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لن نعيش مئات السنين،
ولكن يمكن أن نبدع شيئ ًا
يستمر لمئات السنوات
صـاحـب الـسـمـو الــشـيــخ مــحـمـد بـن راشــد آل مــكـتـوم
نـــــائــــب رئــــيـــــس الـــــدولـــــة رئـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء حـــــاكـــم دبــــي

رســالــة رئــيــس مــجــلــس األمــنــاء

من الصعب التصديق بأن عمر دولة اإلمارات ال يتجاوز الـ  5عقود .قبل  45سنة فقط تعهد اآلباء المؤسسون بجمع اإلمارات السبعة
معا لبناء دولة الوحدة والتقدم واالزدهار .وسرعان ما وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  ،2016عالمتها على الساحة
العالمية المعترف بها بتحقيق إنجازاتها الرائعة في عدد من الصناعات مثل الضيافة والطيران والسياحة والتجارة.
في عام  ،2013أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤسسة
الجليلة ،بهدف تحقيق الريادة لدبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال اإلبتكار الطبي.
دولتنا دولة فتية ...وكذلك مؤسسة الجليلة .نحن نستلهم رؤيتنا وإستراتيجية عملنا في المؤسسة بروح إتحاد دولتنا التي أبهرت
العالم بإنجازاتها التي حققتها على مختلف األصعدة في وقت قصير.
وإذا كانت رؤية اإلمارات  2021تتمحور حول شعار "متحدون في الطموح والعزيمة" ،فإن مؤسسة الجليلة تستمد لب عملها من هذا
الشعار حيث التعاون ،والتكامل .فنحن نحرص على مد جسور التعاون والتواصل مع القطاعين العام والخاص ،المتبرعون متحدون
في عطاءهم؛ كما نعمل على صوغ برامج الشراكة مع المؤسسات اإلنسانية ذات اإلختصاص وكذلك الموسسات العلمية
واألكاديمية .هذا باإلضافة إلى أننا نلتزم بترسيخ روح التضامن بيننا وبين المرضى والمجتمع بمختلف فئاته.
ونحن في مؤسسة الجليلة نهدف إلى ترسيخ مكانة اإلمارات كمركز عالمي على خريطة التقدم الطبي من خالل توفير الحلول
الفعالة التي تسهم في معالجة التحديات الصحية الحالية والمتوقعة.

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس مجلس األمناء
مؤسسة الجليلة

تــغــيــيــر حــيــاة األفــراد

كلمات بسيطة عند جمعها معا تحمل مسؤولية عظيمة
دأبت مؤسسة الجليلة منذ إنطالقها في العام  2013إلى ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كمركز متميز في الحقل الطبي ،من
خالل دعم التعليم الطبي واألبحاث ،إضافة إلى تعزيز مكانة امارة دبي على خريطة اإلبداع الطبي.
ومن هذا المنطلق و االيمان الراسخ برسالتنا ،فإن المؤسسة تعمل بجهد دؤوب و بعزم ال يفتر لتعزيز مكانتها في المجتمع من خالل استقطاب
المانحين وأفراد المجتمع ،و توفير التمويل الالزم إلطالق المشاريع البحثية التي تحاكي االحتياجات الصحية واألمراض التي تعاني منها المنطقة
ككل .كما تلعب دوراً هام ًا في تعزيز وعي العاملين في القطاع الصحي ،من خالل تنظيم حمالت الرعاية الصحية ،إلى جانب تعزيز أنماط
الحياة الصحية واإلجراءات الوقائية في المجتمع.
وبفضل من اهلل  ،ثم بفضل الرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،فإن االستثمارات التي تطلقها الجليلة على صعيد المشهد الصحي ستصب في مصلحة األجيال القادمة ،و ما نقوم به اليوم
من مجهودات ما هو الى ترجمة لتوجيهات القيادة لوضع دولتنا في طليعة االبتكار الطبي ،و الذي حتم ًا سيكون له انعكاسات إيجابية على
سكان المنطقة جي ً
ال بعد جيل.
نضع بين أيديكم ،هذا التقرير الذي يحمل في طياته االلتزام والفخر الكبير لموظفي مؤسسة الجليلة لترجمة رؤية القيادة في بلورة مستقبل
األجيال القادمة وتغيير حياة الفرد نحو األفضل.

د .رجاء عيسى القرق
رئيس مجلس اإلدارة و عضو مجلس األمناء

عــام الــخــيــر

العطاء في قلب كل ما نفعل
شهدت مؤسسة الجليلة عام ًا حاف ً
ال بالنجاح خالل  ،2016وقد أصبحنا أقرب من تحقيق هدفنا الرئيسي المنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،والمتمثل في ترسيخ مكانة دبي ودولة
اإلمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لالبتكار الطبي .ويعتمد نجاحنا بشكل رئيسي على الدعم الذي نتلقاه من المجتمع،
إنه من دواعي فخرنا أن نشارككم هذا التقرير السنوي والذي بفضل كرمكم ودعمكم حققت مؤسسة الجليلة تغييرا ملموسا إيجابيا في حياة
الذين نخدمهم.
بمشاعر حماسية تغمر ربوع األمة بأسرها ،نشهد تصاعد المؤشرات في عام  2017مع بدء "عام الخير"؛ فاليوم باتت إمكانياتنا لتحقيق أهدافنا
المشتركة أعظم من أي وقت مضى .وبوجودكم إلى جانبنا ،ندرك قدرتنا على الوفاء بالتزامنا المشترك بالنهوض بالصحة والسعادة واالزدهار
لألمة كلها.
نأمل أن سنة العطاء ستلهمنا جميعا كي نلعب دورنا في خلق عالم أكثر صحة لألجيال المقبلة ألنه ال يوجد امتياز أعظم من القدرة على التأثير
على حياة الناس.

الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة

مـــجـــلـــس اإلدارة

مـــجـــلـــس األمـــنـــاء

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
الرئيس

خلف أحمد الحبتور
نائب الرئيس

عبدالحميد أحمد صديقي
عضو

د .رجاء عيسى القرق
الرئيس

عصام التميمي
عضو

عبدالغفار حسين
عضو

حسين عبدالرحمن خانصاحب
عضو

د .رجاء عيسى القرق
عضو

بروفيسور سهام الدين كلداري
عضو

د .عبدالكريم العلماء
عضو

د .عبدالرحمن الشريف
عضو

المحتويات

56

50
17

33
38

26
 | 17مــؤســســتــنــا
 | 26مــشــاريــعــنــا
 | 28بــرامــجــنــا

 | 30شركاؤنا االستراتيجيون
 | 34المستفيدون
 | 36قصص نجاحنا

 | 46بــرامــجنا مع شــركــاءنــا
 | 52فـــعـــالـــيـــاتـــنـــا
 | 55تــأثــيــرنــا

 | 56بفضلكم...
 | 58مــســيــرتــنــا

مــؤســســتــنــا

التعليم

األبحاث

العالج

مؤسسة الجليلة هي مؤسسة عالمية غير ربحية تكرس جهودها لالرتقاء بحياة األفراد من خالل التعليم واألبحاث في المجاالت الطبية .وقد
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،في إبريل من العام  2013بهدف
تحقيق الريادة لدبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال االبتكارات الطبية.
مؤسسة الجليلة تستثمر بالتعليم والبحث الطبي وتدعم العالج للمرضى المعوزين.
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17

رؤيــتــنــا 2021

01

إنشاء صندوق هبات
بقيمة  1.7مليار درهم
لتمويل البحوث الطبية
المحلية والتعليم لدعم
رؤيتنا لنكون في طليعة
االبتكار الطبي العالمي
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تدريب وإعداد الجيل
القادم من الكوادر
الطبية وعلماء الطب
الحيوي

02

03

إنشاء مركز مؤسسة
الجليلة ،وهو أول مركز
بحثي طبي متعدد
التخصصات مستقل
في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

تطوير عاون ليكون أكبر
برنامج لدعم العالج
في دولة اإلمارات العربية
المتحدة

04

05

تقديم برامج الرعاية
الصحية عالية التأثير
للمساهمة في المجتمع
بما يتماشى مع رؤية
اإلمارات 2021

أن نصبح المؤسسة
الخيرية المختارة ألموال
الزكاة لدعم العالج
الطبي

06

07

دعم المشاريع الطبية
وتشجيع االبتكار
الطبي لتطوير الرعاية
الصحية

تطوير جائزة االبتكار
الطبي السنوي

08

19

األهـــداف 2021

الــدولــيــة

1

توفير  1.6مليون
لقاح في  15بلدا
لعالج الكزاز لألمهات
والمواليد سنويا
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2

دعم  450طفال
مصابا بفيروس نقص
المناعة البشرية في
ليسوتو سنويا

3

توفير مياه الشرب
النظيفة والمرافق
الصحية المناسبة
لتحسين النظافة لـ
 5,625عائلة في 35
دولة سنويا

4

إنشاء عيادات في
البلدان النامية
لتحسين الرعاية
الصحية في
المجتمعات الريفية

5

التوسع في برنامج
تآلف إقليميا ودوليا

6

شريك مع "مؤسسة
ال للحواجز" لتحسين
حياة ذوي االحتياجات
الخاصة

7

العمل مع مركز
كارترلنشر الوعي عن
الصحة العقلية

8

تحسين نوعية
الرعاية الصحية
من خالل التعاون مع
االتحاد الدولي لقياس
النتائج الصحية

9

تطوير الطباعة
ثالثية األبعاد
في مجال الرعاية
الصحية من خالل
التعاون مع مشاريع
تمكين المؤسسة
المجتمعية

21

األهـــداف 2021

محليا

2

1

تدريب 800
من أولياء
األمور و 300
من المعلمين
ومديري
المدارس في
دولة اإلمارات
العربية
المتحدة
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تقديم
دعم للعالج
الطبي
ل  1,000مريض

4

6

تمويل 25
مشروع إبتكاري

المشاركة في
الفعاليات
الرياضية
لنشر الوعي
بمواضيع
الرعاية
الصحية

3

5

 80منحة
للدراسات
العليا الطبية

مشاركة
 10,000طالب
إماراتي من
طالب مدارس
اإلمارات في
قمة أطباء الغد

23

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

أهــداف 2025

 10مليون
20,000

انطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتاريخ  4أكتوبر  2015تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مجال العمل
اإلنساني والتنموي والمجتمعي الهادف إلى تغيير واقع العالم العربي.
ولهذا ،قام سموه بإطالق المؤسسة الجديدة ،حيث تضم أربعة قطاعات هي :مكافحة الفقر والمرض ،ونشر المعرفة ،وتمكين المجتمع ،واالبتكار كأداة أساسية لتحسين
حياة البشر .وتسعى المؤسسة إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين المبادرات اإلنسانية والتنموية واالجتماعية التي كان سموه قد رعاها وأطلقها على مدى السنوات
الماضية ،وذلك بهدف تعظيم أثرها ومضاعفة طموحها وتوحيد أهدافها ورؤ يتها بما يتناسب مع تحديات المرحلة التي يمر بها عالمنا العربي والعالم ككل.
قطعت المؤسسة خطوة باتجاه مرحلة جديدة من العمل اإلنساني العالمي الذي أصبحت تقوده حول العالم مؤسسات عالمية إنسانية ضخمة تتكامل فيها الجهود،
وتتوحد فيها الطاقات ،وتحشد فيها الموارد لتحقيق األهداف.

طفل إماراتي سيحضر ملتقى
أطباء الغد السنوي

 10مليون
(درهم إماراتي) سيتم منحها لتشجيع
الصحافة في مجال الرعاية الصحية

 120مليون

 1مليون

استثمارات (بالدرهم اإلماراتي)
لدعم المنح الدراسية في األبحاث
والمجاالت الطبية

عدد المشاركين من داخل اإلمارات في
نشاطات رياضية لدعم رسالة صحية

وتماشي ًا مع هذا التوجه العالمي البناء ،تم إطالق المؤسسة الجديدة كمبادرة إنسانية وتنموية ضخمة تهدف إلى صنع األمل في المنطقة ،بحيث تخدم أكثر من 130
مليون إنسان في  116دولة حول العالم ،وتندرج تحتها  28مؤسسة ومبادرة تنفذ أكثر من  1400برنامج تنموي خالل األعوام المقبلة بالتعاون مع ما يزيد عن  280شريك ًا
استراتيجي ًا ما بين مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص ومنظمات إقليمية ودولية.
مؤسسة الجليلة هي واحدة من  28عضو تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

استثمارات (بالدرهم اإلماراتي) لدعم
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 1.7مليار

 400مليون

وقف (بالدرهم اإلماراتي)
لتمويل المشاريع الطبية

(درهم إماراتي) الستثمارها في إنشاء
مراكز االبتكار الطبية

 16مليون
أم وطفل سيتم تطعيمهم
لعالج مرض الكزاز

 80مليون
2,200

استثمارات (بالدرهم اإلماراتي)
لدعم ر ّواد المشاريع الطبية

منحة مالية لدعم عالج مرضى
مقيمين في اإلمارات العربية المتحدة

مــــلـــــخـــــص تـــــنـــــفــــيــــذي 2016

25

مــــشــــاريــــعــــنــــا

 | 1مركز أبحاث مؤسسة الجليلة
أول مركز أبحاث مستقل متعدد التخصصات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
حيث سيجمع كبار العلماء المحليين والدوليين للعمل معا على ابتكار حلول ألكبر
التحديات الصحية في المنطقة بالتركيز على :السرطان وأمراض القلب واألوعية
الدموية والسكري والسمنة والصحة العقلية .وسيقوم المركز أيضا بالتعاون مع
المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم لتعزيز التعاون العلمي ورعاية
الباحثين المحليين في الطب الحيوي وإدخال أفضل الممارسات إلى المنطقة .أنشأ
المركز الغير ربحي بتكلفة  200مليون درهم إماراتي و المزمع افتتاحه في عام ،2017
ليكون منارة لالبتكار الطبي العالمي في المنطقة .

 | 2وقف بناية الورقاء السكني

2

من خالل سعينا لتأسيس نموذج مالي مبتكر ومستدام ،تقوم مؤسسة الجليلة
بتطوير وقف سكني في منطقة الورقاء ليكون من مصادر الدخل لتمويل األبحاث
الطبية محلي ًا على أن يكون أول وقف يهتم باألبحاث الطبية في دولة اإلمارات ،حيث
ال عن منح المتبرعين
سيكون من المصادر المستدامة لتمويل برامج األبحاث ،فض ً 
ي تعزيز مستوى
الفرصة لدعم هذا المشروع الخيري الوطني والذي سيسهم ف 
الرعاية الصحية ،ومن المتوقع أن يستقبل المبنى ساكنيه في العام  2017وهو
مكون من  6طوابق .

 | 3العيادة المتنقلة 
أطلقت مؤسسة الجليلة عيادة متنقلة في الربع األخير من العام  2015وذلك لتوفير
فحوصات نقص فيتامين (د) و كثافة العظام في مختلف اإلمارات ،و يتجلى الهدف
من وراء إنشاء العيادة المتنقلة لتوفير أفضل الخدمات التشخيصية ،والعالجية،
ال عن
والوقائية ،إضافة إلى التوعية المجتمعية في مختلف إمارات الدولة ،فض ً 
أن العيادة ستوفر أنظمة جمع معلومات رئيسية لدعم مساعي األبحاث الطبية
للوصول لألسباب الكامنة لعدد من األمراض.
1
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27

بــرامــجــنــا

التعليم

األبحاث

العالج

عاون
أنا أسمع
برست فريندز 
قمة أطباء الغد
إمكان
أمنية دانيا
منح البكالوريوس  والدراسات العليا (اإلمارات ودوليا)
 برنامج تآلف التدريبي لآلباء والمعلمين
برنامج زمالة «روزالين كارتر» لصحافة الصحة العقلية في اإلمارات
منح اآلبحاث والزمالة
برامج الرعاية الصحية الدولية
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شركاؤنا االستراتيجيون

اإلمارات العربية المتحدة
التعليم

األبحاث

التعليم

العالج

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

جامعة الخليج الطبية

وزارة التربية والتعليم

جامعة حمدان بن محمد الذكية

وزارة الموارد البشرية والتوطين

عيادة هيراليف

سلطة مدينة دبي الطبية

مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية

هيئة الصحة في دبي

جامعة خليفة للعلوم و التكنولوجيا

مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف

مجموعة الندمارك

هيئة العلوم والمعرفة

مديكلينك مستشفى المدينة

جامعة زايد

جامعة نيويورك في أبوظبي

جامعة اإلمارات

جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

مستشفى توام

مجموعة أصدقاء مرضى سرطان الثدي

الجامعة البريطانية في دبي

دبي القابضة

الكلية الملكية للجراحين في أيرلنده  -دبي

مركز ليمبتك لتكنولوجيا العظام واألطراف الصناعية

جامعة الشارقة

األبحاث

العالج

اإلمارات للمزادات
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شركاؤنا االستراتيجيون

دولـــيـــا
التعليم

األبحاث

العالج

مؤسسة بيستيان بيرن  -سيئول ،كوريا الجنوبية
مستشفى بوسطن لألطفال  -بوسطن ،الواليات المتحدة
جامعة هارفرد الطبية  -بوسطن ،الواليات المتحدة
االتحاد الدولي لقياس نتائج الصحة  -بوسطن ،الواليات المتحدة
مستشفى مورفيلدز للعيون  -لندن ،المملكة المتحدة
جامعة أوكسفورد  -أوكسفورد ،المملكة المتحدة
جامعة بوهانج للعلوم و التكنولوجيا  -بوهانج ،كوريا الجنوبية
سنتيبالي  -ليسوتو ،جنوب أفريقيا
جامعة سيئول الوطنية  -سيئول ،كوريا الجنوبية
كلية ستوني بروك الطبية  -ستوني بروك ،الواليات المتحدة
مركز كارتر  -أتالنتا ،الواليات المتحدة
أولسان المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا  -سيئول ،كوريا الجنوبية
اليونيسيف  -جنيف ،سويسرا
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المستفيدون

عاون

أنا أسمع

العالج

تقديم الدعم لـ 208

مرضى

لتلقي العالج

مؤسسة برست فريندز

14

عملية زراعة
إجراء
لقوقعة األذن الستعادة
السمع

التعليم

دعم التعليم الطبي

قمة أطباء الغد

تقديم الدعم التعليمي لـ7

بحضور 2,730

المنح األساسية
لألبحاث

الزماالت البحثية

طلبة لمتابعة دراسة علوم
الطب والرعاية الصحية
في مؤسسات اإلمارات
العربية المتحدة

األبحاث

55

منحة
تم منح
أساسية لألبحاث

6

طالبًا

زماالت بحثية
إماراتية في مؤسسات
معروفة دوليًا

برنامج اليونيسيف
للقاح

أمنية دانيا

إمكان

مريضة
تقديم الدعم لـ
بسرطان الثدي لتلقي العالج

أطفال
دعم
مصابين بالسرطان
وبأمراض مزمنة لتلقي
العالج

تركيب أطراف اصطناعية لـ
أفراد مبتوري األطراف وتزويد أكثر
من أفراد من ذوي
بكراس متحركة
اإلعاقة
ٍ
مخصصة الحتياجاتهم

مليون لقاح في
بلدً ا لعالج الكزاز لدى األمهات
والمواليد

المنح الدراسية
الدولية

المنح الدراسة
الجامعية

منح الدراسات
العليا

برنامج ‘تآلف’ لتدريب
اآلباء

تقـديـم منح دراسية
دولية الثنين من الطلبة في
جامعة بوسطن وفي كلية
الطب هارفارد في
جامعة هارفارد

تقديم منح دراسية لـ 17

24

20

2

طالبًا إماراتيًا في جامعة
محمد بن راشد للطب
والعلوم الصحية

8

8

39

طالبًا
تقديم منح دراسية لـ
إماراتيًا في مؤسسات التعليم
العالي اإلماراتية

برامـجنا

59

مليون درهم

إستثمار في البرامج

15

1.6

420

من اآلباء
تخريج
من جميع أنحاء دولة
اإلمارات

برنامج اليونيسيف
للمياه والصرف الصحي
والنظافة الشخصية

تزويد  5,625أسرة من 35
دولة بالمياه الصالحة للشرب
والصرف الصحي المناسب
لتحسين النظافة الشخصية

برنامج ‘تآلف’ لتدريب
المعلمين

معلما من 22
تخريج 134
ً
مدرسة في جميع أنحاء دولة
اإلمارات العربية المتحدة

سنتيبالي

450

طفل من
يحصل
األطفال األكثر عرضة للخطر
على التوعية الصحية والدعم
في مركز ماموهاتو
لألطفال في ليسوتو

مركز كارتر

2

منح من الصحفيين
اإلماراتيين زمالة روزالين
كارتر لصحافة الصحة
النفسية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

المستفيدون

مؤسسة الجليلة هي ممولة بالكامل من المتبرعين لتحقيق هدفنا بوضع إمارة دبي في طليعة اإلبتكارات الطبية .نحن
فخورين بوعدنا بأن  100%من تبرعاتنا تذهب بالكامل لألبحاث الطبية ،التعليم والعالج لتغيير حياة األفراد نحو األفضل.
فريق عملنا المتمرس يعمل جنب بجنب مع شركاءنا لضمان تخصيص جميع األموال التي تم جمعها للبرنامج المعنية من
متبرعينا.

*2013-2016
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قصص نجاحنا

اإلماراتية سارة وهي أول
إماراتية تحصل على يد
اصطناعية مطبوعة بتقنية
الطباعة ثالثية األبعاد

تبدلت لألبد حياة طفل
يعاني إعاقة سمعية بعد أن
خضع لعملية زراعة القوقعة

ولدت سارة ،الفتاة اإلماراتية البالغة من العمر 10
سنوات ،مع ضمور بأحد أطرافها مما أدى إلى اعتمادها
على كرسي متحرك واستخدام محدود ليديها بسبب
نقص أصابعها عن العدد الطبيعي .انضمت سارة إلى
ورشة الطباعة ثالثية األبعاد التي عقدناها بالشراكة
مع مؤسسة تمكين المجتمعية ،كجزء من رحلتها
المدرسية لحضور قمة أطباء الغد .وخالل زيارتها ،خلص
التقييم إلى أن إحدى يديها يمكن أن تستفيد من يد
مطبوعة بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد التي صممناها
وقدمناها إلى سارة في الوقت المناسب بمناسبة عيد
ميالدها .وقد غيرت هذه اليد المطبوعة حياة سارة ألنه
أصبح بإمكانها اآلن تنفيذ المهام التي لم تكن في
السابق قادرة على تنفيذها ،كما ازدادت ثقتها بنفسها
بقدر كبير.

كان الطفل الباكستاني إبراهيم قايمخاني في عامه األول
عندما اكتشف والداه أنه غير قادر على السمع .وقد تمكنا
من خالل برنامج “أنا أسمع” من تمويل تكاليف عملية زراعة
القوقعة لمساعدة إبراهيم على استعادة قدرته على
السمع .تتخطى زراعة القوقعة بفعاليتها األداة السمعية
إذ تتيح للمرضى التمتع بسمع أفضل بنسبة  .80%ونظراً
لحصول إبراهيم على القوقعة في عمر صغير ،سيتمكن
من استيعاب األصوات والكالم كطفل يسمع بشكل
كامل .ويشجع والدا إبراهيم األهالي على إجراء فحوصات
السمع الالزمة لحديثي الوالدة لينعموا بنعمة السمع من
سن صغيرة.
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طفل صغير أصبح قادراً على
المشي بعد تركيب أطراف
اصطناعية تتيح له الحركة
بشكل ال يصدق ،إنها فرصة
جديدة في الحياة ومستقبل
أكثر إشرا ًقا
ولد محمد أيوب ،وهو طفل من الشارقة بتشوهات شديدة في األطراف،
وكانت حظوظه في القدرة الكاملة على التحرك محدودة وتبدو بعيدة
المنال .ومن خالل برنامج إمكان لمؤسسة الجليلة ،حصل محمد على أطراف
اصطناعية غيرت حياته باستعادة قدرته على الحركة .وأصبح الطفل اآلن قادراً
على المشي ،ومع استمراره في النمو سيكون قاد ًرا على المشاركة في
مختلف األنشطة وممارسة حياة صحية وسعيدة ونشطة .وبإلهام من قصة
محمد ،تم تأسيس فريق «سباق اإلمارات الـ  »7لجمع األموال للمساعدة في
استعادة األطفال لقدرتهم على المشي باستخدام األطراف االصطناعية.
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ناجية من مرض سرطان الثدي تجم 
ع
التبرعات لغير القادرات على الوصول إل 
ى
خدمات عالج السرطان عالية الجودة 
عندما تم تشخيص لينا الشريف ،وهي أم لطفل واحد تبلغ من العمر 31
عام ًا ،بمرض سرطان الثدي ،وقع األمر عليها كالصاعقة حيث إنها ال تزال شابة
وتتبع نمط حياة صحي .ومن خالل تجربتها الخاصة ،اكتسبت لينا الدافع
لجمع التبرعات وتقديم الدعم لغير القادرات على تحمل تكلفة العالج عالي
الجودة لمرض السرطان .وبصفتها عضو فاعل مع “برست فريندز” بالشراكة
مع مؤسسة الجليلة ،تعمل لينا على جمع التبرعات عبر المبادرة التي أطلقتها
“هوكين جود” حيث تذهب عائدات كافة أنشطة المبادرة إلى بحوث وعالج
مرض سرطان الثدي .تعتبر لينا مصدر إلهام لمحاربة مرض سرطان الثدي،
باإلضافة لكونها أيض ً ا بطلة في أعين الالتي يحاربن هذا المرض .
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الصحفية اإلماراتية الملهمة حاربت االكتئاب وتأهلت للمشاركة في األولمبياد وأصبحت متحدثة
تحفيزية للتوعية بأمراض الصحة العقلية في اإلمارات العربية المتحدة.
كانت آمنة الحداد تعاني االكتئاب ،شعور يجمع بين قلة الحيلة وعدم القدرة على مواصلة الحياة .وبعد أن وجدت في الرياضة وسيلة للشفاء والحصول على الدعم ومصدر
للشغف ،أصبحت آمنة رائدة في رياضة رفع األثقال للنساء وتأهلت للمشاركة في األولمبياد لتمثيل دولة اإلمارات ؛ إنها مصدر إلهام ال ينضب معينه لآلخرين .ومن خالل
فتح النقاش عبر الحديث التحفيزي ومجموعات الدعم والكتابة والتخلص من السرية ووصمة العار المرتبطة بهذا المرض الخفي ،تأمل آمنة في أن تتيح الفرصة لتمكين
األشخاص في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتشجيعهم على طلب المساعدة عند اإلصابة بأمراض الصحة العقلية .تجدر اإلشارة إلى أن آمنة هي اإلماراتية األولى الحاصلة
على زمالة “روزالين كارتر” لصحافة الصحة العقلية في اإلمارات العربية المتحدة من قبل مؤسسة الجليلة .
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بفضل برنامج تآلف .نحن اآلن نمتلك رؤية واضحة
ومشتركة ،وتم تطوير سياستنا التعليمية بشكل
أفضل ،و لدينا طاقم عمل حاصل على تدريب
متميز ،ونعمل مع شركاؤنا لتقديم الدعم
الالزم لفئة ذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة
 .لدينا اآلن منهجية عمل مدروسة واستراتيجية
تنفيذ واضحة .،كل ذلك سيؤثر إيجابيأ على حياة
الطلبة ،ومشاركاتهم وانجازاتهم ،كما أنه
سيسهم في تحقيق نجاح حقيقي في عملية
الدمج التربوي.
سمر أبو الحسن
مشاركة في برنامج تدريب المعلمين

أصبحت إحدى المعلمات اآلن مستعدة
الستقبال األطفال الذين يعانون
من صعوبات التعلم في فصلها
المدرسي ،وتقديم نفس الفرص
لجميع األطفال
يتعلم أب لخمسة أطفال مصابين بالتوحد مهارات ال تقدر بثمن ،ويمكنه اآلن أن يقدم
ألطفاله أفضل توجيه ودعم ليعيشوا حياة ال يعتريها النقص.
كونه أب ًا لخمسة أطفال مصابين بالتوحد ،كان 'عتيق' يتعرض لضغوط شديدة ،عندما يتعلق األمر بتقديم الدعم ألطفاله ومساعدتهم على الوصول لكامل إمكاناتهم.
فحضر األب برنامج 'تآلف' لتدريب الوالدين والذي درّبه وز َّوده بالمهارات الالزمة لمواجهة التحديات اليومية وتوفير أفضل حياة ألوالده .كانت رغبته و أحد أولوياته بأن يراهم
يلتحقون بالمدارس النظامية ويندمجون بالنظام التعليمي السائد ،وهو اآلن أكثر قدرة على فهمهم ،والعمل مع نقاط القوة لديهم وكذلك إعدادهم للتعليم التقليدي.
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شاركت سمر في برنامج 'تآلف' لتدريب المعلمين لدينا والذي يهدف
إلى تمكين المعلمين من دمج األطفال ذوي االحتياجات التعليمية
الخاصة في فصولهم الدراسية .غال ًبا ما يتم إهمال األطفال ذوي
االحتياجات التعليمية الخاصة خارج النظام التعليمي التقليدي
ويتخلفون عن الركب بسبب االفتقار إلى فهم حول كيفية دمج ذوي
االحتياجات الخاصة والتعامل معهم .وبعد اكتساب المعرفة والمهارات
من البرنامج ،تابعت سمر طريقها لتمكين ما ال يقل عن  540طال ًبا في
إحدى المدارس في دبي وهي أحد دعاة اإلندماج االجتماعي واألكاديمي.
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أول متخصص إماراتي
في الطب النفسي
لألطفال يقود دراسة
مستقبلية لألطفال
اإلماراتيين الذين
يعانون من اضطراب
طيف التوحد
يسعى الدكتور عمار البنا إلى الوصول
لفهم أفضل لألسباب الوراثية الفريدة
الضطراب طيف التوحد في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وكذلك نمط العالج الذي
يسعى إليه آباء األطفال الذين يعانون من
وستمهد الدراسة
اضطراب طيف التوحد.
ِّ
الطريق لدراسات شاملة في المستقبل
من شأنها أن تساعد في نهاية المطاف
في تحديد األساس الجيني الضطراب
طيف التوحد ،األمر الذي سيؤدي إلى
تحسن كبير في الوقاية وتخطيط أنظمة
الرعاية الصحية والعالج الفردي .وسيعزز
البحث فهم المتغيرات الجينية والسريرية
واالجتماعية والديموغرافية المرتبطة
بهذا االضطراب في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
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طبيب إماراتي متميز يسعى
إلنقاذ األرواح من خالل خبرته
في طب القلب
بدعم منا ،شرع الدكتور شهاب في زمالة بحثية مدتها
سنة واحدة في قسم طب القلب واألوعية الدموية
في مؤسسة كليفالند كلينيك في والية أوهايو في
الواليات المتحدة األمريكية .وينصب التركيز الرئيسي
لبحث الدكتور شهاب على تضيق الشريان األبهر،
والمعروف ً
أيضا باسم القاتل الصامت ،وهو ثالث أكثر
شيوعا لدى البالغين.
أمراض القلب واألوعية الدموية
ً
يهدف الدكتور شهاب إلى إلهام زمالئه اإلماراتيين
الشباب للدخول في المجال النبيل والمجزي للطب.

كانت تجربتي في مؤسسة كليفالند
كلينيك رائعة ،وأتطلع إلى تطبيق ما
قد تعلمته إلفادة دولة اإلمارات
د .شهاب األنصاري
مواطن إماراتي تم إبتعاثه
لبرنامج زمالة لمدة عام في
الواليات المتحدة األمريكية
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حملة “حارب السكري” تنظمها مجموعة الندمارك

دبي القابضة سكاي رن

بي ول من ويندهام
طواف بي ول اإلمارات للدراجات الهوائية هي مبادرة من مجموعة فنادق ويندهام
تركز على خفض معدالت البدانة بين سكان اإلمارات والتشجيع على اتباع أسلوب
حياة صحي من خالل الترويج لركوب الدراجات .وقد حظي راكبو الدراجات من
مختلف أنحاء اإلمارات بفرصة اختيار من بين عدد من الطرق ،بما فيها طريق يبلغ
طوله  146كم من أبو ظبي ،وطريق يبلغ طوله  141كم من رأس الخيمة،
وطريق يبلغ طوله 61كم من عجمان وصو ًلا إلى طريق طوله  20كم حول مجمع
وخال من الحركة المرورية .وكجزء من
حمدان الرياضي على مسار مخصص
ٍ
المبادرة ،تم تشجيع الضيوف في مباني مجموعة فنادق ويندهام المشاركة في
الفعالية( ،ويندهام ،رمادا ،هاوارد جونسون ،أجنحة هوثورن من ويندهام ،وفندق
تريب من ويندهام) لتقديم التبرعات لصندوق مؤسسة الجليلة ألبحاث السمنة.
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دبي القابضة سكاي رن هو النسخة األصلية من سباق الجري العمودي في دبي
ً
طابقا لمبنى المكاتب
 تح ٍّد يتمثل في تسلق  1334درجة سلم ممتدة على 52في جميرا أبراج اإلمارات الشهيرة في دبي .كما أن دبي القابضة سكاي رن هي
جزء من «الجولة العالمية للجري العمودي» المتميزة ،والتي ينظمها االتحاد
الدولي للجري العمودي ،وينضم إلى سلسلة من األبراج المرموقة في مدن
عالمية مثل نيويورك ولندن وباريس وهونغ كونغ وشنغهاي وسيدني وغيرها
من المدن .يُعرف عن دبي القابضة سكاي رن بأنه خامس أعلى ناطحة سحاب
شهيرة لسباقات الجولة العالمية للجري العمودي   .كما أن أبوابه مفتوحة أمام
العدائين الهواة والمحترفين من دولة اإلمارات العربية المتحدة وبقية العالم.
َّ
دبي القابضة هي الراعي الرئيسي للفعالية منذ عام  .2013ويعتبر السباق من
السباقات الرسمية لمجلس دبي الرياضي ،ويتم تنظيمه من قبل تاليس للياقة
بالشراكة مع جميرا أبراج اإلمارات لمساعدة مؤسسة الجليلة بدعم أبحاث السمنة
والعمل على التوعية والتثقيف والعالج من السمنة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

مسيرة «حارب السكري» السنوية هي فعالية بارزة من مبادرة “حارب السكري”
ً
حدثا هامً ا على
التي تنظمها مجموعة الندمارك ،وقد أصبحت على مر السنين
التقويم يجمع بين المجتمع ويتعهد بدعمه للتوعية بمرض السكري .يتم التبرع
بجميع األموال التي تجمع من خالل مبادرة “حارب السكري” إلى مؤسسة الجليلة
لدعم أبحاث السكري والرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

منذ عام  ،2013قادت مؤسسة الجليلة مسيرة البحوث
والعالج الطبي في المنطقة .ونحن إذ نشيد بعمل
مؤسسة الجليلة الرائد في تقديم حلول الرعاية
الصحية ،نشعر بالفخر لدعم جهودها لتحقيق هدفنا
المشترك المتمثل في نشر الوعي بمرض السكري في
دولة اإلمارات العربية المتحدة وبناء مجتمع أكثر صحة
وسعادة.
نيشا جاجتياني
المدير التنفيذي  -مجموعة الندمارك

برنامج مجموعة ستاروود «الطريق إلى الوعي» لدعم أمنية دانية
«الطريق إلى الوعي» هو برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات األبرز
لمجموعة فنادق ومنتجعات ستاروود .لقد أحدثت حملة الطريق إلى الوعي لجمع
التبرعات فر ًقا إيجاب ًيا لدى ألطفال في المجتمعات التي تعمل فيها ستاروود منذ
عام  .2008في كل سنة ،ينظم الموظفون في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا
والشرق األوسط فعاليات لجمع التبرعات للمساعدة في جمع األموال للعمل
الحيوي الذي تقوم به اليونيسيف من أجل األطفال .في عام  ،2016خصصت
ستاروود حملة الطريق إلى الوعي ألمنية دانية لجمع األموال لتوفير العالج إلنقاذ
حياة لألطفال المصابين بالسرطان واألمراض المزمنة في اإلمارات.
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برنامج شراكة افحصوا األطفال مع مجموعة فنادق
ومنتجعات ستاروود لدعم برنامج مراقبة المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية التابع لليونيسيف
قام برنامج “افحصوا األطفال” بالشراكة مع مجموعة ستاروود السابقة للفنادق
والمنتجعات (اآلن تحت اسم شركة ماريوت انترناشونال) بجمع  1,6مليون
درهم في اإلمارات العربية المتحدة مع مؤسسة الجليلة لتوفير مياه الشرب
النظيفة ومرافق الصرف الصحي الالئقة لألطفال واألسر في جميع أنحاء
أفريقيا و الشرق األوسط .يوفر جوهر البرنامج للنزالء في الفنادق المشاركة خيار
إضافة  1جنيه استرليني أو  1يورو أو  1دوالر (أو ما يعادلها بالعملة المحلية)
لفواتيرهم عند المغادرة من أجل المساعدة في عمل اليونيسيف لألطفال.
المياه النظيفة ،والمراحيض األساسية ،والممارسات الصحية الجيدة ضرورية
لبقاء األطفال على قيد الحياة ونمائهم .اليوم ،هناك نحو  2,4مليار شخص ال
المحسنة ،و  663مليون شخص ال يحصلون
يستخدمون مرافق الصرف الصحي
ّ
على مصادر مياه محسنة .ومن دون هذه االحتياجات األساسية ،فإن حياة الماليين
من األطفال في خطر .أما بالنسبة لألطفال دون سن الخامسة ،فتعتبر األمراض
المتعلقة بالمياه وبالصرف الصحي واحدة من األسباب الرئيسية للوفاة.
في كل يوم ،يموت أكثر من  800طفل نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها تسببها
المياه السيئة ،وانعدام الصرف الصحي والنظافة الصحية.
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وتتمثل رسالة ’برست فريندز‘ في توفير الدعم
المعنوي للمصابات من أجل تخفيف حدة الضغط
النفسي الذي يرافقهن خالل رحلة صراعهن مع
المرض .وسواء كان هذا الضغط النفسي ناجمًا عن
نقص الوعي بالمرض أو الخوف من العالج أو نتيجة
لضعف اإلمكانات المالية ،سنتعاون مع مؤسسة
الجليلة لمساعدة المريضات على تغيير نظرتهن
السلبية تجاه مستقبلهن واألخذ بأيديهن أثناء فترة
العالج بما يساهم في رفع معنوياتهن وبث األمل
في نفوسهن ،وصو ً
ال إلى الشفاء التام منه بإذن اهلل.

سباق اإلمارات الـ 7
َ
العداء ويندلن لوكسن المقيم في دولة اإلمارات وحامل
ركض
في عام ،2010
ّ
الرقم القياسي العالمي بموسوعة غينيس لـ «أسرع زمن الستكمال سباق
الماراثون في كل قارة من القارات الـ »7لمسافة  575كيلومت ًرا بمفرده في جميع
أنحاء دولة اإلمارات في  12يومً ا .وكان الركض الفردي مصدر إلهام لـ «سباق
اإلمارات الـ ،»7وهو سباق خيري سنوي على مستوى البالد ،والذي يعد مبادرة
دورية على التقويم الرياضي اإلماراتي منذ عام  .2013وسباق اإلمارات الـ ،7الذي
يعقد بالشراكة مع مؤسسة الجليلة ،هو فعالية رياضية مجتمعية ال تهدف إلى
الربح ورسالتها «الركض من أجل المساعدة ،والركض من أجل الصحة ،والركض
من أجل المتعة» .يقطع السباق السنوي الذي يطوف أنحاء البالد للقدرة على
التحمل  575كيلومت ًرا عبر اإلمارات السبع على مدى أيام لجمع األموال لألطفال
المصابين بتشوهات األطراف ويحمل رسالة «استعادة األطفال للمشي على
أقدامهم» .وفي حين أن سباق اإلمارات الـ 7يحقق العديد من األهداف :سواء كان
بناء عالقة بين الرياضة واألعمال الخيرية ،أو توفير منصة للعدائين لخوض التجربة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من منظور آخر ،أو تأييد ومناصرة الصحة من
خالل ممارسة الرياضة ،أو الجمع بين األشخاص المتشابهين في التفكير من
أجل قضية جيدة ،أو الرسالة األساسية وهي جمع التبرعات لألطفال المصابين
بتشوهات األطراف لمنحهم هبة القدرة على الحركة.

د .حورية كاظم
رئيس ومؤسس برست فرندز

برست فريندز
شيوعا ،حيث يتم تشخيص واحدة من كل
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان
ً
ثمانية سيدات بسرطان الثدي خالل حياتهن .والمرأة المقيمة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي من المرأة الغربية ،وفي سن
أصغر .وفي إطار رسالة مؤسسة الجليلة لتشجيع المواهب والبحوث المحلية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن خالل عقد اتفاقية تعاون وشراكة مع
برست فرندز ،تهدف مؤسسة الجليلة إلى تشجيع الكشف المبكر عن سرطان
الثدي وتسهيل العالج الطبي ،واألهم من ذلك ،إعداد صندوق أبحاث مح ّلي
لدراسة وبائيات سرطان الثدي في دولة اإلمارات العربية المتحدة .منذ تأسيسها
عام  2005من قبل الدكتورة حورية كاظم ،أول جراحة إماراتية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،أدارت “برست فرندز” المجموعة الوحيدة لدعم مرضى سرطان
الثدي من نوعها في دبي .وتعمل هذه الشراكة بوصفها محف ًزا لرؤية مؤسسة
الجليلة الرامية إلى وضع دولة اإلمارات في طليعة االبتكار الطبي وتحويل مسار
الحياة في البالد.

“نحن فخورون للغاية بأن تتاح لنا إمكانية دعم
الجهود النبيلة لـ’مؤسسة الجليلة‘ التي تتيح الفرصة
للجيل الجديد من الخبراء الطبيين إلثراء األبحاث
والدراسات المتخصصة بالعلوم الطبية واكتشاف
حلول ناجعة من شأنها اإلرتقاء بأداء قطاع الرعاية
الصحية في المنطقة.
د .آزد موبين
رئيس أستر إم دي هيلثكير
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ونحن سعداء بشراكتنا مع مؤسسة الجليلة
ونتطلع قدمًا إلى ترسيخ عالقة طويلة األمد
عمادها زرع األمل لدى المزيد من األطفال في
جنوب أفريقيا.

برنامج اليونيسيف للقاح (بي آند جي)

© Sentebale

مركز ماموهاتو لألطفال في مملكة ليسوتو
في أكتوبر عام  ،2013استضافت مؤسسة الجليلة حف ًلا لجمع التبرعات في
دبي لصالح منظمة سينتيبيل وتم جمع مليون دوالر أمريكي بهدف إنشاء مركز
ماموهاتو لألطفال في مملكة ليسوتو والذي افتتح في تاريخ  26نوفمبر .2015
ويقدم المركز الدعم العاطفي والنفسي لألطفال المعرضين للخطر في
ليسوتو ،بما فيهم األيتام واألطفال الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة
البشرية وغيرها من اإلعاقات .يدعم مركز ماموهاتو لألطفال أكثر من  450من
األطفال والشباب سنو ًيا.
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من خالل حملتها “جرعة واحدة تساوي لقاح واحد” ،تدعم شركة بامبرز برنامج
القضاء على الكزاز لدى األمهات والمواليد الذي تطبقه اليونيسيف ،وهي
حملة عالمية لحماية حياة األمهات واألطفال الرضع في البلدان األقل صناعة.
في عام  ،2015أصبحت مؤسسة الجليلة الشريك اإلماراتي لليونيسيف من
أجل هذا البرنامج .ويساعد التمويل الذي يتم جمعه من خالل هذه الشراكة
اليونيسيف على شراء وتوفير لقاحات الكزاز المنقذة للحياة للبلدان غير النامية.
ففي المناطق التي يمثل فيها الحصول على الخدمات الصحية وتقديم الرعاية
تحديات في اللوجستية والتكاليف ،يضمن البرنامج حماية النساء الحوامل
ومواليدهن ضد الكزاز من خالل خدمات وحمالت التطعيم المنتظمة .ومنذ أن
بدأ برنامج بامبرز واليونيسيف للقضاء على الكزاز لدى األمهات والمواليد في عام
 ،2006تبرعت بامبرز بأموال لتقديم  300مليون لقاح ،والتي تساعد على حماية
 100مليون من النساء وأطفالهن في جميع أنحاء العالم .وبفضل العمل
الذي تقوم به اليونيسيف والشركاء اآلخرين في مبادرة القضاء على الكزاز لدى
األمهات والمواليد ،فمنذ عام  2006تم إنقاذ حياة ما يقارب  500,000من حديثي
الوالدة في أنحاء العالم ،كما تم القضاء على هذا المرض في  19دولة حول
العالم .وعلى الرغم من هذا التقدم ،ال يزال أكثر من  67مليون امرأة وأطفالهن
حديثي الوالدة اليوم في خطر من اإلصابة بالكزاز ،وتبقى بامبرز واليونيسيف
ملتزمتان بالعمل مع شركائنا ،بما فيهم مؤسسة الجليلة ،بهدف القضاء عليه.

كاثي فيريير
الرئيس التنفيذي ,سينتيبالي

وتتوالي النجاحات التي تحققها حملة بامبرز
واليونيسيف في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وبدعم من مؤسسة الجليلة ،نهدف إلى التبرع
بالمزيد من اللقاحات من خالل عملياتنا في
اإلمارات العربية المتحدة ،كما نقوم بدورنا في
حملة القضاء على مرض التيتانوس بين األمهات
وحديثي الوالدة في جميع أنحاء العالم.
سمر حياة ،مديرة العالمة التجارية بامبرز
في الهند والشرق األوسط وأفريقيا
بروكتر آند غامبل

© UNICEF

برنامج مراقبة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابع
لليونيسيف (مجموعة فنادق ومنتجعات ستاروود)
في كل يوم ،يموت  1400طفل من األمراض التي تسببها المياه الملوثة
أو النظام السيئ للصرف الصحي .برنامج “أفحصوا األطفال” ،الذي انطلق
في عام  ،1995هو أحد أشكال الشراكة بين اليونيسيف ومجموعة فنادق
ومنتجعات ستاروود .وتدعم هذه الشراكة مشاريع اليونيسيف لمراقبة المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHفي أفريقيا والشرق األوسط .فمنذ
تأسيسها قبل أكثر من  20عامً ا ،حققت الشراكة جمع ما يزيد على  35مليون
دوالرًا لمساعدة اليونيسيف على تحسين حياة أكثر من  4,5مليون طفل في أكثر
بلدا في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط .يمنح برنامج «افحصوا
من ً 40
األطفال» لنزالء الفنادق التي تشارك فيه فرصة إلضافة دوالر واحد إلى فاتورتهم
لمساعدة اليونيسيف على توفير مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي
المالئمة لألطفال واألسر في جميع أنحاء أفريقيا والشرق األوسط .إذ يمكن لدوالر
واحد أن يساعد في توفير المياه الصحية الصالحة للشرب لمدة شهر لتسعة
أطفال .ستساعد جميع األموال التي تم جمعها من خالل الشراكة اليونيسيف
في توفير مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي المالئمة لألطفال واألسر
في أفريقيا والشرق األوسط .وتفخر مؤسسة الجليلة بأن تكون الشريك اإلماراتي
لبرنامج مراقبة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابع لليونيسيف منذ
عام .2015
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فـــعـــالـــيـــاتـــنـــا

سحور كبار الشخصيات

مؤتمر طب األطفال العالمي
مؤتمر الشرق االوسط إلحتياجات التعليم الخاص

إن تغيير حياة األفراد نحو األفضل
يكمن في صميم مهمة مؤسسة
الجليلة ،ومنذ إنشائها ،قطعت
مؤسسة الجليلة شوطا كبيرا نحو
تحسين صحة أجيال المستقبل .إن
تمويل ااألبحاث الطبية أمر ضروري
لزراعة نظام مستدام للرعاية
الصحية ،لذلك نحن فخورون جدا
بدعمنا لمؤسسة الجليلة ودورنا
الجماعي في تشكيل مستقبل
مشرق لرفاهية أمتنا.

قمة أطباء الغد

نحن سعداء بتعاوننا مع مؤسسة الجليلة بانضمامنا إلى مجلس العطاء
الذي يهدف إلى بث األمل والسرور في نفوس المرضى بدولة اإلمارات وعموم
المنطقة حيث يركز على تعزيز االبتكار في المجال الطبي على المستوى
المحلي ،األمر الذي يعزز سمعة دبي ومكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية
ويؤكد حرصها على مواكبة أحدث التقنيات في مختلف القطاعات .كما
تعكس هذه المبادرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،بترسيخ مكانة
دبي كمدينة تضع رفاه مواطنيها ومقيميها في أعلى سلم أول ّياتها.

أحمد بن بيات
الرئيس التنفيذي ،لدبي القابضة

محمد العبار
الرئيس ،إعمار العقارية
معرض ومؤتمر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير
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التسلق الخيري لجبل كليمنجارو
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تــأثــيــرنــا

232

مليون درهم

اإلستثمارات

129
جنسية

الـمـهــمة
واحــــــدة

18
برنامج

تــغـــيــيـــر

 1.6مليون
مستفيد

59

مليون درهم

إستثمار في البرامج

مــــلـــــخـــــص تـــــنـــــفــــيــــذي 2016

حــيــاة

األفـــــــــراد

40
شريك
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بــفــضــلــكــم…

تعتمد مؤسسة الجليلة على الدعم من الجهات المانحة والمجتمع ،ونحن نفخر بأنفسنا على االلتزام التام بعهدنا .فقد تم استثمار نسبة  100%من تبرعاتكم في أكثر
المجاالت أهمية ،وهي صحة مرضانا .مع بدء انطالق “عام الخير” ،اآلن ،وأكثر من أي وقت مضى ،باتت إمكانيات تحقيق أهدافنا المشتركة ال حدود لها.
معا قمنا
ونتقدم إلى كل واحد من الجهات المانحة ،والشركاء االستراتيجيين ،والرعاة ،وأعضاء المجتمع الرائعين بجزيل الشكر واالمتنان لدعمهم المستمر لمسيرتناً .
بتغيير حياة المرضى ،والطموحين من طلبة الطب والعلماء .بفضل كرمكم ،منحنا العديد هدية األمل لمستقبل أكثر إشرا ًقا ،وأكثر سعادة ،وأكثر صحة.
بفضلكم...
تستطيع الطفلة هناء اآلن سماع صوت أمها
يسير الصغير محمد جن ًبا إلى جنب مع إخوته وأخواته
استعادت عائلة الرحيمان والدهم بصحة جيدة
وتتلقى عائشة العالج الذي أنقذ حياتها من سرطان الثدي
و شهد عبد اهلل تحو ًال بار ًزا في مكافحة سرطان الدم
كما استعادت روزلي صحتها بعد عملية جراحة القلب التي أنقذت حياتها
وتعافى حمدان من ألم الظهر بعد سنوات من المعاناة.
وأصبح بإمكان داليا متابعة دراساتها العليا في كلية الطب بجامعة هارفارد وتطوير مستقبل الرعاية الصحية في دولة اإلمارات.
ويقوم الدكتور شهاب باستكشاف خيارات منقذة للحياة لمرض القلب واألوعية الدموية يمكن أن تحسن حياة المرضى
بفضلكم ،وج َد عد ٌد ال يحصى من الناس األمل في مستقبل أكثر إشرا ًقا.

أشكركم ألنكم غيرتم حياة طفلتي لألبد.
سنبقى دائما ممتنين لمؤسسة الجليلة ألنها
منحت “هانا” أعظم هدية على اإلطالق؛ وهي
القدرة على السمع

انطلقنا في رحلة أبدية بهدف تغيير حياة الناس ،وفي حين تعتبر خططنا لوضع دولة اإلمارات في طليعة االبتكار العالمي خطط ًا طموحة ،فهي في متناول اليد بفضل
دعمكم.
صدق امتناننا لكم لدعم مؤسسة الجليلة والعمل الذي نقوم به .وبوجودكم إلى جانبنا ،ندرك قدرتنا على الوفاء بالتزامنا المشترك بالنهوض بالصحة والسعادة
نقدم ِ
واالزدهار لألمة بأجمعها.

ألفان وأنالين سارمينتو
والد ووالدة الطفلة هانا ،البالغ عمرها ثالث
سنوات ،التي أجرت عملية زرع قوقعة باألذن.

مــــلـــــخـــــص تـــــنـــــفــــيــــذي 2016

57

مــســيــرتــنــا

2012

تقديم الخدمات
العالجية ألول مريض
ضمن برنامج “عاون”
لمساعدة المرضى
المحتاجين

2013
اإلفتتاح الرسمي لمؤسسة
الجليلة من قبل صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
برفقة الشيخة الجليلة

صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم يصدر
قانون رقم  10لسنة 2012
بإنشاء مؤسسة الجليلة لدعم التعليم
واألبحاث في المجاالت الطبية
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10

تلقي أول
تبرع بمبلغ
مليون درهم

اطالق أول برامج
المؤسسة“
تآلف” لتمكين
األطفال من ذوي
االحتياجات الخاصة

أول شراكة دولية مع مؤسسة
سينتيبالي لدعم صحة األطفال
في مملكة ليسوتو

تحقيق هدف
جمع أول

2014

100

مليون
درهم خالل أول سنة
من إطالق المؤسسة

4.5

تنظيم أول ملتقى لطلبة
المدارس “أطباء الغد”
لتشجيع المواهب الوطنية
الصاعدة على دراسة الطب

صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم يعلن
عن تأسيس مركز أبحاث
مؤسسة الجليلة

أكثر من

تقديم 13
منحة للدراسات
العليا في
الطب بمبلغ
مليون درهم

اول نشرة
علمية
لألبحاث الطبية
لمؤسسة الجليلة

تخريج أول
دفعة من
برنامج تآلف
لتدريب الوالدين

70,000

مشارك في حملة
متحدون في الصحة
بمناسبة الذكرى 42
لقيام اإلتحاد
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تنظيم أول
ندوة علمية
دولية بمشاركة  3خبراء
عالميين واستقطبت
 217مشارك من أشهر
الباحثين والعلماء
المحليين والدوليين

تقديم 15

منحة بحثية
بمبلغ

3.85
درهم

الشيخ أحمد بن سعيد آل
مكتوم يطلق مجلس
العطاء حيث تم جمع

30

مليون
درهم في ليلة واحدة

أول منحة زمالة في
األبحاث الطبية قدمت
لدكتور إماراتي في مؤسسة
كليفالند كلينك ،الواليات
المتحدة األمريكية

سباق اإلمارات الخيري
هو السباق الخيري الوحيد في
اإلمارات الذي يطوف اإلمارات
السبع يجمع
مليون درهم
لمساعدة األطفال الذين
يعانون من إعاقات في
المشي

مليون

1

المؤسسة ترعى أول حالة
لزراعة القوقعة لطفلة
ذات العامين ضمن برنامج
“أنا أسمع“

مــســيــرتــنــا

2015

مؤسسة الجليلة تتعاون
مع الحملة الرائدة في
التوعية بسرطان الثدي
“حملة سيف آند ساوند”
الخاصة بمركز برجمان

برنامج تآلف يقوم

200

تخريج أول
دفعة من برنامج
تآلف للمعلمين

مشارك
بتخريج
لتدريب الوالدين منذ
اطالقه

اطالق حملة أمنيات دانيا
بالتزامن مع اليوم العالمي
للسرطان لنشر األمل
والبهجة في نفوس
األطفال المصابين
بالسرطان

مؤسسة الجليلة تتعاون
مع منظمة اليونيسيف
لمساعدة األطفال
حول العالم

2016
الطفلة اإلماراتية سارة
أول المستقبلين
لليد الصناعية الثالثية
األبعاد

جمعت مؤسسة الجليلة

90

اطالق أول وقف لدعم
األبحاث الطبية “وقف
الورقاء”

تنظيم أول مؤتمر
للشرق األوسط
وأفريقيا إلحتياجات
التعليم الخاص

مليون درهم
مبلغ
خالل ليلة واحدة وسجلت
رقمين عالميين فى
موسوعة غينيس العالمية

ترحب قمة أطباء الغد
بـ  2,000طالب من
مختلف مدارس دولة
اإلمارات العربية المتحدة

أطلقت مؤسسة الجليلة
أول برنامج للزمالة“روزالي 
ن
كارتر”لصحافةالصحة
ياإلماراتالعربية
العقليةف 
المتحدة
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مريم المدني أصغر إمرأة
إماراتية تصل لقمة جبل
كليمنجارو أعلى قمة في
إفريقيا

أول فاقد لألطراف
الصناعية يشارك في
سباق اإلمارات الـ7

إفتتاح أول متجر خيري
لمؤسسة الجليلة

أحد المتلقين منحة
مؤسسة الجليلة يحصل
على عضوية الكلية
الملكية للجراحين  -أدنبرة
في طب األسنان لألطفال

تقديم

1.6

مليون

لقاح في  15بلدا لعالج
كزاز األمهات والمواليد

خريجين برنامج تآلف
للوالدين والمعلمين وصل

إلى 450

خريج

نظمت مؤتمر طب
األطفال العالمي
قيادة فريق العمل
المسؤول عن إفتتاح
مستشفى الجليلة
التخصصي لألطفال
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أن ال ّناس عندما
عشنا أمثلة حية عن ّ
يتشكل لديهم الدافع ويتولد اإللتزام
لتحويل الحلم إلى واقع ،فإنّه ال يمكن
لشيىء أن يقف في طريقهم
صـاحـب الـسـمـو الــشـيــخ مــحـمـد بـن راشــد آل مــكـتـوم
نـــــائــــب رئــــيـــــس الـــــدولـــــة رئـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء حـــــاكـــم دبــــي

