
    
 
 

 

 للجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات  57الـ  المؤتمر

 يف ديبالبصر ض ضعف الخيرية ألمرا المبادرات يدعم
 

 

لجمعية الدولية ل 57الـ  المؤتمر تستعد الوفود المشاركة يف: 2018أغسطس  15 ديب،

إلعالن ل يف وقت الحق من العام الجاري،، المقرر انعقاده يف ديب للمؤتمرات واالجتماعات

كة وضعف البصر مجال مكافحة العمىيف الخيرية عن مساهماتها  ، وذلك يف إطار الشرا

ضمن عدٍد من مؤسسة نور ديب الخيرية مع  مؤتمرلتعقدها الجهة المنظمة لالتي 

  المبادرات. 

 

 نوفمبر المقبل 14- 11يف ديب خالل الفترة من   مؤتمرالهذه الدورة من  تجري فعالياتو 

مجال إقامة يف الخبراء والمتخصصين من نخبة حضور بو ،ألول مرة بالشرق األوسط

ركّزت وتجدر اإلشارة إىل أن الدورة السابقة . الفعاليات والمؤتمرات من جميع أنحاء العالم

بالجمعية للشركات، وذلك من خالل تحفيز األعضاء المجتمعية تعزيز المسؤولية على 

نشر العالمية و ية الخير  المشاريع على المساهمة يف الدولية للمؤتمرات واالجتماعات

  بشأنها.  الوعي

 

 ،يةالخير  ركضالمشي والنوفمبر فعالية  12يف صباح يوم  مؤتمرالوُتقام على هامش 

أحدث منطقة شاطئية يف  هيمياه الخليج العريب، و على المطلّة ، الوجهةوذلك يف "المير"

للمقيمين يف ديب ، وهي بمثابة معلم متميز للترفيه ومحالت التجزئة والمطاعم ديب

 وقعم"المير"، الراعي الرسمي ل ـــتكون شركة "ِمراس"، المطّور لوالزائرين. وسوف 

ً ابدورها التي ُتعد و الخيرية فعاليةال أقيمت يف الدورة السابقة ركض ألول فعالية  متدادا

، إما خيارينوتتضمن فعالية هذا العام  التشيكية. للمؤتمر التي ُعقدت يف مدينة براغ



    
 
 

كيلومتر، وجمع تبرعات من  1.5كيلومترات أو المشي لمسافة  3لمسافة ركض لا

   لصالح مؤسسة نور ديب الخيرية.  بالفعالية المشاركين

 

بنظاراتهم للتبرع  مؤتمرالفرصة للمشاركين يف السوف ُتتاح وعالوة على ذلك، 

 ،، بما يف ذلك النظارات الطبية والشمسية لصالح مؤسسة نور ديب الخيريةالمستعملة

يف إطار حمالت على المحتاجين، وذلك  والتي ستتوىل إعادة ضبط عدساتها وتوزيعها

  . ات نور ديب المتنقلة عياد

 

المدير التنفيذي لمؤسسة ديب للتسويق عصام كاظم،  ويف معرض تعليقه، قال

للجمعية  57الـ  مؤتمرالعندما تقّدمت ديب بعرضها الستضافة : "السياحي والتجاري

فعالية للمسؤولية حرصنا أن يتضمن الحدث الدولية للمؤتمرات واالجتماعات، 

كة مع مؤسسة نور ديب الخيريةمن ثَّم ، وللشركاتالمجتمعية  لتنفيذ  قمنا بعقد شرا

لجنة الرغبت وقد . على الوفاء بهذا االلتزام تأكيداً من جانبنا وذلك مبادرات يف هذا الصدد

وقادرة  ،على المستوى العالميقوي تحظى بحضور  مؤسسة خيريةعلى اختيار  المنظمة

ميع المشاركين مساهمة ج حرصنا علىكما أننا  األفراد،إحداث تأثير مباشر يف حياة على 

، نسعى مع مؤسسة نور ديب الخيريةومن خالل هذه المبادرات . يف هذه المبادرة مؤتمرالب

 وأ بالنسبة للقائمين على تنظيمهسواء بصمة قوية يف المستقبل، يترك الحدث إىل أن 

 .المشاركين فيه"

 



    
 
 

    
 

بموجب مرسوم  2008يف عام كمبادرة تأسست  "نور ديب الخيرية"تجدر اإلشارة إىل أن و 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس  ،السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوممن صاحب 

أُعلنت كمؤسسة خيرية غير حكومية وغير ربحية يف عام ، ثم الوزراء حاكم ديب "رعاه هللا"

 27كثر من وفر العالج المجا� وبرامج الوقاية أليف أن ت ، حيث نجحت منذ تأسيسها2010

، سواء من خالل النظارات البصرعانون من ضعف ممن ي مليون شخص يف أفريقيا وآسيا

 . الطبية أو األدوية

 

الدكتورة منال عمران تريم، عضو مجلس األمناء والمدير التنفيذي  أكدتمن جهتها و

كات لمؤسسة نور ديب ، على أهمية مواصلة عمل برامج المؤسسة عن طريق الشرا

 االستراتيجية مع مختلف المؤسسات داخل وخارج الدولة. 

 



    
 
 

 
 

 لجنةالللجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات وهت الدكتورة منال تريم الشكر ووجّ 

برامج وحمالت مكافحة ستمرارية لما يقدمونه من دعم لهذه المبادرة الهامة ال المنظمة

وأشارت إىل أهمية هذا التعاون لدوره يف تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية . العمى

 يحصلون على العالج من خالل برامج المؤسسة.  لألشخاص الذين

 

كثر من " قائلة:وأضافت  ئة من األشخاص ابالم 90وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أ

ئة ابالم 80المصابين باإلعاقة البصرية يف العالم يعيشون يف البلدان النامية، يف حين أن 

التدخل المبكر. ومن خالل  من تلك الحاالت كان من الممكن منع تعرضها لإلصابة عبر

برنامج المخيمات العالجية العالمية، تقوم مؤسسة نور ديب بمساعدة األشخاص 

المصابين بأمراض العيون يف المناطق النائية التي تفتقر إىل الحد األد� من مرافق 

 الرعاية الصحية األولية. 

 



    
 
 

 حيث فاق ،باهتمام كبيرهذا العام  57، تحظى الدورة الـ مؤتمروبحسب الجهة المنّظمة لل

يف  مؤتمرانعقاد الجلسات الرئيسية للوباإلضافة إىل الدورات السابقة.  التسجيل هذا العام

على هامش  االجتماعيةفسوف تجري عدد من الفعاليات مركز ديب التجاري العالمي، 

وُتعقد هذه  الثقافات بين المشاركين.تبادل والتي تهدف إىل تعزيز التواصل و  مؤتمرال

ليسيلي الومخيم وفندق شاطئ جميرا عند برج خليفة، الفعاليات يف كٍل من فندق أرما� 

    .الصحراوي"

 

سبيت، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية من جانبه، قال دنيس 

محوراً السنوي للجمعية  مؤتمريتضمن الإن التركيز على أن للمؤتمرات واالجتماعات: "

يف . وشكّل هدفاً جوهرياً يف استراتيجية التخطيط لديناللمسؤولية االجتماعية للشركات 

كنحرص على ، هذا اإلطار يف كل دورة من مع مؤسسات وجمعيات خيرية  اتإبرام شرا

الفرصة دعم الحمالت الخيرية المحلية وإتاحة ، والتي نهدف من خاللها إىل مؤتمردورات ال

يف الجهات الخيرية للمساهمة بتبرعاتهم لصالح  مؤتمرألعضاء الجمعية المشاركين بال

     ."المستضيفالبلد 

 

  



    
 
 

 

لدينا مع  اللجنة المنظمة المبادرات التي تجمع كٌل من مجموعة أثبتتلقد وأضاف: "

، 2018 مؤتمرإلقامة القدرات المتميزة للجانبين يف التخطيط  مؤسسة نور ديب الخيرية

كة يفستحيث  يف  مؤتمرمشاركة الحضور بال تسهيل ساهم الترتيبات من خالل هذه الشرا

بتخصيص واستبدال نقوم دعم أعمال المؤسسة داخل دولة اإلمارات وخارجها. وسوف 

، وذلك يف تبرعات لصالح مؤسسة نور ديبالميزانية المخصصة لهدايا المتحدثين واللجنة ب

  .تعزيز بصمتنا بمجال األعمال الخيرية" إطار حرصنا على

 

الـ  مؤتمرلاللخبراء والمتخصصين يف تنظيم الفعاليات التعرف على المزيد حول يتسنى 

 الحضوروتسجيل  المقرر انعقاده يف ديب للمؤتمرات واالجتماعات للجمعية الدولية 57

 الرابط من خالل

 -انتهى  -

 
 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)

تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ترسيخ مكانة ديب باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً 

ومركز تجاري متميز على مستوى العالم، وتسعى إىل تعميق مستوى الوعي حول مدينة ديب لدى 

 والتسويق سياحةال دائرة الجمهور العالمي وجذب السياح واالستثمارات الداخلية يف اإلمارة. وتعتبر

 والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الجهة الرئيسية للسياحة) (ديب التجاري

 عاتقها على وتحمل له؛ والترويج اإلمارة يف القطاع التجاري تسويق على أيضاً  تعمل كما ديب، إمارة يف

 تنظيم وشركات الفندقية ذلك المنشآت يف بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع مسؤولية ترخيص

السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة  ووكالء الرحالت

" و"مؤسسة ديب جدول فعاليات ديب دائرة السياحة والتسويق التجاري نذكر "فعاليات ديب لألعمال" و"

 للمهرجانات والتجزئة".

 

 والمؤتمرات يف ديبلجذب الفعاليات المكتب الرسمي  -نبذة عن "فعاليات ديب لألعمال"

يهدف "فعاليات ديب لألعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات يف المدينة إىل ترسيخ 

ة بما مكانة ديب كوجهة متمّيزة لفعالّيات األعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمي

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=294747&tabid=638794


    
 
 
يساهم يف تحقيق المزيد من التنمية االقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات يف اإلمارة. وباعتباره 

أحد أقسام "ديب للسياحة"، يسعى المكتب إىل تعزيز سمعة ديب يف هذا المجال عبر مساعدة منظمي 

األحداث وفق أعلى المعايير االجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك 

"، يهدف BestCities Global Allianceوباعتباره عضواً يف تحالف أفضل المدن العالمية " الدولية. 

 .مكتب فعاليات ديب لألعمال إىل تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع االجتماعات

 

 

 نبذة عن مؤسسة نور ديب الخيرية

ومقرها دولة اإلمارات العربية  2010ربحية بموجب قانو� يف عام الأنشأت مؤسسة نور ديب الخيرية غير 

المتحدة وتركز أنشطتها على القضاء على مسببات العمى وضعف البصر التي يمكن عالجها والوقاية 

من قبل صاحب  2008منها.  حققت مؤسسة نور ديب الكثير من اإلنجازات منذ انطالقها كمبادرة عام 

حيث ، السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

كثر من  وكذلك  مليون شخص من قاريت آسيا وأفريقيا من خدمات وبرامج المؤسسة 27استفاد أ

ة من العمى العمليات الجراحية،  النظارات الطبية، واألدوية. كعضو يف المنظمة العالمية للوقاي

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ، تواصل مؤسسة نور ديب سعيها نحو تحقيق  وبمؤسسة 

 أهداف منظمة الصحة العالمية لعالم خال من مسببات العمى واإلعاقة البصرية.  

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 للسياحة ديب

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 
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