers were
answered. Her husband returned home one
day to receive the great news that a miracle has
happened in his home and that his wife was finally
pregnant. Her husband had equally great news
to share with her. He informed her of an open
eye camp run by the government in their village.
Excited at the prospects of a twin development
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in their lives, the couple made a steady rush to
the camp only to discover they were too late and
she missed her chance of a surgery. Heartbroken,
Amina felt all hope for getting her eyesight
back was gone and she would never get to see
her child. Refusing to give up, her husband
kept searching for a similar organization

2015 التقرير السنوي
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قصــص المرضى
working to help people revive their eyesight.
Eight months pregnant, Amina once again had a
chance. Her husband found out about a free eye
camp organized in the village of Dosso by Noor
Dubai Foundation. This time the couple was not
taking any chances and headed there first thing
in the morning. After Amina completed all the

procedures at the camp, she waited nervously
for her turn to be called into the operation
theatre. Excited at the prospects ahead, her
husband, both nervous and excited at the same
time, asked the doctor of the possibility of his
wife getting her sight back. He was told that was
the exact plan.
Once the surgery was done, Garba's bandages
were removed and almost immediately she
started crying. After a few minutes when she
opened her eyes, a new world awaited her. With
tears in her eyes, she saw her husband standing
in front of her, as she smiled to him she squealed
excitedly ``I can see you! I can see you!” As
tears streamed down her face, she hugged her
husband and whispered to him happily “I will
see my baby”. Amina and her husband thanked
the Noor Dubai team for giving them back a ray
of hope in an otherwise dark life.
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قصــص المرضى
في عيون إمرأه
عانت أمينة غاربا البالغة من العمر ثالثين سنة كثيرا في
حياتها من الفقر ،وزادت مصاعبها عندما فقدت بصرها
فتحولت حياتها الى ظلمة  .وزاد بأسها لعدم قدرتها على
االنجاب ،األمر الذي أثر على صحتها .لكن ،بقي قلبها
مؤمنا ولم تستسلم وواظبت على الصالة والدعاء لله.
لكنها كانت سعيدة مع زوجها المزارع الفقير الذي تحبه
ويحبها بشدة ولم تأبه من كسبه القليل الذي ال يغطي
احتياجاتهم األساسية .ومن شدة حبه لها ،لم يترك بابا إال
طرقه على مدى ثالث سنوات محاوال التواصل مع األطباء
لعالج زوجته الى أن شاءت األقدار وأتتهم الفرصة للعالج.
ذات يوم ،عاد الزوج إلى البيت ليتفاجأ بخبر حمل زوجته
وزادت الفرحة والسرور في البيت الصغير عندما أخبرها
زوجها بوجود مخيم عالجي مجاني للعيون تحت اشراف
الحكومة .ذهبوا مباشرة الى المخيم ولكنهم لألسف
وصلوا متأخرين وضاعت عليهم فرصة العالج وتبددت
اآلمال.
حينها ،اتخذ الزوج القرار ان يفعل ما بوسعه السعاد زوجته
فبدأ يبحث عن المؤسسات الخيرية التي تقيم مثل هذه
المخيمات المجانية .وفي شهر حملها الثامن عادت الفرحة
إليهم عندما وجد زوجها مخيم مجاني لمؤسسة تدعى "
نور دبي ".
سارع الزوجان في اليوم األول للمخيم مع كثير من الحماس
والتخوف والتوتر إلنهاء االجراءات المطلوبة مبكرا حتى
تبدأ أمينة العملية الناجحة التي اعادت إليها بصرها .تكللت
العملية بالنجاح وفي اليوم التالي حين أزيلت الضمادات،
فتحت أمينة عينيها وأجهشت بالبكاء عند رؤية زوجها وهو
يقف أمامها وصرخت " :انا اراك! انا اراك!" .انهمرت
الدموع على وجه الزوج عندما همست له أمينة بسعادة "
سوف أرى طفلي “.
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Art 4 Sight
Noor Dubai successfully organized the Art4Sight
event for the fifth year in a row. Art4Sight is
the Middle East’s only charity art exhibition and
auction dedicated to restoring the gift of sight.
In 2015, the event successfully raised AED 14.7
million to fund blindness treatment, prevention
and education programs globally. Thirty four
local, Arab and international artists donated
44 pieces of their artwork which helped raise
the funds.
We also made history this year by selling the
most expensive artwork in the history of UAE for
a painting by Sheikha Lateefa Bint Maktoum’s
artwork titled ‘Sustaining Identity’ which was
sold for AED 14 million dirhams. The exhibition
was supported by Zabeel Ladies Club and
Tashkeel Studio and the auction was managed
by Christie’s International.
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آرت فور ســايت
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آرت فور ســايت

نجحت مؤسسة نور دبي الخيرية في ختام معرضها
الفني "آرت فور سايت" الذي عاد لعامه الخامس من
جمع 14مليون درهم في  2015خالل المزاد الخيري الذي
شهد إقباال كبيرا من محبي الفن والداعمين للعمل الخيري
اإلنساني ومشاريع مؤسسة نور دبي وبرامجها في
مكافحة العمى.
وبيعت أغلى لوحة في تاريخ الفن اإلماراتي بمبلغ
14مليون درهم وهي من أعمال الشيخة لطيفة بنت
مكتوم والتي تحمل عنوان "المحافظة على الهوية".
شمل المزاد الخيري الذي ْاقيم بنادي زعبيل للسيدات
وقدمته دار "كريستيز" العالمية  44لوحة فنية قدمها 34
فنانا من داخل وخارج الدولة.
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Online Statistics
إحصاءات وسائل التواصل االجتماعي
Social Media Statistics

التغريدات

المتابعين في تويتر

Tweets

Twitter Followers
3,725

المتابعين في إنستغرام
Instagram Followers

3,714
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60,000

اليكات فيسبوك

Facebook Likes
3,559

المملكة المتحدة
UK
5,209
3.3%

الجزائر
Algeria

أمــريـكا
USA

1,051
0.7%

82,995
53.2%

ألمانيا
Germany
1,745
1.1%

صر
Egyp

2,97
1.9%

عدد زوار الموقع حسب الدول
Website Visitors per Country
دولة
Country
عدد Number /
النسبة Percentage /

السعودية
KSA
8,513
5.5%

الهند
India

اإلمارات
UAE

1,100
0.7%

48,398
31.0%

روسيا
Russia

باكستان
Pakistan

مص
pt

2,790
1.8%

1,188
0.8%

70
%
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اإلحصــاءات اإللكترونية
عدد زوار الموقع

Website Visitors

193,245
169,936
135,765
71,837
15,179
100

2015
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Mobile Eye Clinic
As a result of the successful collaboration
between the Roads and Transport Authority
(RTA) and the Noor Dubai Foundation, the
mobile eye bus has travelled to different
communities across the UAE and reached out to
thousands of individuals. The fully-fledged bus
is outfitted with state of the art exam rooms and
dispensaries. It provides high quality eye care
to people who lack access to healthcare, as a
result of transportation problems or cultural and
language barriers. In a span of 18 months, the
Noor Dubai Mobile Eye Bus has served over 5,000
individuals in the United Arab Emirates.
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أسفر التعاون الناجح بين هيئة الطرق والمواصالت
ومؤسسة نور دبي عن العديد من الحمالت الوقائية
من أمراض العيون في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية
المتحدة حيث استطاعت عيادة العيون المتنقلة الوصول
 الحافلة مجهزة بأحدث المعدات.إلى أالف المستفيدين
الطبية الالزمة لتكون عيادة متنقلة تغطي الحاجة الملحة
لعيادة عيون متنقلة في الدولة ولتصل إلى األشخاص
الذين يصعب عليهم الحصول على الرعاية الصحية بسبب
 وفرت، شهرا18  في غصون.الحواجز اللغوية والثقافية
العيادة المتنقلة لنور دبي فحوصات العيون ألكثر من
. شخص داخل الدولة5000

. نظارة طبية على األقل تم توزيعها71 كل رمز يشير إلى
Each occurance of this icon indicates a minimum of 71 eye glasses donations.

النظارات الطبية
Eye Glasses

.ي للنظر على األقل
َ  فحص ُأجر71 كل رمز يشير إلى
Each occurance of this icon indicates a minimum of 71 screening sessions.

الفحوصات
Screenings
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عيــادة العيــون المتنقلة
عـجمان
AJMAN

72

430

2014

الفجـيـرة
FUJAIRAH

194

370

2014

العـيـن
AL AIN

دبـي
DUBAI

503

3,791

2014

أبـوظـبـي
ABU DHABI

110

2014

2015

229

2014
2015
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Patient Story
A Soldier's Journey
When Hussane Kindo retired from active military
service, the 51 year old had a well-laid plan to
start a small company. He didn’t waste time,
and within the first year, he employed three
craftsmen and 3 of his sons in his steel and metal
workshop. Life was good and his business was
flourishing but all that was about to come to an
end. Within a few months, Kindo was diagnosed
with cataract in both eyes - he went blind and
along with it his dream turned into a nightmare.
Doctors told him he could never see again which
meant that he could not continue running his
business which he worked so hard to build. He
would have to rely solely on the honesty of his
workers and the dedication of his sons to ensure
his business remained as efficient as it was when
he was heading it. That did not happen!

In the past, Kindo spent 35 years of his life
working as a former active member of Niger's
Royal Security Force and he spent the better
part of his life safeguarding the lives of his
fellow countrymen and soldiers. Nowadays,
he struggled with his sudden disability to even
perform simple tasks and with his inability to run
his business and he started incurring so much
losses. He would sit in a corner of his workshop
everyday listening to what his workers were
doing feeling completely helpless. A man’s
dignity is bruised when he is not able to earn his
bread and butter.
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قصــص المرضى
As the business continued to take a downturn,
Kindo’s financial situation became worse as he
used up what little savings just to pay the bills.
Knowing well his money would soon run out, he
prepared to sell things in his house just to cover
expenses. Things seemed hopeless until one day
a miracle happened- Kindo came to know about
a free eye camp right in the middle of his village
of Dosso by Noor Dubai.
Without a moment to loose, Kindo happily made
his way to the camp with the help of locals. He
was informed his condition was not that serious
and he could be treated and his eyesight could
return. Filled with hope, Kindo was admitted
at the camp and the operation was carried
out successfully. Kindo couldn’t believe it - his
eyesight had returned. A grateful Kindo thanked
the team at the camp for giving him not only his
eyesight back, but his life. For them this was a
routine operation, but for the 55-year-old, this
was the miracle he was praying for the last four
years. The businessman Kindo is now back in his
workshop, overlooking work and taking orders.
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قصــص المرضى
رحلة جندي
قبل تقاعد حسين كندو من الخدمة العسكرية الفعلية
في سن الواحد والخمسين بعدة أشهر ،بدأ برسم خطة
لتأسيس ورشة صغيرة تكسبه وتعينه في حياته .بعد

تأسيس الورشة ،قام بتوظيف ثالثة عمال محترفين
للعمل إلى جانب أبنائه الثالث خالل السنة األولى .مرت
األيام بسعادة ونجح عمله بتحقيق األرباح ولكن لم يدم ذلك
طويال .ففي غضون بضعة أشهر ،أصيب كندو بالمياه
البيضاء في كلتا العينين وفقد بصره ومعها تحول حلمه
من فرح إلى ضيق .حينها أخبره األطباء انه قد ال يبصر
مرة أخرى مما يعني أن عليه االعتماد على صدق موظفيه
وإخالص أبنائه لضمان استمرارية ونجاح العمل.
في السابق ،كان كندو عضو لقوى األمن الملكي في
النيجر وأمضى  35عاما من حياته دفاعا عن حياة المواطنين
وزمالئه الجنود .واليوم ،عليه الدفاع عن نفسه فهو يعاني
مع إعاقته البصرية التي منعته من إدارة ورشته بنفسه
حتى ال يتحمل خسائر كبيرة  .كان يجلس كل يوم في زاوية
في ورشته وهو يشعر بالعجز التام بعد تأذي كرامته.
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االمور الى ْان اضطر كندو إلى استخدام
مع الوقت ،ساءت ْ
مدخرات حياته وعندما بدأ ماله ينفذ ،قام ببيع أثاث منزله
لتغطية النفقات االساسية للحياة اليومية .ولكن شاءت
ارادة الله أن تفرج محنة كندو مع سماعه بوجود مخيم
عالجي مجاني للعيون لمؤسسة تدعى " نور دبي " في
وسط قريته "دوسو".
بمساعدة من أهالي القرية  ،زار كندو المخيم العالجي حيث
ْابلغه األطباء بأن حالته ليست خطيرة وأنه يمكن عالجها.
اكمل كندو االجراءات المطلوبة مفعما باألمل وأجريت
العملية بنجاح .لم يصدق كندو بأن بصره عاد إليه.
وبعد نجاح العملية واستعادة بصره ،شكر كندو فريق عمل
نور دبي فهي بالنسبة له المعجزة التي كان يدعو ربه من
اجلها على مدى السنوات األربع الماضية .وأخيرا ،عاد كندو
الى ورشته بفضل جهود فريق نور دبي واستطاع العودة
إلى حياته الطبيعية واالستمرار في عمله.
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مــــــــارس
MARCH
23
استضافة الرئيس األمريكي
األسبق جيمي كارتر في جلسة
العصف الذهني
Brainstorming session
with former US president
Jimmy Carter

أبــريــل
APRIL
28
المعرض و المزاد الفني الخيري
) الفن لإلبصار (
The annual art exhibition
and auction, ART 4 SIGHT

مــــــــارس
MARCH
09-10
حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع كلية التقنية أبوظبي
Vision Screening Campaign in
Abu Dhabi Men's College

أبــريــل
APRIL
09-13
مخيم عالجي لمكافحة العمى في
جهلوم ،باكستان
Mobile eye camp in Jhelum,
Pakistan

م ــاذا فعلن ــا ف ــي

20
15

What We Did In

أبــريــل
APRIL
02
توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة
دبي اإلسالمي اإلنسانية
MOU Signing with DIB
Foundation
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الفعاليات

أبــريــل
APRIL

مــــــــارس
MARCH
30

01
مؤسسة نور دبي تشارك في معرض
دبي لألنجازات الحكومية
Participation in the Dubai
Government Achievements
Exhibition
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مــــــــارس
MARCH
24
مشاركة مؤسسة نور دبي في
معرض و مؤتمر دبي الدولي
لإلغاثة و التطوير
Participation in Dubai
International Humanitarian
Aid & Development
Conference and Exhibition
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مــايـو
MAY
10
حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع بلدية دبي
Vision Screening Campaign in
Dubai Municipality
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مــايـو
MAY
12-16
مخيم عالجي لمكافحة العمى في
 المغرب،عين الشق
Mobile eye camp in Ain
Chock, Morocco

مــايـو
MAY
20
حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع شركة ترانسكو
Vision Screening Campaign in
TRANSCO, Abu Dhabi
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الفعاليات

يـونيو
JUNE

يـونيو
JUNE

29
التجمع السنوي للموظفين
Annual staff gathering

يوليو
JULY

08

Vision Screening Campaign
for FAMCO in collaboration
with Al Futtaim
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27

حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع هيئة الطرق و المواصالت
في الراشدية

حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع هيئة الطرق و المواصالت في
جبل علي

Vision Screening Campaign in
collaboration with RTA
at Rashidiya

Vision Screening Campaign
in collaboration with RTA at
Jebel Ali

يوليو
JULY
07

27
حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع شركة الفطيم

مــايـو
MAY

توقيع اتفاقية شراكة مع
شرطة دبي
MOU signing with
Dubai Police
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ســـبـــتـــمـــبــــر
SEPTEMBER
13

ســـبـــتـــمـــبــــر
SEPTEMBER
07

أغسـطس
AUGUST
02

حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع شركة إنتركويل

حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع إينوك

Vision Screening Campaign
with Intercoil

Vision Screening Campaign
with ENOC

Rose of Joy supports Noor
Dubai through selling roses
at malls

أكـــــتـــــوبــــر
OCTOBER

أكـــــتـــــوبــــر
OCTOBER

أكـــــتـــــوبــــر
OCTOBER

18-22
مشاركة مؤسسة نور دبي في
أسبوع جيتكس
Participation in GITEX Week

08
احتفاالت يوم االبصار العالمى
World Sight Day Celebration

استمرار فعاليات حملة الزهور في
مراكز التسوق

01-07
مخيم عالجي لمكافحة العمة في
كنانة ،السودان
Mobile eye camp in Kenana,
Sudan
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نــــوفــــمـــــبـــر
NOVEMBER
19-24
مخيم عالجي لمكافحة العمى في
دوسو ،النيجر
Mobile eye camp in Dosso,
Niger

أكـــــتـــــوبــــر
OCTOBER
29

أكـــــتـــــوبــــر
OCTOBER
27

حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع هيئة الطرق و المواصالت
في القصيص

حملة عيادة العيون المتنقلة بالتعاون
مع هيئة الطرق و المواصالت في
سوق الذهب

Vision Screening Campaign in
collaboration with RTA at
Al Qusais Station

Vision Screening Campaign in
Collaboration with RTA at the
Gold Souk
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نــــوفــــمـــــبـــر
NOVEMBER
25
حملة عيادة العيون المتنقلة في
اليوم الرياضي الوطني
Vision Screening Campaign
in collaboration with the
National Sports Day
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Building Towards the Future
Brainstorming session with former US President
Jimmy Carter and HH Sheikh Mohammad Bin
Rashid Al Maktoum
In an effort to build it’s future strategy, Noor
Dubai Foundation organized a brainstorming
session that was attended by Former US President
Jimmy Carter and HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime
Minister of the UAE and Ruler of Dubai. The
session, held in Zabeel Ladies Club, was attended
by four teams from Noor Dubai as well as The
Carter Centre, international speakers from
various International universities and banks, and
youth volunteers from the GCC.

Also, since 2015 also marked the end of Noor
Dubai’s Trachoma Elimination Program in
collaboration with the Carter Center, one
objective of the brainstorming session was to
formulate a five year strategy for the foundation’s
international and national programs for
combating blindness, the media coverage plan,
the foundation’s corporate identity, in addition
to investments and donations for the foundation.
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بناء المس ــتقبل
جلسة العصف الذهني مع الرئيس األمريكي األسبق
جيمي كارتر و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم
نظمت مؤسسة نور دبي جلسة العصف الذهني لبناء
االستراتيجية المستقبلية وحضرها كل من الرئيس
األمريكي السابق جيمي كارتر و صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم  ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء وحاكم دبي  .وساهم في الجلسة ،التي
عقدت في نادي سيدات زعبيل  ،أربعة فرق واخصائيين
من نور دبي ومركز كارتر ومتحدثين دوليين من مختلف

الجامعات والبنوك إلى جانب المتطوعين الشباب من دول
مجلس التعاون الخليجي.
 2015يصادف نهاية برنامج نور دبي للقضاء على التراخوما
في إثيوبيا بالتعاون مع مركز كارتر  .كان الهدف من جلسة
العصف الذهني صياغة استراتيجية جديدة للمؤسسة لمدة
 5سنوات بما يتضمن البرامج الدولية والوطنية لمكافحة
العمى  ،وسائل اإلعالم  ،وهوية الشركة والمؤسسة ،
باإلضافة إلى االستثمارات و التبرعات.
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بناء المس ــتقبل
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Mobile Eye Camps
In 2015, Noor Dubai has completed 5 successful
mobile eye camps in the following countries:
Pakistan, Ethiopia, Niger, Morocco, and Sudan.
Noor Dubai Foundation has continuously
conducted mobile eye camps in areas of need
since its inception in 2008. The extreme poverty
and lack of resources as well as absence of
healthcare infrastructure in remote areas makes
mobile eye camps the only way to reach those
who aren’t being served and would go blind
without intervention. Through this part of the
outreach programs in Africa and Asia, Noor Dubai
Foundation has screened 228,072 individuals and
provided 23,537 surgeries and 53,193 glasses to
those living in remote areas with minimal access
to primary healthcare facilities.
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 مخيمات عالجية في5  ْاكملت نور دبي،2015 في عام
. والسودان، المغرب، نيجر، ْاثيوبيا، باكستان:البالد التالية
تقيم مؤسسة نور دبي مخيمات عالجية لمكافحة العمى
 في.2008 في المناطق المحتاجة منذ إنشائها عام
 يصعب توفير خدمات رعاية العيون،المناطق الريفية
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
 من خالل المخيمات العالجية التي.الصحية لتجنب العمى
نفذتها مؤسسة نور دبي في مناطق نائية في قارتي
، شخص من الفحوصات228,072  استفاد،أفريقيا وآسيا
 وتم توزيع، شخص من العمليات الجراحية23,537و
. نظارة طبية53,193
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المخيم ــات العالجية
آسيا و أفريقيا ،المخيمات العالجية 2015
نظارة طبية  ،الفحوصات ،العمليات الجراحية

23, 537
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Asia and Africa, Mobile Eye Camps 2015
Glasses, Screenings, Surgeries

228, 072

53,193
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Awards & Acknowledgements

2008

Appreciation for success in
Phase 1 of the initiative

2009
Appreciation for work in the
prevention of blindness - EOC
2010

2011

2012

2013

2014

59

Appreciation for contribution
- DIHAD 2011

مؤسسة نور دبي

التقرير السنوي 2015

الجوائز

شهادة التقدير إلتمام المرحلة
األولى لنشاط المبادرة

جائزة مؤتمر اإلمارات لطب
العيون فئة اإلنجاز في مشاريع
مكافحة العمى

شهادة تقدير من صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
و حاكم دبي ،لفريق عمل نور دبي على جهودهم إلنجاح
مشاريع المؤسسة

Achievement in Prevention of
Blindness Award - EOC 2008

Appreciation award for the Noor Dubai team
by HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, the ruler of Dubai and founder of
Noor Dubai at the Prime Minister Office

مشـاركة في تنـظـيم جلـسـات
علمية في مؤتمر اإلمارات لطب
جراحة العيون

تكريم من مكتب تنسيق
المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

 OCFA - UAE Foreign Aid2009 award ceremony

تكريم مؤسسة نور دبي
لمساهمتها الفعالة في مؤتمر دبي
الدولي لإلغاثة و التوير  -ديهاد

شهادة تقدير من مراكز األميرة هيا
بنت الحسين الثقافية اإلسالمية
لمشارك نور دبي في إنجاح
فعاليات قرية ملتقى العائلة الثالث

Appreciation from Princess
Haya Bint Al Hussein Cultural
& Islamic Centres - Family
Gathering 2011

تكريم مؤسسة نور دبي
لمساهمتها الفعالة في مؤتمر دبي
الدولي لإلغاثة والتطوير  -ديهاد

Appreciation for Contribution
- DIHAD 2012

فازت مؤسسة نور دبي بجائزة
"بصمة أمل" مقدمة من مؤسسة
وطني اإلمارات

Noor Dubai wins the
Watani Award, ‘Imprint of
Hope’ category

تكريم مؤسسة نور دبي الفائزة
بجائزة حمدان للمتطوعين في
الخدمات الطبية اإلنسانية

Noor Dubai Foundation is
recipient of the Volunteers
Award in Humanitarian
Medical Sciences
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Partners & Supporters
Partners / الشركاء

Supporters / المساندون
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مؤسسة نور دبي
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الشــركاء و المساندون
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Noor Dubai Foundation

Reviving the Gift of Sight

مؤسسة نور دبي

لعيون تحلم بنعمة البصر

