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” A strong civil society movement can 
catalyse action against NCDs everywhere. 
The Global NCD Alliance Forum will be a 
landmark event in the NCD response.” 

  Sir George Alleyne
  Director Emeritus, PAHO,  
  NCD Alliance Expert Advisory Group
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Welcome to the  
Global NCD Alliance Forum 2015

Dear Participants, 

It is my pleasure to welcome you to the first Global NCD Alliance Forum, held here in, Sharjah, 
United Arab Emirates (UAE). 

Given the significant burden of Non-communicable diseases (NCDs) here in Sharjah and the 
UAE, the Global NCD Alliance Forum 2015 is strategically located. I am honoured to be the 
Patron of this important and timely event, where the convening of representatives of national 
and regional NCD alliances from around the world for the first time will further build a strong 
civil society movement. 

I have long been committed to the fight against cancer and NCDs in Sharjah, within the UAE 
and globally, through my patronage of and ambassadorial roles with Friends of Cancer Patients 
(FoCP) and the Union for International Cancer Control (UICC). There is a sense of urgency to act 
on the global NCD epidemic, and civil society is critical in the response. As committed leaders 
and experts in NCD prevention and management, you are a testament to the demand for and 
effectiveness of a unified approach. 

This first Global NCD Alliance Forum provides opportunities for us to, together, galvanise 
greater attention and resources for the NCD civil society movement in low- and middle-income 
countries (LMICs). I believe that by raising awareness, many lives can be saved through better 
early detection - this requires prompt, intensive and collective action. 

I urge you to take advantage of this opportunity to strengthen your own local, regional and 
national advocacy impact. The Forum is also a place for collaboration, to strengthen the impact 
of others’ advocacy. Together, civil society can and will drive change and demand action 
based on real-life experiences. A vibrant civil society movement capable of delivering its 
three primary roles – advocacy, accountability, and the direct provision of NCD services – is a 
fundamental strategy to reach the global target of a 25% reduction in premature mortality from 
NCDs by 2025.

We look forward to the Forum outcomes leading to further collaboration and impact on NCD 
prevention and control. 

On behalf of FoCP and myself, I warmly welcome you to Sharjah, and wish you a constructive, 
productive and successful inaugural Global NCD Alliance Forum.

Her Highness Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi  

Wife of the Ruler of Sharjah, United Arab Emirates
Founder and Patron of Friends of Cancer Patients
International Ambassador of the World Cancer Declaration for Union for International Cancer Control (UICC)
International Ambassador for Childhood Cancer for UICC
Patron of the Global NCD Alliance Forum
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Dear Colleagues, 

The first Global NCD Alliance Forum is taking place at a pivotal moment. Two months ago 
world leaders formally adopted Agenda 2030 at the United Nations in New York. 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) and 169 targets will now drive efforts to end poverty, reduce 
inequality, and improve health over the next fifteen years. For the first time, NCDs are included in 
these goals as a sustainable development priority for all countries. 

To capitalise on this global political milestone, the Global NCD Alliance Forum is organized 
under the banner theme of “NCD Advocacy and Accountability in the Post-2015 Era”. Over two 
days, a mixture of plenary sessions and workshops will focus on three key areas: 

1.  Advocacy and accountability – translating global commitments to national and regional 
action on NCDs;

2.  Organisational development – ensuring national and regional NCD alliances are well-
equipped to drive change;

3.  Collaboration for success – twinning between alliances and partnerships across other 
stakeholders to maximise impact.

The Forum signals a shift in the NCD Alliance’s own strategic priorities. During the period 
2016-2020, we will be placing greater emphasis on building capacity of NCD civil society 
organisations and alliances at national and regional levels. The Global NCD Alliance Forum will 
be a flagship initiative in this regard. 

We thank you for your participation this weekend, and in advance for your contribution to making 
the Forum a success. It is your tireless efforts to make a difference to the lives of people at risk of 
or living with NCDs around the world that inspires us all to continue to strengthen the civil society 
response to NCDs.

The NCD Alliance extends sincere thanks to Her Highness Sheikha Jawaher Bint Mohammed 
Al-Qassimi, Wife of the Ruler of Sharjah and Friends of Cancer Patients for their partnership, 
leadership, support and generosity that have been instrumental in realising this landmark event.

José Luis Castro

Chair, NCD Alliance  
Executive Director, International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease 

Katie Dain

Executive Director, NCD Alliance
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Planning Committee

Sir Trevor Hassell,  
President, Healthy Caribbean Coalition

Mr Marc Wortmann,  
CEO Alzheimer’s Disease International (ADI) 
and NCDA Steering Group member

Dr Beatriz Champagne,  
President, Healthy Latin American Coalition

Sir George Alleyne,  
Director Emeritus, PAHO, NCD Alliance 
Expert Advisory Group

Ms Katie Dain,  
Executive Director, NCD Alliance

H E Ameera Abdelrahim Binkaram, 
President of the Board of Directors, 
Friends of Cancer Patients

Ms Johanna Ralston,  
NCD Alliance Vice-Chair & CEO World Heart 
Federation (WHF)

Ms Rebecca Perl,  
Director of Partnerships and Initiatives,  
The Union/World Lung Foundation

Dr Cristina Parsons Perez,  
Project Director, NCD Alliance

Mr Olivier Raynaud,  
Senior Director for Health Systems 
Innovation & Strategy, Management 
Sciences for Health (MSH), NCDA Steering 
Group member

Dr Cary Adams,  
CEO Union for International Cancer  
Control (UICC) and Past Chair, NCD Alliance 
Steering Group

Ms Susanne Volqvartz,  
Director, Danish NCD Alliance

Dr Sawsan Al Madhi,  
Director General,  
Friends of Cancer Patients
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About the Host Organisations

Friends of Cancer Patients

Friends of Cancer Patients (FoCP) charity is a non-profit organization registered at the UAE 
Ministry of Social Affairs. FoCP was founded in September 1999 under the directives and 
patronage of Her Highness Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, Wife of the Ruler 
of Sharjah, Founder and Patron of FoCP, International Ambassador of the World Cancer 
Declaration for Union for International Cancer Control and International Ambassador for 
Childhood Cancer for UICC. As part of her commitment to the fight against cancer and NCDs, 
Her Highness Sheikha Jawaher Bint Mohammed Al-Qassimi is the Patron of the Global NCD 
Alliance Forum 2015.

FoCP is committed to helping cancer patients and their families get through the long and 
arduous journey of cancer treatment. Since its inception, FoCP has delivered moral and 
financial support to over 1,300 patients and their families, irrespective of their nationality, 
gender, age, religion or ethnicity. FoCP provides a broad spectrum of financial and emotional 
support, with a special focus on cancer survivorship.

Awareness is at the heart of FoCP’s mission, which involves creating awareness around the 
early detectable cancers; namely, Breast Cancer, Cervical Cancer, Prostate Cancer, Testicular 
Cancer, Colorectal Cancer, Skin Cancer and Childhood Cancer under the umbrella of ‘KASHF’ 
for early detection. In this regard, FoCP has launched numerous cancer focused awareness 
initiatives with a regional and international target scope, including Pink Caravan for breast 
cancer, Ana for childhood cancer, Shanab for male cancer, and Mole Talk for skin cancer, all of 
which aim to benchmark best practices.

With a dynamic team that embraces hundreds of volunteers from all walks of life, FoCP 
embraces multi-sectoral collaborations to realise its mission. FoCP is a member of different 
international and regional organisations including, the Union for International Cancer Control 
(UICC) based in Geneva Switzerland, American Cancer Society, and the Kuwait-based Gulf 
Federation for Cancer Control. 

The NCD Alliance 

The NCD Alliance (NCDA) is a unique civil society network uniting 2,000 civil society 
organisations in more than 170 countries dedicated to improving NCD prevention and control 
worldwide. It was founded in 2009 by three global federations - the International Diabetes 
Federation (IDF), World Heart Federation (WHF), and the Union for International Cancer Control 
(UICC), and the following year the International Union Against TB and Lung Disease joined. 
Together these organisations represented the four main NCDs outlined in WHO’s 2008-2013 
Action Plan for NCDs – cardiovascular diseases, diabetes, cancer, and chronic respiratory 
disease. They came together in recognition that these conditions share common risk factors 
(including tobacco use, physical inactivity, harmful use of alcohol and unhealthy diets) and 
also share common solutions, and so by working together as an alliance would provide a 
mutual platform for collaboration and joint advocacy.

In recognition of the complexity of the challenge and the need to look beyond the four major 
NCDs, in 2014 three new federations and organisations joined NCDA, namely the Framework 
Convention Alliance (FCA), Alzheimer’s Disease International (ADI) and Management Science 
for Health (MSH). These organisations bring important perspectives and capabilities on 
tobacco control, mental/neurological health and health systems to NCDA’s work.

Our global network includes global and national NGOs, scientific and professional associations, 
academic and research institutions, private sector entities and dedicated individuals. Together 
with strategic partners, including the World Health Organization (WHO), the United Nations (UN), 
and governments, the NCD Alliance is transforming the fight against NCDs.

The NCD Alliance is guided by our Strategic Plan 2012-2015. Our work is based on four 
strategies to drive progress towards the globally agreed goal of a 25% reduction in premature 
NCD mortality by 2025:

1.  Global advocacy: As the legitimate voice of the global NCD community, we champion 
NCDs at the UN and WHO, and with governments, policy makers, donors and influencers. 
We coordinate global campaigns and act as a think tank on global NCD policy and practice. 

2.  National action: As a civil society alliance with a presence in 170 countries, the NCD 
Alliance supports local champions and mobilises national and regional alliances. We 
deliver civil society capacity building programs and support a growing network of national 
and regional NCD alliances.

3.  Building the demand: We broker knowledge on NCDs and facilitate the sharing of lessons 
learned, to raise awareness and build demand. We leverage communication tools such as 
our website, social media platforms, newsletters and events.

4.  Building the alliance: We build strategic alliances and partnerships for NCDs, both within 
the global and development community and across UN, governments, NGOs and the 
private sector.
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Overview of the Global NCD Alliance Forum

The NCD Alliance is convening the first ever Global NCD Alliance Forum this 13th-15th 
November 2015 in Sharjah, United Arab Emirates (UAE) in partnership with local host 
organisation, Friends of Cancer Patients (FoCP). 

The Forum brings together representatives from over 40 national and regional NCD alliances 
from across the world for the first time to share good practices and build a sense of community. 
The Forum aims to provide a platform for strengthening advocacy, stimulating collaboration, 
identifying network-wide priorities and coordinating advocacy planning at national, regional 
and global levels. It is designed to be interactive and to provide a safe space for knowledge 
exchange and networking. 

In the lead-up to the Forum, NCDA commissioned an independent situational analysis of 
national and regional NCD alliances to inform the Forum’s programme and proceedings. 
The situational analysis also aimed to provide insight on the course of the global NCD civil 
society movement, in particular action at the national and regional levels. The resulting 
report Achieving 25 x 25 through civil society coalitions: a situational analysis of national 
and regional NCD Alliances will be launched and distributed at the Forum itself. It provides 
a wealth of data and analysis on how alliances have been formed, what activities alliances 
focus on, key challenges and capacity needs, as well as opportunities for strengthening 
cooperation between national, regional and global levels.

Forum attendance is by invitation only and approximately 200 delegates are expected, 
including national and regional NCD Alliance representatives, global health experts 
and recognised NCD champions, patient advocates, international NGOs, government 
representatives, NCD Alliance Steering Group members and supporters.

The Forum focuses on three key areas, under the banner theme of “NCD Advocacy and 
Accountability in the Post-2015 Era”: 

•  Advocacy and accountability – translating global commitments to national and regional 
action on NCDs;

•  Organisational development – ensuring national and regional NCD alliances are well-
equipped to drive change;

•  Collaboration for success – twinning between alliances and partnerships across other 
stakeholders to maximise impact.

FORUM OBJECTIVES

The Forum aims to: 

•  Convene the network of national and regional NCD alliances for the first time to share 
experiences, lessons learnt, challenges, priorities and good practice in joint NCD 
advocacy efforts and multisectoral partnerships;

•  Strengthen the capacity of national and regional NCD alliances in organisational priority 
areas of need for optimal functioning and effective advocacy;

“ The Global NCD Alliance Forum will provide a 
supportive space for NCD Alliances from across the 
world to come together and build a community.” 

 Dr Beatriz Champagne 

 President, Healthy Latin American Coalition
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•  Stimulate cross-country (both South-South and North-South) networking and collaboration 
in NCD advocacy;

•  Develop common advocacy objectives for national/regional action, aligned with existing 
global NCD commitments (e.g. UN Political Declaration and Global NCD Action Plan, 
Outcomes of the UN NCD Review and Assessment, and Agenda 2030 for Sustainable 
Development); 

•  Develop advocacy objectives for national and regional alliances’ contribution towards 
agreed global NCD advocacy priorities.

FORUM PLENARY SESSIONS

The Forum programme is structured around three plenary sessions, each of which is followed 
by a workshop stream on the same theme. The plenary sessions will offer delegates the 
opportunity to hear from renowned thought leaders, experts and champions about cutting-
edge information on the global NCD policy response, the role of the NCD civil society 
movement, and the means to ensure accountability. Plenary sessions will offer thought 
provoking and stimulating debate on important topics, together with showcasing good practice 
from different regions of the world. They will set the scene for the subsequent workshop 
streams to delve deeper into these issues, exploring through discussion and group activities. 
Plenary sessions feature a keynote speaker and panellists for a blend of formal presentation 
and interactive discussion.

PLENARY SESSION 1 

The Global NCD Response: Taking Stock, Looking Ahead.

This plenary will provide an overview of the global NCD response to date, including global 
commitments made, targets set, and plans adopted. It will take stock of progress made, 
identifying barriers, good practice and opportunities to improve NCD prevention and control. 
It will particularly focus on the opportunity of the inclusion of NCDs in the UN Agenda 2030 
for Sustainable Development that was adopted by Member States in September 2015 in New 
York, and the implications for NCD civil society.

PLENARY SESSION 2 

The NCD Civil Society Movement: Strengthening Unity, Building Momentum.

This plenary will provide an overview of the role of civil society in the NCD response at 
global, regional and national levels, and the status of the NCD civil society movement in 2015. 
Findings of the new NCD Alliance report “Achieving 25x25 Through Civil Society Coalitions: A 
Situational Analysis of National and Regional NCD Alliances” will be presented at this plenary 
session, including the profile of the growing network of alliances, programmatic focus, and 
capacity needs. The session will also highlight success stories in regional and national NCD 
advocacy, and share experiences from other successful health movements for building strong 
civil society movements.

Overview of the Global NCD Alliance Forum Overview of the Global NCD Alliance Forum

PLENARY SESSION 3 

Achieving “25 by 25”: Accountability as a Force for Change.

This plenary will promote accountability as an important driver of political change for NCD 
prevention and control. The concept of accountability will be introduced, as will the three inter-
related process involved, namely monitor, review and act. It will also highlight the important 
role of civil society in accountability at global, regional and national levels, as well as share 
effective approaches and strategies deployed by civil society in both the NCD and broader 
health community in holding governments and the private sector accountable.

FORUM WORKSHOP SESSIONS

The Forum’s workshop sessions are dynamic, interactive and practical sessions that offer an 
opportunity for knowledge exchange, networking and sharing of good practice. Workshops 
will focus on what works in NCDs, sharing concrete case studies and discussing experiences 
with a view to identifying practical and replicable approaches. There are three workshop 
streams across the two days of the Forum. Each workshop stream follows the same theme 
as its preceding plenary session, and includes four concurrent workshops. Workshops are 
co-organised by leading organizations and showcase the work of national and regional 
NCD alliances. 

WORKSHOP STREAM 1

Translating Global NCD Commitments to  
National Action in the Post-2015 Era

Co-Chairs

Ms Johanna Ralston (World Heart Federation, WHF, Switzerland) 
Dr Beatriz Champagne (Healthy Latin America Coalition, CLAS, Argentina, USA)

Building upon plenary session 1 which sets the global landscape for NCDs, workshop stream 
1 explores how regional and national NCD advocates can translate global commitments 
and momentum into tangible action and results on the ground. Workshops will focus on four 
important topics: how to integrate NCDs into national development plans and frameworks; 
how to strengthen integration and cohesion across risk factor responses; how to capitalize on 
the momentum of Universal Health Coverage (UHC) for NCDs; and how to advance effective 
multisectoral action for NCDs.
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WORKSHOP STREAM 2

Effective NCD Alliances for Advocacy Impact 

Co-Chairs

Ms Suzanne Volqvartz (Danish NCD Alliance, Denmark) 
Mr Olivier Reynaud (Management Sciences for Health, MSH, USA)

An effective civil society movement is only as strong as the sum of its parts, dependent on 
strong and sustainable organizations and alliances. Following plenary 1 which will provide an 
overview of the current status of the NCD civil society movement, workshop stream 2 will drill 
down into priority areas of capacity building. It will particularly focus on areas of organizational 
development and technical expertise important for alliances and coalitions, namely good 
governance for NCD alliances and coalitions; effective strategies for resource mobilization with 
different sectors; tried and tested campaign planning for advocacy impact; and north-south 
and south-south twinning between alliances for mutual benefit.

WORKSHOP STREAM 3

Equipping the NCD Movement to Ensure Accountability  
in NCD Prevention and Control 

Co-Chairs

Mr Marc Wortmann (ADI, UK) 
Sir Trevor Hassell (HCC, Barbados)

Workshop stream 3 offers a space to explore and strengthen the ways in which civil society can 
play a significant role in ensuring accountability in the NCD response. Workshops will zoom in 
on different angles of accountability, namely opportunities for civil society engagement in the 
official NCD monitoring processes at regional and national levels; approaches and techniques 
for civil society monitoring of the private sector’s contribution to NCD prevention; communication 
strategies to mobilise public opinion on NCDs; and successes and opportunities in engaging 
people affected by NCDs in policy, implementation and monitoring.   

COFFEE CONNECT

NCD Alliance Coffee Connect provides an exciting opportunity for targeted networking 
among national and regional alliances. Three Coffee Connect sessions of 20-30 minutes 
will take place during official coffee breaks at Fairouz Foyer. National and regional Alliance 
representatives will have the opportunity to connect with colleagues from other countries and 
regions to learn about each other’s work.

Four coffee tables are available at the Fairouz Foyer. National and regional alliances have 
been divided by the following regions for best use of space and greater ease identifying each 
other: Africa and Middle East, Asia and the Pacific, Europe, The Americas and Caribbean. 

As space will be very limited, Forum delegates will not be able to display materials, however, 
we encourage you to have materials on hand in case you wish to share it with other delegates 
during the session.

A list of representatives available at each session can be found below listed by country/sub-
region/region.

SATURDAY, 10:00 – 10:30 COFFEE CONNECT 1

NatioNal alliaNces Brazil Belize USA

Burundi Nigeria Mexico

Denmark Kazakhstan South Africa

Australia Bangladesh UK

Lebanon Tanzania

RegioNal alliaNces Latin America, East Africa

SATURDAY, 15:30 – 15:50 COFFEE CONNECT 2

NatioNal alliaNces Canada Trinidad and Tobago Uruguay 

Kenya Germany Chile

Portugal Zanzibar Malaysia

India Colombia Saudi Arabia

Sweden

RegioNal alliaNces Sub-Saharan Africa, Europe

SUNDAY, 10:00 – 10:30 COFFEE CONNECT 3

NatioNal alliaNces Peru Panama Ethiopia

Malawi Argentina Finland

Rwanda Bolivia Nepal

Norway Uganda

RegioNal alliaNces Caribbean, ASEAN

Overview of the Global NCD Alliance Forum Overview of the Global NCD Alliance Forum
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Programme at a Glance

19:30 – 20:30 Global NCD Alliance Forum Gala Dinner 

Friday 13TH November 2015

Saturday, 14TH November 2015

09:00 – 10:00 NCD Alliance Networking

YAQOUT HALL

10:00 – 10:30 NCD Alliance Coffee Connect. Session 1

FAIROUZ FOYER

10:45 – 11:30 OFFICIAL OPENING CEREMONY 

ZUMURRUD HALL

11:45 – 12:45 PLENARY SESSION 1

SESSION 1 The Global NCD Response: Taking Stock, Looking Ahead

ZUMURRUD HALL

13:00 – 13:50 LUNCH

World Diabetes Day: Uniting to Meet the Challenges of Diabetes

Lead organisation International Diabetes Federation (IDF)

YAQOUT HALL

14:00 – 15:20 WORKSHOPS

STREAM 1

Workshop stream 
Co-Chairs

Translating Global NCD Commitments to National Action in the Post-2015 Era

Ms Johanna Ralston (World Heart Federation, WHF, Switzerland), Dr Beatriz 
Champagne (Healthy Latin America Coalition, CLAS, Argentina)

WORKSHOP 1.1 Integrating NCDs into National Development Plans and Frameworks

Workshop Leads World Health Organization (WHO), United Nations Development Programme 
(UNDP)

ZUMURRUD HALL

WORKSHOP 1.2 Prioritising Prevention in National NCD Responses 

Workshop Leads Framework Convention Alliance (FCA), World Obesity Federation (WOF), 
International Society for Physical Activity and Health (ISPAH), Global Alcohol 
Policy Alliance (GAPA) 

ZABARJAD MAJLES

WORKSHOP 1.3 Leveraging Universal Health Coverage (UHC) for NCDs 

Workshop Lead Management Sciences for Health (MSH)

YAQOUT HALL

WORKSHOP 1.4 Advancing Effective Multisectoral Action for NCDs 

Workshop Leads The Partnering Initiative (TPI), Healthy Caribbean Coalition (HCC) 

LAZORD MAJLES

15:30 – 15:50 NCD Alliance Coffee Connect. Session 2

FAIROUZ FOYER

16:00 – 17:00 PLENARY SESSION 2

SESSION 2 The NCD Civil Society Movement: Strengthening Unity, Building Momentum

ZUMURRUD HALL

Programme at Glance 
Saturday, 14TH November 2015
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17:10 – 18:30 WORKSHOPS

STREAM 2

Workshop stream 
Co-Chairs

Effective NCD Alliances for Advocacy Impact  

Ms Suzanne Volqvartz (Danish NCD Alliance, Denmark), Mr Olivier Reynaud 
(Management Sciences for Health, MSH, USA)

WORKSHOP 2.1 How to Work Effectively as an Alliance

Workshop Leads NCD Alliance, South Africa NCD Alliance, UK Richmond Group of Charities, 
European Chronic Disease Alliance 

ZUMURRUD HALL

WORKSHOP 2.2 Resource Mobilisation: Collaboration for impact 

Workshop Leads Medtronic Philanthropy, ACT+, Rabin Martin

ZABARJAD MAJLES

WORKSHOP 2.3 Campaign Planning: Step by Step Guide to Successful Campaigns 

Workshop Leads American Cancer Society (ACS), México Salud-Hable

YAQOUT HALL

WORKSHOP 2.4 Twinning: North-South and South-South Cooperation for NCDs 

Workshop Leads Danish NCD Alliance, Uganda NCD Alliance, Kenya NCD Alliance,  
American College of Cardiology (ACC) 

LAZORD MAJLES

19:00 FREE EVENING

Sunday, 15TH November 2015

08:00 – 08:40 REPORT BACK SESSION

Strengthening the Regional and National NCD Response

ZUMURRUD HALL

08:45 – 09:45 PLENARY SESSION 3

SESSION 3 Achieving “25 by 25”: Accountability as a Force for Change

ZUMURRUD HALL

10:00 – 10:30 NCD Alliance Coffee Connect. Session 3

FAIROUZ FOYER

10:40 – 12:00 WORKSHOPS

STREAM 3

Workshop stream 
Co-Chairs

Equipping the NCD Movement to Ensure Accountability in NCD Prevention and 
Control 

Mr Marc Wortmann (Alzheimer’s Disease International, UK), Sir Trevor Hassell 
(Healthy Caribbean Coalition, Barbados)

WORKSHOP 3.1 Official Monitoring on NCDs and Civil Society Engagement

Workshop Leads World Health Organization (WHO), NCD Alliance

ZUMURRUD HALL

WORKSHOP 3.2 Civil Society Monitoring of the Private Sector for NCD Prevention 

Workshop Leads Healthy Latin America Coalition (CLAS), Southeast Asia Tobacco Control 
Alliance (SEATCA), World Cancer Research Fund International (WCRFI)

ZABARJAD MAJLES

WORKSHOP 3.3 The Power of the People: Communication Strategies to Mobilise Public Opinion 
on NCDs 

Workshop Leads International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), World 
Lung Foundation (WLF)

YAQOUT HALL

WORKSHOP 3.4 The Golden Practices of Engaging People Affected by NCDs in the  
NCD Response

Workshop Leads Alzheimer’s Disease International (ADI), International Alliance of Patient 
Organisations (IAPO),  
The Global Network of People Living with HIV (GNP+), Livestrong 

LAZORD MAJLES

Programme at Glance 
Saturday, 14TH November 2015

Programme at Glance 
Sunday, 15TH November 2015
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12:10 – 12:50 REPORT BACK SESSION

Ensuring Accountability

ZUMURRUD HALL

13:00 – 14:00 LUNCH

The Power of Partnerships and Collaboration for NCDs

Lead organisation NCD Alliance Supporters Consultation Group

YAQOUT HALL

14:00 – 15:45 ROUNDTABLE SESSION

Global and Regional NCD Advocacy Planning

ZUMURRUD HALL

16:00 – 16:30 OFFICIAL CLOSING. Together We Are Stronger: Next Steps

ZUMURRUD HALL

17:30 DELEGATES DEPART

Programme in Detail

Saturday, 14TH November 2015

09:00 – 10:00 NCD Alliance Networking

NCD Alliances meet each other in a facilitated networking session. 

YAQOUT HALL

10:00 – 10:30 NCD Alliance Coffee Connect. Session 1

FAIROUZ FOYER

10:45 – 11:30 OFFICIAL OPENING CEREMONY 

ZUMURRUD HALL

UAE National Anthem

Opening Note: HE Ameera Abdelrahim Binkaram  
President of the Board of Directors - Friends of Cancer Patients

Short video: HH Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi’s  
contribution in the field of NCD advocacy

Welcome Note: HRH Sheikh Dr Sultan bin Muhammed Al Qasimi,  
Member of The Supreme Council, Ruler of Sharjah -  
United Arab Emirates

Prelude to the First Global NCD Alliance Forum:  
Dr Jose Castro - Chair of NCD Alliance

11:45 - 12:45 PLENARY SESSION 1

ZUMURRUD HALL

SESSION 1 The Global NCD Response: Taking Stock, Looking Ahead

This plenary will provide an overview of the global NCD response to date, 
including global commitments made, targets set, and plans adopted. It 
will take stock of progress made, identifying barriers, good practice and 
opportunities to improve NCD prevention and control. It will particularly 
focus on the opportunity of the inclusion of NCDs in the UN Agenda 2030 
for Sustainable Development that was adopted by Member States in 
September 2015 in New York, and the implications for NCD civil society.

Chair Ms Johanna Ralston, CEO World Heart Federation and Vice Chair, NCD Alliance, 
Switzerland

Keynote speaKer Professor Srinath Reddy, President, Public Health Foundation of India, India 
Global Action on Non-communicable Diseases: The Road to 2015 and Beyond

paneLists Dr Bente Mikkelsen, Head a.i. of the Secretariat of the Global Coordination Mechanism 
and Interagency Task Force, WHO, Switzerland

Her Royal Highness Princess Ghida Talal, Chairperson,  
King Hussein Cancer Foundation, Jordan

Ms Krystal Boyea, IDF Young Leaders Programme, Barbados

Programme at Glance 
Sunday, 15TH November 2015
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13:00 – 13:50 LUNCH

Lead organisation International Diabetes Federation (IDF)

YAQOUT HALL

World Diabetes Day: Uniting to Meet the Challenges of Diabetes
November 14th is World Diabetes Day, a day to unite across the NCD 
family to meet the challenges of diabetes prevention, early detection, 
intervention and care and inclusion. This lunchtime session shares 
the latest diabetes prevalence figures from the International Diabetes 
Federation (IDF) Diabetes Atlas, which will be published that day. Two 
leading figures in the diabetes world will outline opportunities and new 
approaches for responding to the challenge of diabetes.

Delegates will brainstorm actions at local, national or regional to address 
the diabetes challenge and each lunch table will produce at least one 
bold new idea. These will be collected and shared at the report back 
session on the 15th November and all ideas will be shared with the 
delegates after the event.

The objective is to leave the lunch with your physical hunger satisfied by 
good food, but your hunger to act to create a better world for people with 
diabetes and those at risk stimulated to new levels!

speakers Dr Petra Wilson, CEO, International Diabetes Federation (IDF), Belgium 

Dr Monira Al Arouj, Assistant Director General Clinical, Kuwait Diabetes Society, Kuwait 

Professor Inass Shaltout, Professor of Internal Medicine & Diabetes, Cairo University, Egypt

14:00 – 15:20 WORKSHOPS

STREAM 1

Workshop stream 
Co-Chairs

Translating Global NCD Commitments to National Action  
in the Post-2015 Era

Ms Johanna Ralston (NCD Alliance Vice-Chair & CEO World Heart Federation, 
WHF, Switzerland), Dr Beatriz Champagne (Director, Healthy Latin America 
Coalition (CLAS) & Executive Director InterAmerican Heart Foundation, USA).

WORKSHOP 1.1 Integrating NCDs into National Development Plans and Frameworks

Workshop Leads World Health Organization (WHO), United Nations Development Programme 
(UNDP)

ZUMURRUD HALL

An essential step for translating global NCD commitments into national action 
is ensuring that these commitments are reflected appropriately in countries’ 
national development planning cycles and instruments. The United Nations 
Development Assistance Framework (UNDAF) is the strategic programme 
framework that describes the collective response of the UN system to national 
development priorities.

Integrating NCDs into UNDAFs is a process that requires engagement across 
government, across the UN system and across stakeholders. The aim of this 
workshop is to strengthen the capacity of CSOs to engage in and support the 
process of integrating NCDs into UNDAFs. The workshop will discuss the global NCD 
commitments in the context of SDGs, equip participants with an understanding of the 
basic elements of the UNDAF process, and discuss the strongest entry points and 
strategies for CSOs to engage meaningfully at each stage.

speakers Dr Douglas Webb, Senior Adviser: Health and Development, HIV, Health and 
Development Group, UNDP USA  
Global and national NCD commitments in the context of the SDGs –  
competing or synergistic priorities?

Ms Leanne Riley, Team Leader, Surveillance, Non-communicable Diseases  
and Mental Health, WHO Switzerland 
Integrating NCDs into UNDAFs – rationale, status and targets. 

Mr Elfatih Abdelraheem, Policy Specialist; HIV, Health and Development  
– UNDP Regional Bureau for Arab States 
Experiences working with CSOs in the Arab States, Ethiopia

Mr Tih Ntiabang, Regional Coordinator, African Region, Framework Convention  
Alliance (FCA), Cameroon  
Civil society strategies for integration of NCDs and Tobacco Control into National 
Development Plans and UNDAFs.

WORKSHOP 1.2 Prioritising Prevention in National NCD Responses 

Workshop Leads Framework Convention Alliance (FCA), World Obesity Federation (WOF), 
International Society for Physical Activity and Health (ISPAH), Global Alcohol 
Policy Alliance (GAPA)

ZABARJAD MAJLES

This session will provide a platform to facilitate communication and increased 
cooperation between the four NCD risk factor communities, with the aim of 
advancing progress towards reaching the SDG and NCD targets. The advocacy 
experience from tobacco control, as well as case studies from food and 
nutrition, alcohol and physical activity, will be presented and participants will 
be encouraged to share opportunities, challenges and lessons learnt from 
advocacy, the challenges faced by each of the risk factors, and the opportunities 
that exist for a more integrated approach across the risk factors. 

speakers Dr Hannah Brinsden, Head of Advocacy and Public Affairs, WOF, UK.  
Welcome remarks. 

Mr Laurent Huber, Executive Director, FCA, USA & Dr Eduardo Bianco, Coordinator, 
Uruguay NCD Alliance, Uruguay  
Tobacco control advocacy: working together to overcome challenges and achieve success.

Dr Beatriz Champagne, Director, Healthy Latin America Coalition, United States  
Trends in NCD prevention advocacy in Latin America. 

Dr Monika Arora, Executive Director, HRIDAY, India  
The India prevention experience. 

Ms Kirsten Haugland, Norwegian NCD Alliance, Norway  
The Norwegian NCD strategy: an advocacy case study.

moderator  
of group aCtivity

Ms Paula Johns, Executive Director, ACT+, Brazil

session faCiLitators Mr Oystein Bakke, Secretary, GAPA (Global Alcohol Policy Alliance), Norway. 

Professor Fiona Bull, President, ISPAH, Australia

Programme in Detail 
Saturday, 14TH November 2015

Programme in Detail 
Saturday, 14TH November 2015
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WORKSHOP 1.3 Leveraging Universal Health Coverage (UHC) for NCDs 

Workshop Lead Management Sciences for Health (MSH)

YAQOUT HALL

NCDs are responsible for more than 60% of deaths globally, and are the leading 
cause of death in many developing countries, but the prevention and treatment of 
NCDs is still low on the national and global agenda. A Universal Health Coverage 
programme –if well designed- has the potential to improve the access to health 
care services including for NCDs. How do low and middle countries respond to this 
challenge? This workshop will explore how to leverage universal health coverage 
for NCD prevention and control, both at advocacy and implementation level. It will 
share case studies and lessons learnt, including examples of integrated health 
systems (HIV/AIDS, RMNCAH etc) helping delegates draw concrete action plans to 
tackle this important public health agenda.

moderator Ms Gloria Sangiwa, Senior Director, RMNCHA and Global Technical Lead  
Chronic Disease, MSH, USA  
Introductory Remarks. 

speakers Professor Srinath Reddy, President, Public Health Foundation of India, India (TBC) 
The scale of the problem: quantifying the burden of NCD coverage. Is UHC a potential 
solution to NCDs in the Agenda 2030 on sustainable development? 

Professor Gerald Yonga, Chair, Kenya NCD Alliance and Co-Chair East Africa NCD 
Alliance Initiative, Kenya (TBC) 
Integrating NCDs programs into UHC 

Mr Antony Duttine, Rehabilitation Technical Advisor in Global Health,  
Handicap International Federation, USA  
Disability, Rehabilitation and UHC 

Mr Pierre Rocca, Disability, Rehabilitation and UHC, Programme manager,  
Novo Nordisk, Denmark  
The role of the private sector in UHC and NCDs in UHC and NCDs

WORKSHOP 1.4 Advancing Effective Multisectoral Action for NCDs 

Workshop Leads The Partnering Initiative (TPI), Healthy Caribbean Coalition (HCC) 

LAZORD MAJLES

This workshop session aims to promote and explore sectoral cooperation on 
NCDs, including frameworks and mechanisms for successful multisectoral 
partnerships in various settings. The workshop will examine the different roles 
and contributions of key sectors and outline challenges and opportunities of 
working with all sectors, including managing conflict of interest (COI). Examples of 
multisectoral partnerships will be considered, and the WHO Global Coordination 
Mechanism will share global perspectives on multisectoral action. Interactive 
group work will provide a practical opportunity for participants to explore the 
processes and challenges associated with the development of multisectoral 
partnerships to address priority NCD issues.

moderators Sir Trevor Hassell, President, Healthy Caribbean Coalition, Barbados, USA

Dr Darian Stibbe, Executive Director, The Partnering Initiative

speakers Dr Jeffrey Sturchio, President & CEO, Rabin Martin, USA  
A Framework for Multisectoral Action: The importance of sectoral cooperation on NCDs 
and the different roles sectors play 

Mrs Maisha Hutton, Executive Director, Healthy Caribbean Coalition, Barbados  
Mechanisms for Multisectoral Partnerships – National NCD Commissions 

Dr Fiona Adshead, Chief Wellbeing and Public Health Officer, BUPA  
Challenges and opportunities of working with all sectors, including managing conflict of 
interest 

Dr Bente Mikkelsen, Head a.i. of the Secretariat for The Global Coordination Mechanism 
and Interagency Task Force (GCM), Switzerland  
Perspectives on Multisectoral Action from the WHO/GCM

15:30 – 15:50 NCD Alliance Coffee Connect. Session 2

FAIROUZ FOYER

16:00 – 17:00 PLENARY SESSION 2

ZUMURRUD HALL

SESSION 2 The NCD Civil Society Movement:  
Strengthening Unity, Building Momentum

This plenary will provide an overview of the role of civil society in the 
NCD response at global, regional and national levels, and the status 
of the NCD civil society movement in 2015. Findings of the new NCD 
Alliance report “Achieving 25x25 Through Civil Society Coalitions: A 
Situational Analysis of National and Regional NCD Alliances” will be 
presented at this plenary session, including the profile of the growing 
network of alliances, programmatic focus, and capacity needs. The 
session will also highlight success stories in regional and national 
NCD advocacy, and share experiences from other successful health 
movements for building strong civil society movements.

Chair Dr Karen Sealey, International Health Consultant, Trinidad and Tobago

keynote speaker Ms Katie Dain, Executive Director, NCD Alliance, UK

Fast-Tracking the NCD Civil Society Movement: Findings from the Situational Analysis of 
National and Regional NCD Alliances

paneLists Her Royal Highness Princess Dina Mired, Director General, King Hussein Cancer 
Foundation, Jordan 

Ms Veronica Schoj, Executive Director, InterAmerican Heart Foundation & Advocacy 
Committee member, Healthy Latin America Coalition, Argentina 

Professor Gerald Yonga, Chair, Kenya NCD Alliance and Co-Chair East Africa NCD 
Alliance Initiative, Kenya 

Ms Jennifer Bushee, Knowledge Management Manager and Deputy Director, Global 
Network of People Living with HIV (GNP+), The Netherlands 

Programme in Detail 
Saturday, 14TH November 2015

Programme in Detail 
Saturday, 14TH November 2015
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17:10 – 18:30 WORKSHOPS

STREAM 2

Workshop stream 
Co-Chairs

Effective NCD Alliances for Advocacy Impact  

Ms Suzanne Volqvartz (Danish NCD Alliance, Denmark); Mr Olivier Raynaud 
(MSH, USA)

WORKSHOP 2.1 How to Work Effectively as an Alliance

Workshop Leads NCD Alliance, South Africa NCD Alliance, UK Richmond Group of Charities, 
European Chronic Disease Alliance (ECDA) 

ZUMURRUD HALL

The aim of this workshop is to discuss different alliance models, challenges 
faced and strategies that enable effective working together for advocacy impact. 
It will share the experience and learning of 3 different alliances that have come 
together to tackle preventable ill health: the South African NCD Alliance, the 
European Chronic Disease Alliance and the Richmond Group of Charities. All 
operate in very different contexts and are structured and governed in different 
ways –offering opportunities for discussion and group shared learning to enable 
all participants to reflect on their own practice, ambitions and ways of working 
together.

moderator Mr Simon Gillespie, CEO, British Heart Foundation (BHF)  
Welcome & Introduction 

speakers Dr Vicki Pinkney-Atkinson, Managing member of South Africa NCD Alliance, South Africa 
Opportunities and challenges of forming a national NCD Alliance – lessons learnt from 
South Africa 

Ms Emilia Miloiu, Secretariat Manager, European Chronic Diseases Alliance -  
ECDA, Belgium  
The power and effectiveness of regional coalitions – experiences from ECDA 

Dr Charlotte Augst, Richmond Group Partnership Manager, Richmond Group  
of charities, UK  
(In) formality and impact: getting the balance right between strengthening structures and 
focusing on outcomes

Ms Ilaria Leggeri, Senior EU Policy Advisor at the European Society of Cardiology (ESC), 
ECDA, Belgium

WORKSHOP 2.2 Resource Mobilisation: Collaboration for Impact     

Workshop Leads Medtronic Philanthropy, ACT+, Rabin Martin

ZUMURRUD HALL

This workshop provides an overview of the resources landscape for NCDs, 
including multilateral, bilateral, private sector and INGO sources. It seeks to 
provide Forum delegates with case studies and examples of effective resource 
mobilisation for NCDs. It will discuss effective strategies for resource mobilisation 
with different sectors, including stating clear objectives metrics and building the 
business case for NCDs and sustainable partnerships.

moderator Dr. Jeff Sturchio, President & CEO, Rabin Martin  
Introduction and overview of existing resources landscape

speakers Ms Paula Johns, Executive Director, ACT+ , Brazil  
Selling your issue without selling out: The Brazilian tobacco control NGO experience 

Mr Martin Bernhardt, VP Relations with International Institutions, Sanofi, Switzerland 
Building the business case for NCDs: How to build shared value partnerships with the 
private sector

Mr Douglas Webb, Senior Adviser: Health and Development, UNDP, USA  
Maximising Agenda 2030 for NCDs: How to engage the development community in NCDs 

Ms Paurvi Bhatt, Senior Director, Global Access, Medtronic Philanthropy, USA  
The role of philanthropy in sustainable NCD partnerships

WORKSHOP 2.3 Campaign Planning: Step by Step Guide to Successful Campaigns 

Workshop Leads American Cancer Society (ACS), México Salud-Hable Alliance

YAQOUT HALL

This workshop will focus on the needed steps for the development of a 
campaign planning strategy. It will present key success stories on advocacy and 
campaign planning from different countries: the soda tax and tobacco control 
experience in Mexico and the tobacco control experience in India. This workshop 
will discuss these advocacy case studies and identify elements of success and 
areas of opportunity for alliances. Group activity and discussion will enable 
participants to identify an NCD-related problem and plan the campaign steps 
and main solutions, according to the American Cancer Society’s “Direct action 
strategy chart”.

speakers Mr Paul Holmes, Director, Federal Relations & Global Health,  
American Cancer Society, USA  
The Direct Action Strategy chart

Mr Juan Nuñez, Coordinator of the tobacco alliance (ALIENTO) and of  
Mexico Salud-Hable (NCD Alliance), Mexico  
Mexico Salud-Hable and the tobacco control example 

Mr Luis M. Encarnación, Director of Fundación Midete, and Coordinator  
of Mexico Salud-Hable (NCD Alliance), Mexico  
What is advocacy and why is it important?; 

Ms Rebecca Berner, Director of Institutional Development,  
El Poder del Consumidor, Mexico  
The soda tax campaign in Mexico

Dr Monika Arora, Executive Director, HRIDAY, India  
The tobacco control experience in India 

Mr Mike Splaine, Policy Adviser, Alzheimer’s Disease International (ADI), USA

Programme in Detail 
Saturday, 14TH November 2015

Programme in Detail 
Saturday, 14TH November 2015
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WORKSHOP 2.4 Twinning: North-South and South-South Cooperation for NCDs 

Workshop Leads Danish NCD Alliance, Uganda NCD Alliance, Kenya NCD Alliance,  
American College of Cardiology (ACC) 

LAZORD MAJLES

This workshop will explore the opportunity of expanding north-south 
and south-south twinning activities as a strategy for developing a strong 
civil society advocacy and awareness creation response to the NCD 
epidemic nationally and global. It will look at collaboration for capacity 
development, advocacy, campaigning, patient support, collaboration for 
research and accountability. By sharing experiences from East Africa, 
Uganda, Denmark and USA, this workshop will discuss benefits and 
challenges in north-south/south-south collaboration and in building bridges 
across the NCD communities. It will explore what can be learnt from each 
other; best ways to connect; where funding opportunities can be found; 
how north and south partners can benefit from collaboration. By sharing 
experiences, the workshop will give simple guidelines to partners in 
relation to getting started and finding a feasible level for commitment.

moderator Ms Susanne Volqvartz, Director of Development, Danish NCD Alliance, Denmark

speakers Dr Tom Mwambu, Chairman of Uganda NCD Alliance, Uganda  
Scaling up advocacy for NCDs through North-South collaboration: an experience of Danish 
NCD Alliance -Uganda NCD Alliance

Ms Charlotte Rulffs Klausen, Director Global Public Affairs,  
Danish Diabetes Association, Denmark  
Motivation and benefits for the Danish Diabetes Association’s engagement in North-South 
collaboration

Professor Gerald Yonga, Chairperson of NCD Alliance Kenya, Co-chair of East Africa 
NCDA Sustainability Initiative, Kenya  
Regional South-South collaboration as a lever for national advocacy

Dr William A Zoghbi, Chair of Cardiovascular Imaging Institute and past president of the 
American College of Cardiology, USA  
Building bridges across the NCD Communities

19:00 FREE EVENING

Programme in Detail 
Sunday, 15TH November 2015

Sunday, 15TH November 2015

08:00 – 08:40 REPORT BACK SESSION

ZUMURRUD HALL

Strengthening the Regional and National NCD Response

Report back summarising key messages and action points from Forum 
proceedings on Saturday the 14th.

moderator Honourable Mary Collins, Director, British Columbia Healthy Living Alliance  
Secretariat, Canada

paneLLists Ms Johanna Ralston, NCD Alliance Vice-Chair & CEO World Heart Federation,  
WHF, Switzerland

Dr Beatriz Champagne, Director, Healthy Latin America Coalition (CLAS) & Executive 
Director InterAmerican Heart Foundation, USA

Dr Karen Sealey, International Health Consultant, Trinidad and Tobago

Ms Susanne Volqvartz, Director of Development, Danish NCD Alliance, Denmark

08:45 – 09:45 PLENARY SESSION 3

ZUMURRUD HALL

SESSION 3 Achieving “25 by 25”: Accountability as a Force for Change

This plenary will promote accountability as an important driver of political 
change for NCD prevention and control. The concept of accountability 
will be introduced, as will the three inter-related process involved, namely 
monitor, review and act. It will also highlight the important role of civil 
society in accountability at global, regional and national levels, as well 
as share effective approaches and strategies deployed by civil society in 
both the NCD and broader health community in holding governments and 
the private sector accountable.

Chair Professor Rachel Nugent, Clinical Associate Professor, University of Washington, USA

keynote speaker Sir George Alleyne, Director Emeritus, PAHO, USA - Accountability to Accelerate Action  
on NCDs: The Role of Civil Society

paneLLists Dr Mary Assunta, Senior Policy Development Advisor, Southeast Asia Tobacco Control 
Alliance (SEATCA), Australia

Mrs. Maisha Hutton, Executive Director, Healthy Caribbean Coalition (HCC), Barbados

Dr Andres de Francisco, Deputy Executive Director, Partnership for Maternal and Newborn 
Child Health (PMNCH), Switzerland

10:00 – 10:30 NCD Alliance Coffee Connect. Session 3

FAIROUZ FOYER

Programme in Detail 
Saturday, 14TH November 2015
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10:40 – 12:00 WORKSHOPS

STREAM 3

Workshop stream 
Co-Chairs

Equipping the NCD Movement to Ensure Accountability  
in NCD Prevention and Control 

Mr Marc Wortmann (Alzheimer’s Disease International, UK), Sir Trevor Hassell 
(Healthy Caribbean Coalition, Barbados)

WORKSHOP 3.1 Official Monitoring on NCDs and Civil Society Engagement

Workshop Leads World Health Organization (WHO), NCD Alliance

ZUMURRUD HALL

This workshop will equip civil society organisations with an understanding of 
official WHO/UN monitoring processes and timelines for NCDs, including global 
NCD targets (Global Monitoring Framework, Sustainable Development Goals), 
and the 2018 UN Review on NCDs, including the WHO NCD Progress Monitor. It 
will highlight opportunities for CSO engagement in monitoring of NCDs and share 
good practices, such as the Civil Society Status Report. During the interactive 
session, participants will discuss how to facilitate a more coordinated approach 
to monitoring and accountability across alliances. As a result of this workshop, 
participants will have a better understanding of how CSOs can actively engage 
in monitoring of global and national progress on NCDs, and produce joint action 
plans for continued collaboration.

moderator Professor Fiona Bull, President, International Society for Physical Activity and Health 
(ISPAH), Australia

speakers Ms Leanne Riley, Team Leader NCD Surveillance, World Health Organization, Switzerland 
Official NCD monitoring processes and cycles

Ms Alena Matzke, Advocacy Manager, NCD Alliance, Switzerland  
Good practices for civil society monitoring of NCDs

Professor Gerald Yonga, Chair, Kenya NCD Alliance and Co-Chair East Africa NCD 
Alliance Initiative, Kenya  
Case Study: Benchmark Survey and Civil Society Status Report in East Africa

WORKSHOP 3.2 Civil Society Monitoring of the Private Sector for NCD Prevention 

Workshop Leads Healthy Latin America Coalition (CLAS), Southeast Asia Tobacco Control 
Alliance (SEATCA), World Cancer Research Fund International (WCRFI)

ZABARJAD MAJLES

This workshop will discuss the role of civil society in monitoring the private sector 
in relation to NCDs, including areas such as conflict of interest and private sector 
interference in NCD prevention. By identifying and sharing successful tactics and 
strategies in monitoring the private sector, it will stimulate an engaging debate, 
learning from the areas of tobacco control and nutrition. It will consider ‘who’ is 
best placed to monitor the private sector? The workshop aims to provide a forum 
for challenges and opportunities to be discussed regarding monitoring of the 
private sector; discuss different approaches and tools available for civil society 
organisations in this particular area; learn from different regional contexts, as 
well as understand the similarities of the tactics used by private sector in the 
areas of nutrition and tobacco control.

speakers Ms Louise Codling, Head of Policy and Public Affairs, WCRFI, UK  
Monitoring policy coherence in nutrition using the NOURISHING framework

Dr Mary Assunta, Senior Policy Development Advisor, SEATCA, Australia  
Insights from tobacco control measures in the ASEAN region 

Dr Beatriz Champagne, Director, Healthy Latin America Coalition (CLAS), USA 
Insights from tobacco control measures in Latin America

WORKSHOP 3.3 The Power of the People: Communication Strategies  
to Mobilise Public Opinion on NCDs 

Workshop Lead International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), World 
Lung Foundation (WLF)

YAQOUT HALL

This workshop will offer practical guidance on how to use communication 
tools and strategies, including social media, to educate and engage the 
public to support, strengthen and enact public health policies that prevent 
NCDs. Participants will leave with practical ideas and knowledge they 
can use, especially related to messaging. The workshop will focus on 
NCD topical areas: tobacco control and regulation of unhealthy food and 
beverages.

moderator Ms Rebecca Perl, Director of Strategic Partnerships and Initiatives, The Union/World Lung 
Foundation, USA

speakers Ms Rebecca Perl, Director of Partnerships and Initiatives,  
The Union/World Lung Foundation, USA  
A petition drive in Senegal aids in achieving national comprehensive  
tobacco control legislation

Mr Mego Lien, Associate Director of SE Asian Programs, The Union/World Lung 
Foundation, USA 
Using new media to engage youth and the public in Vietnam, Indonesia and Philippines. 

Ms Rebecca Berner, Director of Institutional Development, El Poder del Consumidor, Mexico 
Soda Wars media and social media to further comprehensive obesity prevention in Mexico 

Mr Emer Rojas, Founder and President of New Vois Association, Philippines  
The Philippines example

WORKSHOP 3.4 The Golden Practices of Engaging People Affected by NCDs in the  
NCD Response 

Workshop Leads Alzheimer’s Disease International (ADI), International Alliance of Patient 
Organisations (IAPO), The Global Network of People Living with HIV (GNP+), 
LIVESTRONG Foundation 

LAZORD MAJLES

This workshop session explores opportunities for engagement of people 
affected by NCDs along the different aspects of the NCD response: 
advocacy; policy development; service delivery and monitoring. It will 
explore some of the common challenges in engaging people affected by 
NCDs and will raise the visibility of successful ways of engaging people 
affected by NCDs in different contexts, with case studies from Colombia, 
US, UK, Ethiopia, Malaysia and South Africa. Interactive group work will 
discuss good practices of engagement. Testimonies of NCD advocates 
will elaborate on the power of the personal story.

Programme in Detail 
Sunday, 15TH November 2015

Programme in Detail 
Sunday, 15TH November 2015
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moderators Ms Paurvi Bhatt, Senior Director, Global Access, Medtronic Philanthropy, USA &  
Mr Marc Wortmann, CEO, Alzheimer’s Disease International, UK

speakers Dr Esperanza Cerón Villaquiran - Head of Educating Consumers, Colombian NCD 
Roundtable, Colombia

Dr Charlotte Augst, Richmond Group Partnership Manager, UK Richmond Group of 
charities, UK

Ms Diana Vaca, co-chair, NCD Roundtable, USA

Mr Wondu Bekele, Director, Consortium of Ethiopian NCD Associations (CENCDA )

Ms Ranjit Kaur, Chair, Malaysian NCD Alliance 

Dr Vicki Pinkney-Atkinson, Managing member of South Africa NCD Alliance, South Africa

session faCiLitators Ms Jennifer Bushee, Knowledge Management Manager and Deputy Director, Global 
Network of People Living with HIV (GNP+), The Netherlands

Mr Kawaldip Sehmi, Executive Director, International Alliance of Patient Organisations, UK

12:10 – 12:50 REPORT BACK SESSION

ZUMURRUD HALL

Ensuring Accountability

Report back summarising key messages and action points from plenary 
session and workshop stream 3.

moderator Professor Amanda Jane Ramirez, Professor of Psycho-Oncology and Liaison Psychiatry, 
Kings College London, UK

paneLLists Professor Rachel Nugent, Clinical Associate Professor, University of Washington, USA

Sir Trevor Hassell, President, Healthy Caribbean Coalition, Barbados 

Mr Marc Wortmann, CEO, ADI, UK

13:00 – 14:00 LUNCH

The Power of Partnerships and Collaboration for NCDs

Lead organisation NCD Alliance Supporters Group

YAQOUT HALL

Hosted by the Supporters Consultation Group (SCG) of the NCD Alliance, 
a coalition of NGOs and Companies working together to build multi-
sectoral NCD initiatives under the umbrella of the NCD Alliance.

This lunchtime session will catalyze a dialogue around best practices in 
multi-stakeholder initiatives to combat NCDs in different world regions. 
Across the spectrum of NCD stakeholders, it is recognized that the best path 
forward to achieving 25 by 25 is the development of innovative partnerships 
that leverage NGOs, Companies, Governments, Foundations, Patient Groups 
and other pertinent players that have impact in the NCD space.

moderator Mr Martin Bernhardt, SCG Co-Chair, NCD Alliance; Vice President, International 
Institutions, Sanofi, Switzerland

speakers Dr Gerard Martin, Chair, American College Cardiology (ACC), Population Health Committee, 
USA & SCG member - The value of working across the NGO community for NCDs

Dr Fiona Adshead, Chief Wellbeing and Public Health Officer, Bupa, UK - The role of the 
private sector in multisectoral NCD partnerships

Mrs Deborah Chen, Immediate past VP of the WHF, immediate past president of the 
InterAmerican Heart Foundation, Executive Director, Heart Foundation of Jamaica, 
Jamaica

14:00 – 15:45 ROUNDTABLE SESSION

ZUMURRUD HALL

Global and Regional NCD Advocacy Planning

This session will provide the opportunity for national and regional NCD 
alliances to break into small working groups to discuss concrete next 
steps for advocacy efforts, as well as explore how the network from 
national, regional and global levels can work together going forward. 
The Sharjah Declaration, which will be formally adopted in the Closing 
Ceremony, will provide the basis for the advocacy planning exercise. 
The findings from the Situational Analysis of national and regional NCD 
alliances will underpin the discussion on how alliances from national, 
regional and global can work together and improve coordination.

16:00 – 16:30 OFFICIAL CLOSING. Together We Are Stronger: Next Steps

ZUMURRUD HALL

Welcome note

Short video: Recap of Global NCD Alliance Forum

Closing Remarks: HE Ameera Abdelrahim Binkaram 

President of the Board of Directors - Friends of Cancer Patients

Closing Remarks: Dr Jose Luis Castro 

Chair of NCD Alliance

Presentation of Sharjah Declaration to Her Highness Sheikha Jawaher 
bint Mohammed Al Qasimi – by Dr Jose Luis Castro, Chair NCD Alliance 
and Sir George Alleyne, Director Emeritus, PAHO, NCD Alliance Expert 
Advisory Group 

End of Fourm

17:30 DELEGATES DEPART

Programme in Detail 
Sunday, 15TH November 2015

Programme in Detail 
Sunday, 15TH November 2015
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Forum Information

The Forum will have a Secretariat area and an Information/Registration desk in the 
Fairouz Foyer where staff will be able to assist delegates with all enquiries. If you have 
any problems please contact 

Jackie Romoff, Forum Coordinator in the first instance  
Email: jackieromoff@hotmail.com

NOTE: Lost and Found items will be available at the Forum Secretariat.

Reimbursement Desk
The Travel Grant Reimbursement Desk, located in the Secretariat, will be open at the times 
stated below. To enable us to authorise your reimbursement, please ensure you bring a copy 
of the completed travel grant reimbursement form with your bank details in a legible format 
together with a copy of your e-ticket and your passport. 

Saturday 14 November  12:30 – 15:30 
Sunday 15 November  12:30 – 14:30

Speaker presentations
All speakers presentations and Forum materials for delegates are accessible online in this link: 
http://bit.ly/NCDAForum2015

Plenary Sessions
All Plenary Sessions will be held in the Zumurrud Hall.

Official language
The official language of the Global NCD Alliance Forum 2015 is English.  
The Opening Ceremony and Plenary Sessions will be available in Arabic and Spanish. 
Selected workshops will be available in Spanish. These will be announced by workshop chairs 
during the preceding plenary session.

Video booth
The Global NCD Alliance Forum 2015 will have a video booth installed in the Fairouz foyer. 
Delegates are encouraged to record a short inspirational video message in their native 
language on:

I advocate on NCDs because…

My dream is that by 2030.…

The NCD Media team will make a collage of the messages recorded on the video booth, and 
present these on the last day of the Forum. Video messages recorded may be used in print 
and/or electronic form, solely for non-commercial, promotional purposes of the work of FoCP 
and the NCD Alliance.

Blackboard
The Global NCD Alliance Forum 2015 will have a blackboard installed in the Fairouz foyer. 
Delegates are encouraged to use the blackboard to share what they will be doing differently 
as a result of the Forum. The blackboard can be used to make announcements and share 
ideas, plans and activities sparked and inspired by the Forum.

Certificates and Evaluation Form
Delegates are asked to complete an evaluation form - which is included in the delegate 
welcome bag - and return it to the Information/Registration Desk in the Fairouz Foyer before 
the end of the Forum. In return for the evaluation form delegates will receive a Certificate 
of attendance. If you are unable to complete the evaluation form at the event, please email 
the evaluation form (which will be emailed to delegates as part of Forum follow up) to 
globalncdforum@ncdalliance.org within two weeks following the event and you will receive a 
certificate by email return.

Online Communications and Social Media  
One of the main objectives of the Forum is to provide a platform for delegates to share best 
practice, network, learn and equip themselves with tools to help further their work. Please 
use the official Forum hashtag #NCDAForum2015 to share your views and engage with other 
delegates. The NCD Alliance has established lists to help delegates connect with the NCD 
Alliance and between each other on  
Twitter: https://www.twitter.com/ncdalliances/lists

Follow the NCD Alliance on  
www.facebook.com/company/ncdalliance for live updates during the Forum.

The NCD Alliance has created a Forum invite-only group for networking on LinkedIn. Wifi 
details will be made available for delegates to connect to the internet using internet enabled 
devices during the Forum. 
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Official Photography/videography
The Global NCD Alliance Forum 2015 is an invitation-only event. Professional photographers 
employed by FoCP and the NCD Alliance will be taking pictures and footage at the event. All 
photos and footage produced are to be used in print and/or electronic form, solely for non-
commercial, promotional purposes of the work of FoCP and the NCD Alliance.

If any participant or speaker has any issue being photographed or filmed during the Forum, or 
his/ her likeness being used, he or she is kindly requested to inform the Forum Secretariat, by 
leaving a message with their name, email and phone number.

Hotel Accommodation

CENTRO SHARJAH 
Al Dhaid Road E 88 
Sharjah, United Arab Emirates 
Adjacent to - Sharjah International Airport Mosque

T: +971 6 508 8000

F: +971 6 508 8111.

E: centro.sharjah@rotana.com 

SHARJAH ROTANA (Swiss-Bel Hotel from 1 November 2015) 
Al Arouba Street 
Sharjah, United Arab Emirates

T: +971 6 563 7777 

F: +971 6 563 5000

Shuttle buses

CENTRO

Saturday 14 November

Centro to JRCC - Departures at 07:55 and 08:25 
JRCC to Centro - Departures at 18:45 and 19:15

Sunday 15 November

Centro to JRCC - Departures at 07:10 and 07:40 
JRCC to Centro - Departures at 17:15 and 17:45

ROTANA

Saturday 14 November

Rotana to JRCC - Departure at 07:45 only 
JRCC to Rotana - Departure at 18:45 only

Sunday 15 November

Rotana to JRCC - Departure at 06:45 only 
JRCC to Rotana - Departure at 17:15 only

Location
Stretching from the Arabian Gulf to the Gulf 
of Oman, Sharjah is the third largest of the 
seven Emirates which form the United Arab 
Emirates.

Rich in history and culture; a land with a 
wealth of values, warm and friendly people, 
all year-round sunshine and distinctive blend 
of glorious past and bright present, the 
emirate is an attractive and safe destination 
offering the right ingredients for leisure and 
business alike. Having been crowned the 
“Cultural Capital of the Arab World” in 1998, 
the Islamic Culture Capital for 2014 and the 
Arab Tourism Capital for 2015, the smiling 
emirate of Sharjah has for generations, been 
welcoming visitors from around the world.

Sharjah is the oldest Emirate on the coast 
of Oman, and lies in the centre of other 
emirates, spread over an area of 2600 sq. 
km, occupying 3.3% of the total area of 
the United Arab Emirates (not counting the 
islands). It is the only emirate that overlooks 
the coastline on the Arabian Gulf from the 
West and the Gulf of Oman (Indian Ocean) 
from the East. The coastline on the Gulf 
extends about 20 km, and within 80 km to 
the Gulf of Oman.

The history of the population dates back to 
6000 years ago, when the place was called 
by the name of “Sarqua” and the people 
were generally engaged in maritime trade, 
in addition to agriculture, fishing and pearl 
diving. Most of the habitation was around the 
valleys.

About Sharjah

Weather
The weather is pleasant from the month 
of November to April, with the days being 
sunny and warm and evening’s cool, with 
low humidity and daytime temperatures 
ranging from 18 degrees Celsius to 30 
degrees Celsius. Rains and tropical storms 
can be expected during January, February 
and March. The weather gets warm from 
May to September, with extremely high 
temperatures at noon in July and August up 
to 45 degrees Celsius.

Things to do
Sharjah has a lot to offer to tourists and has 
a number of famous attractions including 
museums, traditional Souks, modern 
shopping malls and family entertainment to 
keep visitors of all ages busy. Your stay in 
Sharjah is sure to become an unforgettable 
experience! 

Shopping
Sharjah is a perfect place for shopping 
lovers and provides a great stop-over for 
all kinds of tourists. It offers a wide range 
of shopping malls full of perfumes, textiles, 
carpets, gold jewellery and much more. 
Different shopping festivals are promoted 
by the government of Sharjah as being a 
cultural and entertainment hub.

Things to remember
Visitors to Sharjah are expected to 
respect the tradition and culture of the city 
especially by wearing suitable clothing. It is 
advisable to wear loose clothes and avoid 
wearing swimming suits on public beaches. 
Please note that Sharjah is a “dry emirate” 
which means that sale or possession of 
alcohol within Sharjah is forbidden.

.
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اإلقامة الفندقية

سنترو الشارقة

E88 شارع الذيد

الشارقة | اإلمارات العربية المتحدة
بالقرب من - مسجد مطار الشارقة الدولي

هاتف: 8000 6508 971 +
فاكس: 8111 6508 971 +

centro.sharjah@rotana.com :البريد اإللكتروني

فندق روتانا الشارقة )فندق ’سويس بل‘ اعتبارا من 1 نوفمبر 2015(

شارع العروبة

الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 7777 6563 971 +
فاكس: 5000 6563 971 +

الحافالت 

سنترو
السبت 14 نوفمبر

من فندق سنترو إلى مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات - المغادرة عند الساعة 07:55 و08:25
مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات إلى سنترو - المغادرة عند الساعة 18:45 و19:15

األحد 15 نوفمبر
سنترو إلى مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات - المغادرة عند الساعة 07:10 و07:40

مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات إلى سنترو - المغادرة عند الساعة 17:15 و17:45

روتانا
السبت 14 نوفمبر

من روتانا إلى مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات - المغادرة عند الساعة 07:45 فقط 
من مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات إلى روتانا - المغادرة عند الساعة 18:45 فقط 

األحد 15 نوفمبر
من روتانا إلى مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات - المغادرة عند الساعة 06:45 فقط

من مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات إلى روتانا - المغادرة عند الساعة 17:15فقط

الموقع

هذه الواحة الغناء التي تمتد أراضيها من الخليج 
العربي غربًا إلى خليج عمان شرقًا، هي ثالث أكبر إمارة 

من حيث المساحة بين اإلمارات السبع التي تشكل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وهي عنوان للحضارة العربية األصيلة التي تفخر 
بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، كما أنها ثرية 

بقيمها، وفاضلة بثوابتها األخالقية التي تتمسك 
وتعتز بها، وفخورة بأهلها وطيب سجاياهم ومنبته. 

والشارقة اسم على مسمى، فهي “الشمس 
المشرقة” لغة، كما أن الشمس المشرقة تزين 

سماءها على مدارالعام. وأكثر ما يميزها هو ذلك 
التماذج الراقي بين القديم والحديث، فاإلمارة تحتضن 

عددًا ال يحصى من الصروح المعمارية التي تجسد روعة 
العمارة االسالمية لتروي قصة ماض مجيد وحاضر 

مشرق. وقد نجحت اإلمارة في وضع بصمتها على 
خريطة العالم السياحية والتجارية، فأضحت الوجهة 
األكثر جذبًا للترفيه واألعمال على حد سواء. وتقديرًا 

لجهودها وسعيها الحثيث لبلوغ أرقى المراتب، حازت 
الشارقة، وعن جدارة على لقب عاصمة الثقافة العربية 

للعام 1998، وعاصمة الثقافة اإلسالمية للعام 2014، 
وعاصمة السياحة العربية للعام 2015. وعلى مر األجيال 

كانت الشارقة والتزال اإلمارة المضيافة التي ترحب 
بالزوار من جميع أنحاء العالم.

تعتبر الشارقة أقدم إمارة على ساحل ُعمان، وتقع في 
مركز القلب بين بقية إمارات الدولة األخرى، وتمتد على 
مساحة 2600 كيلومتر مربع لتشغل 3.3% من إجمالي 

مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي اإلمارة 
الوحيدة التي تطل على الخليج العربي من جهة 

الغرب، وخليج عمان )المحيط الهندي( من الشرق. 
ويمتد الساحل الشاطئي الخليجي لإلمارة على طول 

20 كيلومتر تقريبًا، وضمن 80 كيلومتر على خليج 
عمان.

يعود االستقرار السكاني في الشارقة إلى نحو 6000 
سنة، عندما كانت المنطقة معروفة باسم ’ساركوا‘. 

وكانت تتميز بتوافر أبرز المهن التجارة البحرية، إضافة 
إلى الزراعة وصيد األسماك والغوص للعثور على 

اللؤلؤ. وتركزت معظم المساكن حول الوديان.

حول الشارقة
المناخ

تتمتع إمارة الشارقة بطقس لطيف اعتبارًا من شهر 
نوفمبر وحتى إبريل، بحيث يكون النهار مشمسًا 

ودافئًا وتكون الليالي باردة، مع انخفاض نسبة 
الرطوبة، وتدرج الحرارة بين 18 – 30 درجة مئوية. 
ويمكن توقع هطول األمطار وهبوب العواصف 

االستوائية خالل أشهر يناير، فبراير، ومارس. ويصبح 
الطقس دافئًا اعتبارًا من شهر مايو إلى سبتمبر، مع 

درجات حرارة شديدة االرتفاع عند الظهيرة في شهري 
يوليو وأغسطس، بحيث تصل إلى 45 درجة مئوية.

النشاطات

تزخر إمارة الشارقة بالكثير من العروض الشّيقة 
والقيمة للسياح، وتمتلك عددًا من الوجهات السياحية 

المشهورة التي تتضمن متاحف وأسواق تقليدية، 
ومراكز تسوق معاصرة ومراكز ترفيه عائلية متميزة 

والتي تلبي متطلبات الزوار على اختالف أعمارهم. 
ويحظى زوار اإلمارة بفرصة الختبار تجربة ال تنسى!. 

التسوق

تعتبر الشارقة المكان األمثل للتجار وعشاق التسوق، 
ووجهة تسوق متكاملة لكل أنواع السياح. وتتضمن 

اإلمارة مجموعة واسعة من مراكز التسوق الزاخرة 
بالعطور، واألقمشة، والسجاد، والمجوهرات الذهبية 
وغيرها الكثير. وتقيم اإلمارة عدة مهرجانات تسوق 

تروج لها حكومة الشارقة باعتبارها وجهة ثقافية 
وترفيهية متميزة.

أشياء يجب أن نتذكرها

يتوقع من زوار الشارقة احترام تقاليد المدينة 
وثقافتها، وخاصة بالنسبة الرتداء المالبس المناسبة. 

وينصح بارتداء المالبس الفضفاضة، ويرجى االنتباه إلى 
أن بيع أو حيازة المشروبات الكحولية في الشارقة 

مسألة ممنوعة.
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معلومات حول المنتدى

سيتضمن المنتدى مساحة مخصصة لألمانة العامة ومكتبا للمعلومات والتسجيل في ردهة فيروز حيث يستطيع 
الموظفون مساعدة الوفود واإلجابة عن كافة تساؤالتهم. وإن كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع 

jackieromoff@hotmail.com :جاكي روموف، منسق أول  للمنتدى. البريد اإللكتروني

مالحظة: ستتواجد المفقودات في األمانة العامة للمنتدى.

مكتب تعويض منح السفر

يقع مكتب تعويض منح السفر في األمانة العامة، وسيفتتح في األوقات الموضحة أدناه. ولمنحنا قدرة أكبر على 
استكمال هذه العملية، يرجى التأكد من جلب نسخة عن استمارة تعويض منح السفر الكاملة مع تفاصيل 

حسابكم المصرفي بشكل مقروء إلى جانب نسخة من تذكرتك اإللكترونية وجواز السفر.

١٥:٣0 -  ١٢:٣0 ١٤ نوفمبر   السبت   

١٤:٣0 -  ١٢:٣0 ١٥ نوفمبر   األحد  

العروض التقديمية للمتحدثين

 يمكن للوفود الحصول على كافة العروض التقديمية ومواد المنتدى من خالل الرابط اإللكتروني:
 http://bit.ly/NCDAForum2015 

الجلسات العامة 

تقام كافة الجلسات العامة في قاعة زمرد

اللغة الرسمية

تعتبر اإلنجليزية اللغة الرسمية المعتمدة في المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية ٢0١٥.

وستتوفر ترجمات باللغتين العربية واإلسبانية للحفل االفتتاحي والجلسات العامة. كما ستتوفر بعض ورش العمل 
المختارة باللغة اإلسبانية. وسيتم اإلعالن عن ذلك عبر رؤساء ورش العمل خالل الجلسة العامة السابقة لها.

ركن الفيديو

 يقيم المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية  ركنًا مخصصا للفيديو في ردهة فيروز. والوفود مدعوة 
لتسجيل رسائل فيديو تعبيرية قصيرة بلغتهم األم حول:

أقدم دعمي لتحالفات األمراض غير المعدية ألنني ... 

وحلمي أنه بحلول عام ٢0٣0 ....

وسيقوم الفريق اإلعالمي الخاص بالفعالية بإنشاء مقطع فيديو شامل من الرسائل المسجلة في  ركن  الفيديو، 
وعرضه في اليوم الختامي للمنتدى. ويمكن استخدام مقاطع الفيديو المسجلة بشكل مطبوع و/أو بصيغة 
إلكترونية، بشرط استخدامها ألغراض غير تجارية أو ترويجية ألعمال جمعية أصدقاء مرضى السرطان وتحالف 

األمراض غير المعدية.

السبورة

سيقوم المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية ٢0١٥ بوضع سبورة في ردهة فيروز. وندعو الوفود إلى 
استخدامها لتبادل أنشطتهم المتنوعة خالل المنتدى. ويمكن استخدم السبورة إلطالق اإلعالنات وتبادل األفكار، 

والخطط واألنشطة المستوحاة من المنتدى. 

الشهادات ونموذج التقييم

يطلب من الوفود استكمال نموذج تقييم سيتم تضمينه في حقيبة الترحيب بالوفود - وإعادتها إلى مكتب 
المعلومات والتسجيل في ردهة فيروز قبل اختتام فعاليات المنتدى. وبمجرد تسليم نماذج التقييم، يحصل 

 الموفدون على شهادات حضور. وفي حال لم تستطع استكمال نموذج التقييم في الفعالية، يرجى إرساله 
globalncdforum@ بصيغة إلكترونية )وسيتم إرسالها إلى الوفود كجزء من الملفات الملحقة بالمنتدى( إلى

ncdalliance.org في فترة ال تتجاوز األسبوعين بعد انتهاء المنتدى، وستتلقون الشهادة عبر البريد اإللكتروني 
أيضا.

  
التواصل عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

من بين األهداف الرئيسية للمنتدى منح المندوبين فرصة متميزة لتبادل أفضل الممارسات، وتدعيم العالقات، 
والتعلم والتزود باألدوات الكفيلة بمساعدتهم على االرتقاء بمستوى عملهم. يرجى استخدام   الوسم  الرسمي 

للمنتدى NCDAForum2015# للتعبير عن أفكاركم ومشاركتها مع بقية الوفود المشاركة. وقد وضع تحالف األمراض 
غير المعدية قوائم لمساعدة الوفود على التواصل مع تحالف األمراض غير المعدية وبين بعضها البعض عبر:

https://www.twitter.com/ncdalliances/lists :تويتر

تابعوا تحالف األمراض غير المعدية على www.facebook.com/company/ncdalliance لالطالع على أحدث 
أخبار المنتدى.

أنشأ تحالف األمراض غير المعدية مجموعة يقتصر أعضاؤها على مدعوي المنتدى على موقع ’لينكد إن‘. وستتوفر 
معلومات أكثر عن تمكين أجهزة المندوبين بخدمة اتصال السلكي باإلنترنت ’واي فاي‘ خالل فعاليات المنتدى.

التصوير الفوتوغرافي / الفيديو الرسمي

يعتبر المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية ٢0١٥ فعالية يقتصر حضورها على المدعوين. وقد تم توظيف 
مصورين فوتوغرافيين محترفين عبر جمعية أصدقاء مرضى السرطان وتحالف األمراض غير المعدية اللتقاط الصور 

خالل الفعالية. وسيتم استخدام الصور  الملتقطة بشكل مطبوع و/أو بصيغة إلكترونية، بشرط استخدامها 
ألغراض غير تجارية أو ترويجية ألعمال جمعية أصدقاء مرضى السرطان وتحالف األمراض غير المعدية.

وفي حال عدم رغبة البعض بالظهور في الصور أو الفيديو خالل المنتدى، يمكن للشخص التقدم بطلب خاص 
لألمانة العامة في المنتدى، وترك رسالة مع اسمه/اسمها، وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف.
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الدكتورة إسبيرانزا سيرون فيالكويران - رئيسة توعية المستهلكين، المائدة المستديرة المتحدثون
الكولومبية لألمراض غير المعدية، كولومبيا

الدكتورة شارلوت أوغست، مديرة الشراكة في مجموعة ريتشموند، المملكة المتحدة، 
مجموعة ريتشموند من الجمعيات الخيرية، المملكة المتحدة 

 اآلنسة ديانا فاكا، الرئيسة المشاركة، المائدة المستديرة حول األمراض غير المعدية، 
الواليات المتحدة األمريكية

السيد ووندو بيكيلي، مدير مجموعة تحالفات إثيوبيا لألمراض غير المعدية

اآلنسة رانجيت كاور، رئيسة مجلس إدارة تحالف إندونيسيا لألمراض غير المعدية

الدكتورة فيكي بينكي-أتكينسون، العضوة اإلدارية في تحالف جنوب أفريقيا لألمراض غير 
المعدية، جنوب أفريقيا

اآلنسة جينيفر بوشي، مديرة إدارة المعرفة ونائبة مدير الشبكة العالمية للمصابين بنقص مساعدو  الجلسة
المناعة المكتسبة )GNP+(، هولندا 

 السيد كوالديب سيمي، المدير التنفيذي، التحالف الدولي لمؤسسات المرضى، 
المملكة المتحدة

تقرير الجلسة 12:10 – 12:50
قاعة زمرد

ضمان المساءلة والمسؤولية 

تلخص المراجعة الرسائل األساسية ونقاط العمل من الجلسة العامة وجلسة ورشة العمل ٣.

البروفيسورة أماندا جين راميريز، أستاذة الطب النفسي لألورام والطب النفسي االتصالي، رئيس ورشة العمل
كلية 'كينجز' في لندن، المملكة المتحدة

البروفيسورة راشيل نوجينت، أستاذة مساعدة في الطب اإلكلينيكي، جامعة األعضاء المشاركون
واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية 

السير تريفور هاسل، رئيس التحالف الصحي لدول منطقة الكاريبي، باربادوس

السيد مارك وورتمان، الرئيس التنفيذي لالتحاد العالمي لمرض الزهايمر، المملكة المتحدة

استراحة الغداء13:00 – 14:00

قوة الشراكات والتعاون في مكافحة األمراض غير المعدية

جموعة داعمي تحالف األمراض غير المعديةالمنظمون

 قاعة ياقوت

وتستضيفها المجموعة االستشارية لداعمي تحالف األمراض غير المعدية، تحالف المنظمات غير 
الحكومية والشركات التي تعمل معا لبناء مبادرات متعددة القطاعات تحت مظلة تحالف 

األمراض غير المعدية.

وتلعب هذه الجلسة دورا في تحفيز الحوار حول أفضل الممارسات المتبعة في المبادرات بين 
الجهات المعنية المتعددة لمكافحة األمراض غير المعدية في مختلف المناطق حول العالم. 

وعبر طيف واسع من الجهات المعنية باألمراض غير المعدية، تدرك الجلسة أن أفضل طريق نحو 
تحقيق “٢5 في ٢5” يكون عبر تنمية الشراكات المبتكرة التي تستفيد من المنظمات غير 

الحكومية، والحكومات، والمؤسسات، ومجموعات دعم المرضى، وغيرها ممن تتمتع بتأثير على 
األمراض غير المعدية.

السيد مارتن بيرنهارت، الرئيس المشارك للمجموعة االستشارية لداعمي تحالف األمراض غير رئيس ورشة العمل
المعدية؛ نائب رئيس العالقات مع المؤسسات الدولية، سانوفي، سويسرا 

الدكتور جيرارد مارتن، رئيس مجلس إدارة الكلية األمريكية لطب القلب، لجنة الصحة السكانية، المتحدثون
الواليات المتحدة األمريكية وعضو المجموعة االستشارية للداعمين - قيمة العمل في مجتمع 

المنظمات غير الحكومية فيما يخص األمراض غير المعدية.

الدكتورة فيونا أدشيد، رئيس العافية والصحة العامة، ’بوبا‘، المملكة المتحدة - دور القطاع 
الخاص في الشراكات متعددة القطاعات في مجال األمراض غير المعدية

السيدة ديبورا تشين، نائب الرئيس السابق التحاد القلب العالمي، الرئيس السابق  لمؤسسة 
القلب األمريكية، المدير التنفيذي لمؤسسة القلب في جامايكا

جلسة المائدة المستديرة 14:00 - 15:45
قاعة زمرد

التخطيط العالمي واإلقليمي لدعم مكافحة األمراض غير المعدية

توفر هذه الجلسة فرصة متميزة للتحالفات اإلقليمية والوطنية في مجال األمراض غير المعدية 
لالنقسام إلى مجموعات عمل صغيرة ومناقشة الخطوات العملية التالية للمناصرة، فضاًل عن 

استكشاف آلية عمل الشبكة من مستويات وطنية وإقليمية وعالمية للتقدم نحو المستقبل. 
وسيقدم ’إعالن الشارقة‘، الذي سيعتمد رسميا في الحفل الختامي، األسس الخاصة بتخطيط 

عملية الدعم. وستؤكد النتائج المستخلصة من التحليل الظرفي للتحالفات الوطنية واإلقليمية 
في مجال األمراض غير المعدية على النقاشات الدائرة حول آلية عمل هذه التحالفات معا وسبل 

تحسين التعاون.

الحفل الختامي الرسمي معا نحن أقوى: الخطوات  المستقبلية 16:00 – 16:30
قاعة زمرد

كلمة ترحيبية

فيديو قصير: ملخص المنتدى العالمي لألمراض غير المعدية
  كلمة ختامية: سعادة أميرة عبدالرحيم بن كرم

رئيس مجلس اإلدارة – جمعية أصدقاء مرضى السرطان
كلمة ختامية: الدكتور خوسيه كاسترو

رئيس تحالف الـمراض غير المعدية
منح وثيقة إعالن الشارقة لألمراض غير المعدية لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي 

من قبل  الدكتور خوسيه كاسترو - رئيس تحالف الـمراض غير المعدية و السير جورج ألين 
- المدير الفخري منظمة الصحة للبلدان األمريكية، مجموعة الخبراء االستشاريين لتحالف 

األمراض غير المعدية

ختام المنتدى

مغادرة الوفود 17:30

البرنامج التفصيلي
األحد 15 نوفمبر 2015

البرنامج التفصيلي
األحد 15 نوفمبر 2015
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ورش العمل10:40 - 12:00 

الجلسة 3

 يترأس الجلسه كل من 
في جلسة ورشة العمل

تعزيز التحركات المعنية باألمراض غير المعدية حرصًا على المسؤولية في 
الوقاية والتحكم باألمراض غير المعدية

مارك وورتمان، )االتحاد الدولي لمرض الزهايمر، المملكة المتحدة(؛
والسير تريفور هاسل )التحالف الصحي لدول منطقة الكاريبي، بربادوس(

المراقبة الرسمية لألمراض غير المعدية ومشاركة المجتمع المدنيورشة العمل ٣.1

منظمة الصحة العالمية وتحالف األمراض غير المعديةالمنظمون

قاعة زمرد

“تعمل ورشة العمل هذه على تزويد مؤسسات المجتمع المدني بالفهم الالزم لعمليات 
المراقبة الرسمية التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية / األمم المتحدة والجداول الزمنية ذات 

الصلة باألمراض غير المعدية، بما في ذلك األهداف العالمية لألمراض غير المعدية )إطار العمل 
العالمي للمراقبة، أهداف التنمية المستدامة(، ومراجعة األمم المتحدة ٢0١8 حول األمراض غير 
المعدية، بما في ذلك مراقبة تقدم منظمة الصحة العالمية في مجال األمراض غير المعدية. 
كما تسلط الضوء على الفرص المتاحة لمشاركة هيئات المجتمع المدني في مراقبة األمراض 

غير المعدية وتبادل الممارسات الجيدة، مثل تقرير حالة المجتمع المدني. وخالل الجلسة 
التفاعلية، سيتطرق المشاركون آللية تسهيل سبل تعزيز التعاون في المراقبة والمسؤولية عبر 

التحالفات. وفي النتيجة، سيمتلك المشاركون فهمًا أفضل إلمكانية مشاركة هيئات المجتمع 
المدني بفاعلية أكبر في مراقبة التقدم العالمي والوطني في مجال األمراض غير المعدية، 

ووضع خطط عمل مشتركة لمواصلة التعاون.

البروفيسورة فيونا بول، رئيسة الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، أستراليارئيس ورشة العمل

اآلنسة ليان رايلي، رئيسة فريق المراقبة، األمراض غير المعدية والصحة النفسية، منظمة المتحدثون
الصحة العالمية، سويسرا.مليات وحلقات المراقة الرسمية لألمراض غير المعدية

اآلنسة ألينا ماتزكي، مديرة الدعم، تحالف األمراض غير المعدية، سويسرا
الممارسات الجيدة لمراقبة المجتمع المدني لألمراض غير المعدية

 البروفيسور جيرالد يونجا، تحالف كينيا لألمراض غير المعدية والرئيس المشارك 
لمبادرة تحالف دول شرق أفريقيا لألمراض غير المعدية،كينيا

دراسة حالة: تقرير حالة المجتمع المدني والمسح القياسي في شرق أفريقيا

 مراقبة المجتمع المدني للقطاع الخاص للوقاية من األمراض ورشة العمل ٣.2
غير المعدية مجلس زبرجد

 مركز دراسات أمريكا الالتينية، تحالف جنوب شرق آسيا لمكافحة التبغ، المنظمون
والصندوق الدولي ألبحاث السرطان.

مجلس زبرجد

تتطرق ورشة العمل هذه لدور المجتمع المدني في مراقبة القطاع الخاص في مجال األمراض 
غير المعدية، بما في ذلك تعارض المصالح وتدخل القطاع الخاص في الوقاية من األمراض غير 

المعدية. ومن خالل تحديد وتبادل الخطط واالستراتيجيات في مراقبة القطاع الخاص، تلعب 
ورشة العمل دورًا في إثارة نقاش مشترك للتعلم من مجاالت مكافحة التبغ والتغذية. 

وستنطرق الورشة إلى تحديد 'الطرف' األمثل لمراقبة القطاع الخاص. ويتجلى هدف ورشة العمل 
إلى تزويد المنتدى بالتحديات والفرص ليصار إلى مناقشتها فيما يخص مراقبة القطاع الخاص؛ 

ومناقشة مختلف الطرائق واألدوات المتاحة لهيئات المجتمع المدني في هذا المجال بالتحديد؛ 
والتعلم من مختلف السياقات اإلقليمية، فضاًل عن إدراك أوجه الشبه بين التكتيكات 

المستخدمة عبر القطاع الخاص في مجاالت التغذية ومكافحة التبغ.

 اآلنسة لويز كودلينج، رئيسة العالقات السياسية والعامة، المتحدثون
الصندوق الدولي ألبحاث السرطان، المملكة المتحدة

مراقبة اتساق السياسات في مجال التغذية باستخدام إطار عمل التغذية 

الدكتورة ماري أسونتا، مستشارة أولى لتنمية السياسة، تحالف مكافحة التبغ في دول جنوب 
شرق آسيا، أستراليا رؤى من تدابير مكافحة التبغ في منطقة جنوب شرق آسيا

 الدكتورة بياتريز شامباين، رئيس، التحالف الصحي لدول أمريكا الالتينية، 
الواليات المتحدة األمريكية

رؤى من تدابير مكافحة التبغ في منطقة دول أمريكا الالتينية

قوة الشعب: استراتيجيات االتصال لحشد الرأي العام حول األمراض غير المعديةورشة العمل 3.3

االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، المؤسسة العالمية ألمراض الرئةالمنظمون

قاعة ياقوت

توفر ورشة العمل هذه توجيهات عملية حول كيفية استخدام أدوات واستراتيجيات التواصل، بما 
في ذلك وسائل التواصل االجتماعي، لتوعية العامة وتعزيز مشاركتهم في دعم وتفعيل 

سياسات الصحة العامة التي تمنع األمراض غير المعدية. وسيغادر المشاركون مع أفكار عملية 
ودراية تامة بالمعلومات التي يمكنهم استخدامها، وخاصة فيما يتعلق بإرسال الرسائل. وستركز 

ورشة العمل على أبرز مجاالت األمراض غير المعدية: مكافحة التبغ وتنظيم سلوكيات تناول 
األطعمة والمشروبات غير الصحية.

ريبيكا بيرل، مدير الشراكات والمبادرات، االتحاد/المؤسسة العالمية ألمراض الرئةرئيس ورشة العمل

ريبيكا بيرل، مدير الشراكات والمبادرات، االتحاد/المؤسسة العالمية ألمراض الرئةالمتحدثون
دافع متميز لدعم السنغال في وضع تشريع وطني شامل لمكافحة التبغ.

 ميغو لين، المدير المساعد لبرامج دول منطقة جنوب شرق آسيا، 
االتحاد/المؤسسة العالمية ألمراض الرئة

استخدام وسائل جديدة لدفع الشباب والعامة للمشاركة في فييتنام، وإندونيسيا، والفلبين. 

ريبيكا بيرنر، مديرة التنمية المؤسسية، 'إلبودر دي كونسيوميدور'، المكسيك  حروب الصودا 
- وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي لتعزيز سبل 

الوقاية الشاملة من السمنة في المكسيك

إيمر روخاس، مؤسس ورئيس جمعية 'نيو فويز'، الفلبين
المثال الفلبيني

أفضل ممارسات إشراك المرضى في االستجابة لألمراض غير المعديةورشة العمل ٣.4

الجمعية الدولية لمرض الزهايمر، التحالف الدولي لمؤسسات المرضىالمنظمون
)+GNP( الشبكة العالمية للمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة

مجلس الزورد

“تستكشف جلسة ورشة العمل هذه الفرص الكفيلة بمشاركة الناس المتضررين من األمراض 
غير المعدية في مختلف جوانب االستجابة على هذه األمراض: المناصرة؛ وضع السياسات؛ 

وتقديم الخدمات ومراقبتها. وستستعرض عددًا من التحديات المشتركة في مشاركة 
األشخاص المتضررين من األمراض غير المعدية وتسلط الضوء على األساليب الناجحة لتحقيق 

هذه المشاركة في سياقات متنوعة، مع دراسات حالة من كولومبيا، الواليات المتحدة األمريكية، 
المملكة المتحدة، إثيوبيا، ماليزيا، وجنوب أفريقيا. كما يناقش العمل الجماعي التفاعلي 

الممارسات الجيدة للمشاركة. شهادات على مناصرة األمراض غير المعدية ستعزز من قوة 
القصص الشخصية. 

اآلنسة بورفي بهات، مديرة أولى للوصول العالمي، 'ميدترونيك للعمل الخيري'، الواليات رئيس ورشة العمل
المتحدة األمريكية.

السيد مارك وورتمان، الرئيس التنفيذي لالتحاد العالمي لمرض الزهايمر، المملكة المتحدة
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 المواءمة: التعاون بين بلدان الشمال والجنوب ودول الجنوب في ورشة العمل ٢.4
مجال األمراض غير المعدية

التحالف الدنماركي لألمراض غير المعدية، تحالف أوغندا لألمراض غير المعدية، تحالف كينيا المنظمون
لألمراض غير المعدية، الكلية األمريكية لطب القلب

مجلس الزورد

تستشكف ورشة العمل هذه فرصة توسيع أنشطة المواءمة بين أنشطة دول الشمال والجنوب 
ودول الجنوب باعتبارها استراتيجية لتطوير دعم قوي للجتمع المدني وتعزيز التوعية حيال 

األمراض غير المعدية على الصعيدين الوطني والعالمي. وستتطرق إلى سبل التعاون من أجل 
تنمية القدرات والدعوة والحمالت، ودعم المرضى، والتعاون في الدراسات والمساءلة. ومن خالل 

مشاركة التجارب المستمدة من شرق أفريقيا، وأوغندا، والدنمارك والواليات المتحدة األمريكية، 
فإن ورشة العمل هذه ستناقش الفوائد والتحديات التي تواجهها التحالفات في دول الشمال 

والجنوب/دول الجنوب وبناء جسور التعاون بين مجتمعات األمراض غير المعدية. وتستكشف 
ورشة العمل الدروس التي يمكن تعلمها من اآلخرين؛ وأفضل السبل الكفيلة بتعزيز العالقات؛ 

وأماكن وجود فرص التمويل؛ وآليات تعزيز التعاون بين الشركاء في دول الشمال والجنوب. ومن 
خالل تبادل التجارب، ستقدم ورشة العمل للشركاء إرشادات توجيهية بسيطة لالنطالق والعثور 

على مستوى االلتزام المنشود.”

اآلنسة سوزان فولكورتز، مديرة التنمية، التحالف الدنماركي لألمراض غير المعدية، الدنماركرئيس ورشة العمل

الدكتور توم موامبو، رئيس مجلس إدارة تحالف أوغندا لألمراض غير المعدية، أوغنداالمتحدثون
توسيع نطاق الدعوة في مجال األمراض غير المعدية عبر التعاون بين دول الشمال والجنوب: 

تجربة التحالف الدنماركي لألمراض غير المعدية - تحالف أوغندا لألمراض غير المعدية

 اآلنسة شارلوت رولفز كلوسن، مديرة العالقات العامة العالمية، 
الجمعية الدنماركية لمرض السكري، الدنمارك

 دوافع وفوائد مشاركة الجمعية الدنماركية لمرض السكري 
من التعاون القائم بين دول الشمال والجنوب

البروفيسور جيرالد يونجا، رئيس مجلس إدارة تحالف كينيا لألمراض غير المعدية، الرئيس 
المشارك لمبادرة االستدامة في تحالف شرق أفريقيا لألمراض غير المعدية، كينيا

التعاون اإلقليمي القائم بين دول الجنوب باعتباره من أبرز دوافع الدعم الوطني

الدكتور وليم زغبي، رئيس مجلس إدارة معهد تصوير القلب واألوعية الدموية والرئيس السابق 
للكلية األمريكية لطب القلب، الواليات المتحدة األمريكية

بناء جسور التعاون بين مجتمعات األمراض غير المعدية

أمسية حرة 19:00

تقرير الجلسة 08:00 – 08:40
قاعة زمرد

تعزيز االستجابة اإلقليمية والوطنية لألمراض غير المعدية

تلخص المراجعة الرسائل األساسية ونقاط العمل من إجراءات المنتدى يوم السبت ١4 نوفمبر.

معالي ماري كولينز، مديرة األمانة العامة لتحالف كولومبيا البريطانية للعيش الصحي، كندارئيس ورشة العمل

اآلنسة جوانا رالستون، نائب رئيس مجلس إدارة تحالف األمراض غير المعدية، والرئيس التنفيذي األعضاء المشاركون
التحاد القلب العالمي، سويسرا

الدكتورة بياتريز شامباين، رئيس، التحالف الصحي لدول أمريكا الالتينية، والمديرة التنفيذية 
لجمعية القلب األمريكية، الواليات المتحدة األمريكية

الدكتورة كارين سيلي، استشارية صحة عالمية، ترينيداد وتوباغو

اآلنسة سوزان فولكورتز، مديرة التنمية، التحالف الدنماركي لألمراض غير المعدية، الدنمارك.

الجلسة العامة 3 08:45 – 09:45

قاعة زمرد

تحقيق “25 في 25”: المسؤولية باعتبارها قوة للتغييرالجلسة 3

تهدف الجلسة العامة هذه لتعزيز مفهوم المساءلة ومناقشة دور المجتمع المدني لألمراض 
غير المعدية في دفع الحكومات والقطاع الخاص نحو مزيد من المساءلة. وتسلط الضوء على 

الطرائق واالستراتيجيات الفاعلة مثل مراقبة المجتمع المدني )التي تتضمن وضع تقرير حالة 
المجتمع المدني لألمراض غير المعدية( والتقارير الموازية. تتضمن جلسة العمل هذه وتناقش 

أمثلة عن الممارسات الجيدة حول اآللية التي اتبعتها حركات المجتمع المدني األخرى لدفع 
الحكومات والقطاع الخاص للمساءلة واستخالص الدروس المستفادة للمجتمع المدني في 

مجال األمراض غير المعدية.

البروفيسورة راشيل نوجينت، أستاذة مساعدة في الطب اإلكلينيكي، جامعة واشنطن، رئيس الجلسة
الواليات المتحدة األمريكية صاحب 

صاحب الكلمة 
الرئيسية

السير جورج آلين، المدير الفخري لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية، الواليات المتحدة األمريكية 
- المساءلة لتسريع العمل في مجال األمراض غير المعدية: دور المجتمع المدني

الدكتورة ماري أسونتا، مستشارة أولى لتنمية السياسة، تحالف مكافحة التبغ في دول جنوب األعضاء المشاركون
شرق آسيا، أستراليا

السيدة مايشا هوتون، المديرة التنفيذية، التحالف الصحي لدول منطقة الكاريبي، باربادوس

الدكتور أندريه دي فرانشيسكو، نائب المدير التنفيذي، الشراكة لصحة األمومة وحديثي 
الوالدة، سويسرا

جتماعات التواصل خالل استراحة القهوة، الجلسة 10:303 – 10:00

ردهة فيروز
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ورش العمل17:10 - 18:30 

الجلسة 2

 يترأس الجلسه كل من 
في جلسة ورشة العمل

التحالفات الفاعلة في مجال األمراض غير المعدية لتعزيز تأثير المناصرة

اآلنسة سوزان فولكوارتز )التحالف الدنماركي لألمراض غير المعدية، الدنمارك(؛ السيد 
أوليفير رينود )منظمة العلوم اإلدارية للصحة، الواليات المتحدة األمريكية(

كيفية العمل بكفاءة كتحالفورشة العمل ٢.1

تحالف األمراض غير المعدية، تحالف جنوب أفريقيا لألمراض غير المعدية، مجموعة ريتشموند المنظمون
من الجمعيات الخيرية من المملكة المتحدة، والتحالف األوروبي لألمراض المزمنة.

قاعة زمرد

يتجلى هدف ورشة العمل هذه في مناقشة النماذج التي تعتمدها مختلف التحالفات، 
والتحديات التي تواجهها، واالستراتيجيات التي تتبعها لتعزيز كفاءة العمل المشترك وتحقيق 

التأثير المنشود في المناصرة. وستستعرض التجارب والدروس المستفادة من ٣ تحالفات مختلفة 
عالجت معًا األمراض التي يمكن الوقاية منها: تحالف جنوب أفريقيا لألمراض غير المعدية، 

والتحالف األوروبي لألمراض المزمنة، ومجموعة ريتشموند من الجمعيات الخيرية. وتعمل كل 
منها في سياق مختلف، وهي مبنية ومدارة بأسلوب مختلف - مما يتيح فرصًا متميزة للنقاش 

ودروسًا تتبادلها المجموعات لتمكين كافة المشاركين من إيضاح ممارساتهم الشخصية، 
والتعبير عن طموحاتهم وأساليب العمل المشترك.

السيد سيمون جيلسبي، الرئيس التنفيذي، جمعية القلب البريطانية،رئيس ورشة العمل

الترحيب والتعريف

الدكتورة فيكي بينكي-أتكينسون، العضوة اإلدارية في تحالف جنوب أفريقيا لألمراض غير المتحدثون
المعدية، جنوب أفريقيا

الفرص والتحديات الكامنة في تشكيل تحالف وطني لألمراض غير المعدية - الدروس 
المستفادة من جنوب أفريقيا

اآلنسة إيميليا ميلويو، مديرة األمانة العامة، مديرة التحالف األوروبي لألمراض المزمنة، بلجيكا

قوة وفاعلية التحالفات اإلقليمية - تجارب من التحالف األوروبي لألمراض المزمنة

الدكتورة شارلوت أوغست، مديرة الشراكات في مجموعة ريتشموند، مجموعة ريتشموند من 
الجمعيات الخيرية، المملكة المتحدة

الشكل والتأثير: تحقيق التوازن الصحيح بين تعزيز الهياكل والتركيز على النتائج

اآلنسة إيالريا ليجيري، مستشار أول السياسة األوروبية في الجمعية األوروبية ألمراض القلب، 
التحالف األوروبي لألمراض المزمنة، بلجيكا

تعبئة الموارد: التعاون لتعزيز التأثير مجلس زبرجدورشة العمل 2.2

ميدترونيك للعمل الخيري، ACT+، رابين مارتينالمنظمون

مجلس زبرجد

توفر ورشة العمل هذه لمحة عامة عن مشهد الموارد الخاصة باألمراض غير المعدية، بما في 
ذلك الموارد الثنائية، ومتعددة االطراف، ومن القطاع الخاص والمنظمات الدولية غير الحكومية. 
وتسعى ورشة العمل لتزويد وفود المنتدى بدراسات حالة وأمثلة عن التعبئة األمثل للموارد في 

مجال األمراض غير المعدية. وستتطرق لالستراتيجيات الفاعلة لتعبئة الموارد مع قطاعات 
مختلفة، بما في ذلك وضع معايير واضحة لألهداف واالعتماد على الحالة العملية لألمراض غير 

المعدية والشراكات المستدامة.

الدكتور جيف ستورشيو، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ 'رابين مارتين' - التعريف ولمحة عامة عن رئيس ورشة العمل
المشهد الحالي للموارد

باوال جونز، المديرة التنفيذية، ACT+، البرازيل - إيضاح قضيتك دون تملق: تجربة إحدى المنظمات المتحدثون
البرازيلية غير الحكومية في مجال مكافحة التبغ

مارتن بيرنهارت، نائب رئيس العالقات مع المؤسسات الدولية، 'سانوفي'، سويسرا - االعتماد 
 على حالة العمل في األمراض غير المعدية: كيفية بناء قيمة مشتركة للشراكات 

مع القطاع الخاص

 دوغالس ويب، مستشار أول: الصحة والتنمية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك - 
 تعزيز جدول أعمال ٢0٣0 لألمراض غير المعدية: كيفية مشاركة مجتمع التنمية في 

األمراض غير المعدية

بورفي بات، مدير أول، الوصول العالمي، 'ميدترونيك للعمل الخيري، الواليات المتحدة األمريكية 
- دور العمل الخيري في إقامة شراكات مستدامة في مجال األمراض غير المعدية

التخطيط للحملة: الدليل المفصل للحمالت الناجحة قاعة ياقوتورشة العمل ٢.3

الجمعية األمريكية للسرطان، ميكسيكو سالود-ابليه )تحالف المكسيك لألمراض غير المعدية(المنظمون

قاعة الياقوت

تركز ورشة العمل هذه على الخطوات الالزمة لوضع استراتيجية التخطيط للحملة. وتستعرض 
أبرز قصص النجاح في مجال المناصرة وتخطيط الحمالت من دول مختلفة: تجارب فرض الضرائب 

على الصودا ومكافحة التبغ في المكسيك، وتجربة مكافحة التبغ في الهند. وتتطرق ورشة 
العمل هذه لدراسات حالة في مجال المناصرة، وتحدد عناصر النجاح ومجاالت الفرص الكامنة 

للتحالفات. تتيح النقاشات واألنشطة الجماعية للمشاركين القدرة على تحديد المشاكل ذات 
الصلة باألمراض غير المعدية، وتخطيط خطوات الحملة والحلول الرئيسية، وفقًا لـ 'مخطط 

استراتيجية العمل المباشر ”الخاص بالجمعية األمريكية للسرطان.”

 بول هولمز، مدير العالقات االتحادية والصحة العالمية، المتحدثون
 الجمعية األمريكية للسرطان، 

الواليات المتحدة األمريكية  مخطط استراتيجية العمل المباشر

 خوان نونيز، منسق تحالف مكافحة التبغ )أليينتو( وميكسيكو سالود-ابليه 
)تحالف المكسيك لألمراض غير المعدية(، المكسيك

ميكسيكو سالود-ابليه ومثال عن مكافحة التبغ

 لويس إم. إنكارناسيون، مدير 'فونداسيون ميديتي'، 
ومنسق ميكسيكو سالود-ابليه )تحالف األمراض غير المعدية(، المكسيك

ما هي المناصرة، ومن أين تنبع أهميتها؟

 ريبيكا بيرنر، مديرة التنمية المؤسسية، 
'إل بودر ديل كونسوميدور'، المكسيك

حملة فرض الضرائب على الصودا في المكسيك

 مونيكا أرورا، المديرة التنفيذية، 
 خطة تنمية وتعزيز مدينة يوجانا التراثية في الهند، 

الهند تجربة مكافحة التبغ في الهند

 مايك سبالين، مستشار السياسة، الجمعية الدولية لمرض الزهايمر، 
الواليات المتحدة األمريكية
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 االستفادة من التغطية الصحية الشاملة لألمراض غير المعديةورشة العمل 3.1 

منظمة العلوم اإلدارية للصحة المنظمون

قاعة ياقوت

تتسبب األمراض غير المعدية في وقوع أكثر من 60% من الوفيات حول العالم، وهي السبب 
الرئيسي للوفاة في كثير من البلدان النامية؛ فيما ال تزال الوقاية والعالج من هذه األمراض 

منخفضة على جداول األعمال الوطنية واإلقليمية. وإذا ما تم تصميمه بشكل جيد، يتمتع برنامج 
التغطية الصحية الشاملة بالقدرة على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بما في 

ذلك األمراض غير المعدية. 

كيف تستجيب الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لمثل هذه التحديات؟ تستكشف ورشة 
العمل هذه كيفية االستفادة من التغطية الصحية الشاملة للوقاية من األمراض غير المعدية 

والتحكم بها، على مستوى الدعم والتطبيق، وستستعرض مجموعة من دراسات الحالة 
والدروس المستفادة بما فيها أمثلة عن النظم الصحية المتكاملة )نقص المناعة المكتسبة/

اإليدز، وصحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال والبالغين، إلخ( لمساعدة الوفود على رسم 
خطط عمل ملموسة للتصدي لجدول أعمال الصحة العامة المهم هذا.

رئيس ورشة العمل

اآلنسة جلوريا سانجيوا، مدير أول، صحة األمومة وحديثي الوالدة واألطفال والبالغين ورئيسة المتحدثون
الشؤون الفنية العالمية لألمراض المزمنة، منظمة العلوم اإلدارية للصحة، الواليات المتحدة 

األمريكية - الكلمة االفتتاحية

البروفيسور سريناث ريدي، رئيس مؤسسة الصحة العامة في الهند - حجم المشكلة: قياس 
عبء تغطية األمراض غير المعدية.  هل تعتبر التغطية الصحية الشاملة من الحلول المحتملة 

لألمراض غير المعدية في جدول أعمال ٢0٣0 الخاص بالتنمية المستدامة؟

البروفيسور جيرالد يونجا، تحالف كينيا لألمراض غير المعدية والرئيس المشارك لمبادرة تحالف 
دول شرق أفريقيا لألمراض غير المعدية، كينيا - تكامل برامج األمراض غير المعدية في التغطية 

الصحية الشاملة

السيد أنتوني دوتين، مستشار فني إعادة التأهيل في الصحة العالمية، المنظمة العالمية 
للمعاقين، الواليات المتحدة األمريكية - اإلعاقة، التأهيل والتغطية الصحية الشاملة

السيد بيير روكا،  مدير برنامج اإلعاقة، التأهيل والتغطية الصحية الشاملة 'نوفو نورديسك'، 
الدنمارك - دور القطاع الخاص في التغطية الصحية الشاملة واألمراض غير المعدية

تطوير األداء الفاعل متعدد القطاعات لألمراض غير المعديةورشة العمل 4.1 

مبادرة الشراكة، والتحالف الصحي لمنطقة البحر الكاريبي المنظمون

مجلس الزورد

تهدف هذه الجلسة من ورشة العمل لتعزيز واستكشاف سبل تعاون القطاعات في مجال 
األمراض غير المعدية، بما في ذلك األطر واآلليات الكفيلة بإقامة شراكات ناجحة متعددة 

القطاعات في مختلف البيئات. وستتطرق ورشة العمل لمختلف أدوار ومساهمات أبرز القطاعات، 
وتحدد التحديات والفرص الكامنة للعمل مع كافة القطاعات، بما في ذلك إدارة تضارب 

المصالح. وسيتم النظر في مثل هذه الشراكات متعددة القطاعات، فيما ستتبادل آلية التنسيق 
العالمية لمنظمة الصحة العالمية وجهات النظر العالمية في مجال العمل متعدد القطاعات. 

وسيوفر العمل التفاعلي الجماعي فرصة عملية للمشاركين في استكشاف العمليات 
والتحديات المرتبطة بتطوير الشراكات متعددة القطاعات لمعالجة مسائل األمراض غير 

المعدية ذات األولوية.

 السير تريفور هاسل، رئيس التحالف الصحي لدول منطقة الكاريبي، باربادوس؛ الواليات رئيس ورشة العمل
المتحدة األمريكية

الدكتور داريان ستيب، المدير التنفيذي لمبادرة الشراكة

الدكتور جيفري ستورشيو، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ 'رابين مارتين' - إطار العمل متعدد المتحدثون
القطاعات: أهمية التعاون القطاعي بالنسبة لألمراض غير المعدية واألدوار المختلفة التي تلعبها 

القطاعات

السيدة مايشا هوتون، المديرة التنفيذية، التحالف الصحي لدول منطقة الكاريبي - آليات 
الشراكة متعددة القطاعات - اللجان الوطنية لألمراض غير المعدية

الدكتورة فيونا أدشيد، رئيس الصحة العامة والعافيه ، 'بوبا' - التحديات والفرص الكامنة 
للعمل مع كافة القطاعات، بما في ذلك إدارة تعارض المصالح

الدكتور بينيت ميكلسن، الرئيس باإلنابة لألمانة العامة آللية التنسيق العالمية وفرقة العمل 
المشتركة )آلية التنسيق العالمية( - رؤى حول العمل القطاعي من منظمة الصحة العالمية / 

آلية التنسيق العالمية”

اجتماعات التواصل خالل استراحة القهوة، الجلسة 15:302 – 15:50
ردهة فيروز

الجلسة العامة 2 16:00 – 17:00

قاعة زمرد

 حركة هيئات المجتمع المدني المعنية باألمراض غير المعدية: الجلسة 2
تعزيز الوحدة، وبناء الزخم

ستقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن دور هيئات المجتمع المدني في مكافحة األمراض غير 
المعدية على مختلف األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية، والحالة التي وصلت إليها تحركات 

هيئات المجتمع المدني المعنية باألمراض غير المعدية في عام ٢0١5. نتائج التقرير الجديد 
لتحالف األمراض غير المعدية 'تحقيق ٢5 بحلول ٢5 عبر تحالفات المجتمع المدني: تحليل ظرفي 

للتحالفات الوطنية واإلقليمية في مجال األمراض غير المعدية. ستستعرض هذه الجلسة العامة 
لمحة عن الشبكة المتنامية من التحالفات، والتركيز المبرمج، واحتياجات بناء القدرات. وتسلط 

الجلسة الضوء على قصص النجاح في مجال المناصرة اإلقليمية والوطنية لألمراض غير المعدية، 
وتبادل التجارب الناجحة من بقية الحركات الصحية لتعزيز قوة التحركات التي تخوضها هيئات 

المجتمع المدني.”

الدكتورة كارين سيلي، استشارية صحة عالمية، ترينيداد وتوباغورئيس الجلسة

اآلنسة كاتي داين، المدير التنفيذي، تحالف األمراض غير المعدية، المملكة المتحدةصاحب الكلمة الرئيسية

متابعة تحرك المجتمع المدني لألمراض غير المعدية: نتائج التحاليل الموضعية لتحالفات 
األمرتض غير المعدية المحلية واإلقليمية 

سمو األميرة دينا مرعد، المدير العام ، مؤسسة الحسين للسرطان، رئيس مجلس األعضاء المشاركون
اإلدارة الفخري للبرنامج األردني لسرطان الثدي، األردن 

اآلنسة فيرونيكا شوج، المديرة التنفيذية، جمعية القلب األمريكية وعضوة في لجنة المناصرة، 
التحالف الصحي لدول أمريكا الالتينية، األرجنتين

البروفيسور جيرالد يونجا، تحالف كينيا لألمراض غير المعدية والرئيس المشارك لمبادرة تحالف 
دول شرق أفريقيا لألمراض غير المعدية، كينيا

اآلنسة جينيفر بوشي، مديرة إدارة المعرفة ونائبة مدير الشبكة العالمية للمصابين بنقص 
المناعة المكتسبة )GNP+(، هولندا

البرنامج التفصيلي
السبت، 14 نوفمبر 2015
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استراحة الغداء13:50 – 13:00

االتحاد الدولي للسكريالمنظمون

قاعة ياقوت

“اليوم العالمي للسكري: متحدون لمواجهة تحديات مرض السكري” 

يعتبر الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للسكري، وهو يوم يدعو مختلف 
أفراد عائلة تحالفات األمراض غير المعدية للتوحد والتصدي للتحديات الكفيلة بالوقاية من 
مرض السكري، والكشف المبكر، والتدخل والعناية واالندماج. وتقام هذه الجلسة في فترة 

الغداء، ويتم فيها كشف آخر إحصائيات انتشار مرض السكري وفق أطلس مرض السكري الصادر 
عن االتحاد الدولي للسكري، والذي سيتم نشره في ذلك اليوم. وستقوم شخصيتان بارزتان في 

عالم السكري بتحديد الفرص والطرائق الجديدة المتبعة لالستجابة للتحديات المتمثلة في 
مرض السكري.

وتجري الوفود المشاركة جلسة عصف ذهني الستنباط إجراءات يتم اعتمادها على مختلف 
األصعدة المحلية أو اإلقليمية للتصدي لتحديات مرض السكري، فيما تفرز كل طاولة فكرة 

جريئة وشجاعة واحدة على األقل. وسيتم جمع هذه األفكار وتبادلها في تقرير الجلسة في 
الخامس عشر من نوفمبر، فضاًل عن استعراضها أمام الوفود بعد الفعالية.

ويتجلى الهدف في مغادرة استراحة الغداء مع إحساس باإلشباع من حيث الطعام الشهي، 
والرغبة في تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها والمساهمة في االرتقاء بمستوى العالم لألشخاص 

الذين يعانون من مرض السكري، وأولئك المعرضين لخطر االنتقال إلى مستويات جديدة!

الدكتورة بترا ويلسون، الرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للسكري، بلجيكاالمتحدثون 

الدكتورة منيرة العروج، مساعد المدير العام للشؤون اإلكلينيكية، رابطة السكر 
الكويتية، الكويت

البروفيسورة إيناس شلتوت، أستاذة أمراض الباطنة والسكر، جامعة القاهرة، مصر.

ورش العمل  14:00 - 15:20 

الجلسة 1

 يترأس الجلسه كل من 
في جلسة ورشة العمل

ترجمة االلتزامات العالمية حيال األمراض غير المعدية إلى إجراءات عملية 
وطنية في عصر ما بعد عام 2015.

جوانا رالستون )نائب رئيس مجلس إدارة تحالف األمراض غير المعدية، والرئيس التنفيذي 
التحاد القلب العالمي، سويرسرا(؛ والدكتورة بياتريز شامباين )رئيسة التحالف الصحي 

لدول أمريكا الالتينية، والمدير التنفيذي لجمعية القلب األمريكية، الواليات المتحدة 
األمريكية(.

تكامل األمراض غير المعدية في خطط وأطر عمل خطط التنمية الوطنيةورشة العمل 1.1 

منظمة الصحة العالمية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمنظمون

قاعة زمرد

خطوة أساسية لترجمة االلتزامات الدولية في مجال األمراض غير المعدية في العمل الوطني 
وضمان انعكاس هذه االلتزامات بشكل مناسب في دورات الخطط اإلنمائية الوطنية للدول 

وأدواتها. ويعتبر إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية إطار عمل البرنامج االستراتيجي 
الذي يصف االستجابة الجماعية لنظام األممالمتحدة ألولويات التنمية الوطنية. ويعد تكامل 

تحالفات األمراض غير المعدية في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية عملية تتطلب 
مزيدًا من مشاركة الحكومات، وفي مختلف مستويات نظام األمم المتحدة والجهات المعنية. 

ويتجلى هدف ورشة العمل هذه في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة في 
عملية تكامل األمراض غير المعدية في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية، ودعمها. 

وستتطرق ورشة العمل لاللتزامات العالمية في مجال األمراض غير المعدية في سياق أهداف 
التنمية المستدامة، وتزويد المشاركين بفهم للعناصر األساسية في عملية إطار عمل األمم 

المتحدة للمساعدات اإلنمائية، ومناقشة أقوى نقاط الدخول واالستراتيجيات التي يمكن أن 
تتبعها مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة بشكل فاعل في كل مرحلة.

الدكتور دوغالس ويب، مستشار أول: الصحة والتنمية، نقص المناعة المكتسبة، مجموعة المتحدثون
الصحة والتنمية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الواليات المتحدة األمريكية

االلتزامات العالمية والوطنية في مجال األمراض غير المعدية في سياق أهداف التنمية 
المستدامة - أولويات منافسة أو متناغمة؟

اآلنسة ليان رايلي، رئيسة فريق المراقبة، األمراض غير المعدية والصحة النفسية، منظمة 
الصحة العالمية، سويسرا.

تحقيق التكامل بين األمراض غير المعدية و إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية - 
األساس المنطقي، والحالة، واألهداف

السيد الفاتح عبدالرحيم، المتخصص في السياسة؛ نقص المناعة المكتسبة، الصحة والتنمية 
- المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية

تجارب العمل مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية.

السيد تي تيابانج، المنسق اإلقليمي، المنطقة األفريقية، تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة 
التبغ، الكاميرون - استراتيجيات المجتمع المدني لتكامل األمراض غير المعدية والتحكم بالتبغ 

في خطط التنمية الوطنية وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية.

إعطاء األولوية للوقاية في االستجابة الوطنية تجاه األمراض غير المعديةورشة العمل 2.1 

تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ، االتحاد العالمي للسمنة، والجمعية الدولية للنشاط  المنظمون
البدني والصحة، والتحالف العالمي لسياسة الوقاية من الكحول

مجلس زبرجد

توفر هذه الجلسة منصة لتسهيل التواصل وتعزيز التعاون بين عوامل الخطر األربعة الخاصة 
باألمراض غير المعدية، بهدف دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

واألمراض غير المعدية. وستطرح تجارب دعم مساعي مكافحة التدخين، ودراسات الحالة 
الخاصة بالمأكوالت والتغذية، والكحول واألنشطة البدنية، فيما يتم تشجيع المشاركين لتبادل 

الفرص والتحديات والدروس المستفادة من هذا الدعم، والتحديات التي تواجهها عوامل الخطر، 
والفرص الكامنة العتماد نهج أكثر تكاماًل عبر عوامل الخطر.”

الدكتورة هانا برينسدن، رئيسة الدعم والشؤون العامة، االتحاد العالمي للسمنة، المملكة المتحدثون
المتحدة - كلمة الترحيب

السيد لوران هوبر، المدير التنفيذي، تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ؛ والدكتور إدواردو 
بيانكو، المنسق، تحالف األوروغواي لألمراض غير المعدية - دعم اإلقالع عن التدخين: العمل معًا 

للتغلب على التحديات وتحقيق النجاح.

الدكتورة بياتريز شامباين، رئيس، التحالف الصحي لدول أمريكا الالتينية، الواليات المتحدة 
األمريكية - توجهات في مجال الوقاية من األمراض غير المعدية في أمريكا الالتينية

الدكتورة مونيكا أرورا، المديرة التنفيذية، خطة تنمية وتعزيز مدينة يوجانا التراثية في الهند 
)HRIDAY( - التجربة الوقائية الهندية

اآلنسة كيرستن هوغالند، التحالف النرويجي لألمراض غير المعدية، النرويج - االستراتيجية 
النرويجية المتبعة في مجال األمراض غير المعدية: دراسة إحدى حاالت الدعم

 اآلنسة باوال جونز، المديرة التنفيذية، ACT+، البرازيلمدير مجموعة األنشطة

السيد أويشتاين باك، األمين العام، التحالف العالمي لسياسة الوقاية من الكحول، النرويج؛ ميسري الجلسة
البروفيسورة فيونا بول، رئيسة الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، أستراليا.

البرنامج التفصيلي
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تقرير الجلسة  12:10 – 12:50

ضمان المساءلة

قاعة زمرد

استراحة الغداء13:00 – 14:00

قوة الشراكات والتعاون في مكافحة األمراض غير المعدية

مجموعة استشاريي ودعم تحالف األمراض غير المعديةالمنظمون

قاعة الياقوت

جلسة المائدة المستديرة 14:00 - 15:45 

التخطيط العالمي واإلقليمي لدعم مكافحة األمراض غير المعدية

قاعة زمرد

الحفل الختامي الرسمي معا نحن أقوى: الخطوات  المستقبلية 16:00 – 16:30
قاعة زمرد

مغادرة الوفود 17:30

البرنامج التفصيلي
السبت، 14 نوفمبر 2015

دعيم العالقات بين تحالفات األمراض غير المعدية09:00 – 10:00

 التقاء تحالفات األمراض غير المعدية ببعضها في جلسة 
مخصصة لتدعيم العالقات

قاعة الياقوت

جلسة تدعيم العالقات خالل استراحة القهوة، الجلسة 10:001 – 10:30

ردهة فيروز

حفل االفتتاح الرسمي  10:45 - 11:30  

قاعة زمرد
النشيد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 كلمة افتتاحية: سعادة أميرة عبدالرحيم بن كرم
رئيس مجلس اإلدارة – جمعية أصدقاء مرضى السرطان

 فيديو قصير:  دور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي 
في مكافحة األمراض غير المعدية

كلمة ترحيبية: صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة -اإلمارات العربية المتحدة

مقدمة ألول منتدى عالمي لتحالف األمراض غير المعدية
الدكتور خوسيه كاسترو - رئيس تحالف الـمراض غير المعدية

الجلسة العامة 11:451 - 12:45
قاعة زمرد

االستجابة العامة لألمراض غير المعدية واالستفادة من تجارب الماضي، والتطلع الجلسة األولى
نحو المستقبل

ستقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن االستجابة العالمية لألمراض غير المعدية حتى اآلن، بما 
في ذلك االلتزامات العالمية المبذولة، واألهداف المحددة، والخطط المعتمدة. وستعتمد على 
الدروس المستفادة من تجارب الماضي، وتحديد العوائق، والممارسات الجيدة والفرص المتاحة 

الكفيلة بتحسين الوقاية من األمراض غير المعدية والتحكم بها. وستركز بشكل خاص على 
فرصة إدراج األمراض غير المعدية في جدول أعمال األمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة 

والذي اعتمدته الدول األعضاء في سبتمبر 2015 بنيويورك، وآثار ذلك على هيئات المجتمع المدني 
المعنية باألمراض غير المعدية.

السيدة جوانا رالستون، الرئيس التنفيذي التحاد القلب العالمي، ونائب رئيس مجلس رئيس  الجلسة
إدارة تحالف األمراض غير المعدية، سويسرا

صاحب الكلمة 
الرئيسية

البروفيسور سريناث ريدي، رئيس مؤسسة الصحة العامة في الهند، اإلجراءات التي 
تتبعها الهند والعالم لمكافحة األمراض غير المعدية: الطريق إلى 2015 وما بعده

الدكتور بينيت ميكلسن، الرئيس باإلنابة لألمانة العامة آللية التنسيق العالمية وفرقة المتحدثون
العمل المشتركة، منظمة الصحة العالمية، سويسرا

سمو األميرة غيداء طالل، رئيس  هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان، األردن”

السيدة كريستال بويا، برنامج القادة الشباب التابع لالتحاد الدولي للسكري، باربادوس

لمحة عن البرنامج
األحد 15 نوفمبر 2015
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األحد 15 نوفمبر 2015

لمحة عن البرنامج
السبت، 14 نوفمبر 2015

لمحة عن البرنامج
األحد 15 نوفمبر 2015

ورش العمل 17:10 - 18:30 
الجلسة 2

 يترأس الجلسه كل من 
في جلسة ورشة العمل

التحالفات الفاعلة في مجال األمراض غير المعدية لتعزيز تأثير المناصرة

 السيدة سوزان فولكوارتز )التحالف الدنماركي لألمراض غير المعدية، الدنمارك(، 
والسيد أوليفييررينود )منظمة العلوم اإلدارية للصحة، الواليات المتحدة األمريكية(

كيفية العمل بكفاءة كتحالفورشة العمل ٢.1 

تحالف األمراض غير المعدية، تحالف جنوب أفريقيا لألمراض غير المعدية، مجموعة المنظمون
ريتشموند من الجمعيات الخيرية من المملكة المتحدة، والتحالف األوروبي لألمراض 

المزمنة.

قاعة زمرد

التعاون لتعزيز التأثيرورشة العمل 2.2 

ميدترونيك للعمل الخيري، ACT+، رابين مارتينالمنظمون

مجلس زبرجد

الدليل المفصل للحمالت الناجحةورشة العمل ٢.3 

الجمعية األمريكية للسرطان، ميكسيكو سالود-ابليهالمنظمون

قاعة الياقوت

التعاون بين بلدان الشمال والجنوب ودول الجنوب في مجال األمراض غير المعديةورشة العمل ٢.4 

التحالف الدنماركي لألمراض غير المعدية، تحالف أوغندا لألمراض غير المعدية، تحالف كينيا المنظمون
لألمراض غير المعدية، الكلية األمريكية لطب القلب

مجلس الزورد  

أمسية حرة 19:00

ورش عمل 10:40 - 12:00 
الجلسة 3

 يترأس الجلسه كل من 
في جلسة ورشة العمل

تعزيز التحركات المعنية باألمراض غير المعدية حرصًا على المسؤولية في 
الوقاية والتحكم باألمراض غير المعدية

مارك وورتمان، )االتحاد الدولي لمرض الزهايمر، المملكة المتحدة(؛ والسير تريفور هاسل 
)التحالف الصحي لدول منطقة الكاريبي، بربادوس(

المراقبة الرسمية لألمراض غير المعدية ومشاركة المجتمع المدنيورشة العمل ٣.1 

منظمة الصحة العالمية، تحالف األمراض غير المعديةالمنظمون

قاعة زمرد

مراقبة المجتمع المدني للقطاع الخاص للوقاية من األمراض غير المعديةورشة العمل ٣.2 

مركز دراسات أمريكا الالتينية، تحالف جنوب شرق آسيا لمكافحة التبغ، والصندوق الدولي المنظمون

ألبحاث السرطان

مجلس زبرجد

استراتيجيات االتصال لحشد الرأي العام حول األمراض غير المعديةورشة العمل 3.3 

االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، مؤسسة الرئة العالميةالمنظمون

قاعة الياقوت

أفضل ممارسات إشراك المرضى في االستجابة لألمراض غير المعديةورشة العمل ٣.4 

الجمعية الدولية لمرض الزهايمر، التحالف الدولي لمؤسسات المرضى، الشبكة العالمية المنظمون
للمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ليفسترونج

مجلس الزورد

تقرير الجلسة 08:00 – 08:40

تعزيز االستجابة اإلقليمية والوطنية لألمراض غير المعدية

قاعة زمرد

الجلسة العامة 08:453 – 09:45

 تحقيق “25 في 25”: المسؤولية باعتبارها قوة للتغييرالجلسة 3 

قاعة زمرد

10:30 – 10:00
تدعيم العالقات خالل استراحة القهوة بين تحالفات األمراض غير المعدية

الجلسة الثالثة

ردهة فيروز
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لمحة عن البرنامج

حفل عشاء المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية 19:30 - 20:30

الجمعة، 13 نوفمبر 2015

السبت، 14 نوفمبر 2015

ورش العمل  14:00 - 15:20  
الجلسة 1

 يترأس الجلسه كل من 
في جلسة ورشة العمل

 ترجمة االلتزامات العالمية حيال األمراض غير المعدية إلى إجراءات عملية 
وطنية في عصر ما بعد عام 2015

السيدة جوانا رالستون )اتحاد القلب العالمي، سويسرا(، الدكتورة بياتريز شامباين 
)التحالف الصحي لدول أمريكا الالتينية، مركز دراسات أمريكا الالتينية، األرجنتين، الواليات 

المتحدة األمريكية(

تكامل األمراض غير المعدية في خطط وأطر عمل خطط التنمية الوطنيةورشة العمل 1.1 

منظمة الصحة العالمية )WHO(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(المنظمون

 قاعة زمرد

منع إعطاء األولوية في الردود NCD الوطنيةورشة العمل 1.٢ 

االتفاقية اإلطارية التحالف )FCA(، واالتحاد العالمي السمنة )WOF(، والجمعية الدولية المنظمون

)GAPA( التحالف العالمي من الكحول سياسة ،)ISPAH( للنشاط البدني والصحة

مجلس زبرجاد

االستفادة العالمي التغطية الصحية )UHC( عن األمراض غير المعديةورشة العمل ١.3 

منظمة العلوم اإلدارية للصحة قاعة الياقوتالمنظمون

قاعة الياقوت

تطوير األداء الفاعل متعدد القطاعات لألمراض غير المعديةورشة العمل ١.4 

مبادرة الشراكة، والتحالف الصحي لمنطقة البحر الكاريبيالمنظمون

مجلس الزورد

تدعيم العالقات خالل استراحة القهوة بين تحالفات األمراض غير المعدية15:50 – 15:30

ردهة فيروز

الجلسة العامة 17:002 – 16:00

 حركة هيئات المجتمع المدني المعنية باألمراض غير المعدية: تعزيز الجلسة 2 
الوحدة، وبناء الزخم

قاعة زمرد

تدعيم العالقات بين تحالفات األمراض غير المعدية09:00 - 10:00 

قاعة الياقوت

تدعيم العالقات خالل استراحة بين تحالفات األمراض غير المعدية الجلسة األولى10:00 – 10:30

ردهة فيروز

حفل االفتتاح الرسمي10:45 - 11:30 
قاعة الزمرد

الجلسة العامة 1 11:45 - 12:45 

 االستجابة العامة لألمراض غير المعدية االستفادة من تجارب الماضي، الجلسة األولى
والتطلع نحو المستقبل

قاعة الزمرد

استراحة الغداء 13:00 - 13:50

 اليوم العالمي للسكري: متحدون لمواجهة تحديات مرض 
السكري

 االتحاد الدولي للسكري المنظمون

قاعة الياقوت

لمحة عن البرنامج
السبت، 14 نوفمبر 2015
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الجلسة الثانية لورش العمل

التحالفات الفاعلة في مجال األمراض غير المعدية لتعزيز تأثيرات المناصرة
يترأس الجلسه كل من 

السيدة سوزان فولكفارتز )االتحاد الدانماركي، الدانمارك(

 السيد أوليفر رينود )علوم اإلدارة الصحية، الواليات المتحدة األمريكية(

تعتبر حركة المجتمع المدني الفاعلة بمثل قوة مجموع أجزائها، وذلك اعتمادًا على قوة واستدامة التحالفات 
والمؤسسات. وبعد الجلسة العامة األولى التي ستقدم لمحة عامة عن الحالة الراهنة لحركة المجتمع المدني 
المعني باألمراض غير المعدية، تستكشف الجلسة الثانية لورشة العمل المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات. 

وستركز بوجه خاص على مجاالت التطوير المؤسسي والخبرات الفنية المهمة للتحالفات واالتحادات، وخاصة اإلدارة 
الجيدة لتحالفات األمراض غير المعدية؛ واالستراتيجيات الفاعلة لحشد الموارد من مختلف القطاعات؛ ومخططات 
حملة تأثيرات المناصرة التي خضعت للتجربة واالختبار؛ والمواءمة بين تحالفات دول الشمال والجنوب والتحالفات 

بين دول الجنوب للحصول على المنفعة المتبادلة.

الجلسة الثالثة لورش العمل

تعزيز التحركات المعنية باألمراض غير المعدية حرصًا على المسؤولية في الوقاية 
والتحكم باألمراض غير المعدية

يترأس الجلسه كل من 

مارك وورتمان )االتحاد الدولي لمرض الزهايمر، المملكة المتحدة(

السير تريفور هاسل )التحالف الصحي لدول منطقة الكاريبي، باربادوس(

تتيح الجلسة الثالثة لورش العمل مساحة الستكشاف وتعزيز األساليب التي تمنح المجتمع المدني القدرة على 
لعب دور مهم في الحرص على توافر المسؤولية في االستجابة لألمراض غير المعدية. وتسلط ورش العمل الضوء 

على مختلف مناحي المسؤولية، وخاصة الفرص المتاحة أمام المجتمع المدني للمشاركة في عمليات المراقبة 
الرسمية لألمراض غير المعدية على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛ والطرائق والتقنيات التي يتبعها المجتمع 

المدني لمراقبة إسهام القطاع الخاص في الوقاية من األمراض غير المعدية؛ واستراتيجيات التواصل لحشد الرأي 
العام في مجال األمراض غير المعدية؛ وقصص النجاح والفرص المتاحة في مشاركة الناس المتأثرين باألمراض غير 

المعدية في السياسة، والتطبيق والمراقبة.      

اجتماعات تدعيم العالقات خالل استراحة القهوة
تتيح اجتماعات تدعيم العالقات خالل استراحة القهوة لتحالف األمراض غير المعدية فرصة متميزة لتمتين الصالت 

المرجوة بين التحالفات الوطنية واإلقليمية. وتوجد ثالث جلسات من هذا النوع تتراوح مدة كل منها بين ٢0-٣0 
دقيقة وتجرى خالل االستراحات الرسمية لتناول القهوة في ردهة فيروز. وسيحظى ممثلو التحالفات الوطنية 

واإلقليمية بفرصة التواصل مع الزمالء من دول ومناطق أخرى لالطالع على سير أعمال كل منها.

وتتضمن ردهة فيروز أربع طاوالت لتناول القهوة. وتم تقسيم التحالفات اإلقليمية والوطنية وفق المناطق التالية 
بغرض االستخدام األمثل للمساحة وتسهيل إمكانية تعّرف كل تحالف منها على اآلخر: أفريقيا والشرق األوسط، 

آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، األمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي.

 ولإلستعمال األمثل للمساحه المتاحه ، لن تتمكن الوفود المشاركة في المنتدى من استعراض المواد، ومع ذلك، 
فإننا نشجعهم الصطحاب بعض المواد في حال أرادوا تبادلها مع وفود أخرى خالل الجلسة.

ويمكن العثور أدناه على قائمة بالممثلين في كل جلسة وقد نظمت حسب الدولة/المنطقة الفرعية/المنطقة.

السبت، بين الساعة 10:00 
اجتماع تدعيم العالقات خالل استراحة القهوة 1وحتى الساعة 10:30

الواليات المتحدة بيليز البرازيلالتحالفات الوطنية
األمريكية

المكسيكنيجيريابوروندي

جنوب أفريقياكزاخستانالدنمارك

المملكة المتحدةبنغالدشأستراليا

تنزانيالبنان

أمريكا الالتينيةالتحالفات اإلقليمية 

السبت، بين الساعة 15:30 
اجتماع تدعيم العالقات خالل استراحة القهوة 2وحتى الساعة 15:50

األورغواي  ترينيداد وتوباغو  كنداالتحالفات الوطنية

تشيلي  ألمانيا  كيني

ماليزيازنجبارالبرتغال  

العربية السعودية كولومبياالهند  

السويد

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أوروباالتحالفات اإلقليمية

 األحد، بين الساعة 10:00 
اجتماع تدعيم العالقات خالل استراحة القهوة 3وحتى الساعة 10:30

إثيوبيا بنمابيرو التحالفات الوطنية

فنلندااألرجنتينماالوي

نيبالبوليفيارواندا 

 أوغنداالنرويج

منطقة البحر الكاريبي, تحالف دول جنوب شرق آسياالتحالفات اإلقليمية

لمحة عامة عن المنتدىلمحة عامة عن المنتدى
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تحفيز شبكة العالقات بين الدول )من الجنوب إلى الجنوب، ومن الشمال إلى الجنوب( والتعاون في مجال   •
جهود المناصرة المعنية باألمراض غير المعدية.

وضع أهداف مناصرة مشتركة للعمل على الصعيدين الوطني واإلقليمي، بما يتماشى مع االلتزامات العالمية   •
الراهنة في مجال األمراض غير المعدية )خطة العمل مثل اإلعالن السياسي لألمم المتحدة واالمراض الغير 

معدية العالمي  ، استعراض وتقييم، وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة(؛

وضع أهداف مناصرة خاصة بإسهام التحالفات الوطنية واإلقليمية تجاه أولويات المناصرة العالمية في مجال   •
األمراض غير المعدية.

الجلسات العامة في المنتدى
يدور برنامج المنتدى حول ثالث جلسات عامة أساسية، يعقب كاًل منها ورشة عمل حول نفس الموضوع. وستوفر 
الجلسات العامة للموفدين فرصة متميزة لإلصغاء إلى كبار رواد الفكر، والخبراء واألبطال واالستماع إلى ما لديهم 

من معلومات حديثة حول االستجابة لسياسة األمراض غير المعدية، ودور حركة المجتمع المدني بهذا الصدد، 
والوسائل الكفيلة بضمان المساءلة. وستثير الجلسات العامة التفكير وتحفز النقاشات حول أبرز المواضيع المهمة، 
إلى جانب استعراض أفضل الممارسات المتبعة من مختلف المناطق حول العالم. وستهيء الظروف المالئمة إلقامة 

جملة من ورش العمل الالحقة للتعمق في هذه القضايا، واستكشاف النقاشات وأنشطة المجموعة. وتتضمن 
الجلسات العامة كلمات يلقيها كبار المتحدثين وأعضاء اللجان في مزيج من العروض الرسمية والنقاشات 

التفاعلية.

الجلسة العامة 1 

االستجابة العالمية لألمراض غير المعدية: االستفادة من تجارب الماضي، 
والتطلع نحو المستقبل.

ستقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن االستجابة العالمية لألمراض غير المعدية حتى اآلن، بما في ذلك االلتزامات 
العالمية، واألهداف المحددة، والخطط المعتمدة. وستعتمد على تجارب الماضي، وتحدد العوائق والممارسات 

الجيدة والفرص المتاحة لتحسين الوقاية من األمراض غير المعدية والتحكم بها. وستركز بشكل خاص على فرصة 
إدراج األمراض غير المعدية في جدول أعمال األمم المتحدة ٢0٣0 للتنمية المستدامة والذي اعتمدته الدول األعضاء 

في سبتمبر ٢0١٥ بنيويورك، وآثار ذلك على هيئات المجتمع المدني المعنية باألمراض غير المعدية.

الجلسة العامة 2 

حركة هيئات المجتمع المدني المعنية باألمراض غير المعدية: تعزيز الوحدة، 
وبناء الزخم

ستقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن دور هيئات المجتمع المدني في مكافحة األمراض غير المعدية على مختلف 
األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية، والحالة التي وصلت إليها تحركات هيئات المجتمع المدني المعنية 

باألمراض غير المعدية في عام ٢0١٥. وتستعرض هذه الجلسة النتائج التي وصل إليها التقرير الجديد لتحالف 
األمراض غير المعدية ’تحقيق ٢٥ × ٢٥ عبر تحالفات المجتمع المدني: تحليل ظرفي للتحالفات الوطنية واإلقليمية 
في مجال األمراض غير المعدية‘، وتقدم لمحة عن الشبكة المتنامية من التحالفات، والتركيز المبرمج، واحتياجات 

بناء القدرات. وتسلط الجلسة الضوء على قصص النجاح في مجال المناصرة اإلقليمية والوطنية لألمراض غير 
المعدية، وتبادل التجارب الناجحة من بقية الحركات الصحية لتعزيز قوة التحركات التي تخوضها هيئات المجتمع 

المدني.

الجلسة العامة 3

“تحقيق 25 × 25”: المسؤولية باعتبارها قوة تدفع نحو التغيير. 
تعزز هذه الجلسة من المسؤولية باعتبارها دافعًا مهمًا نحو إجراء تغيير سياسي كفيل بدعم الوقاية من األمراض 
غير المعدية والتحكم بها. وسيتم طرح مفهوم المساءلة كما هي الحال بالنسبة للعمليات الثالث المتكاملة ذات 
الصلة، وهي المراقبة والمراجعة واتخاذ اإلجراءات العملية المالئمة. كما تسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه 
المجتمع المدني في مجال المساءلة على مختلف األصعدة العالمية، واإلقليمية والمحلية، فضاًل عن تبادل الطرائق 

الفاعلة واالستراتيجيات التي يطبقها المجتمع المدني في كل من األمراض غير المعدية ومجتمع الرعاية الصحية 
على نطاق أوسع في دفع الحكومات والقطاع الخاص نحو المساءلة.

جلسات ورش العمل في المنتدى
تمتاز جلسات ورش العمل في المنتدى بالحيوية والتفاعلية والعملية، وتتيح فرصة مهمة لتبادل المعرفة وإقامة 

العالقات وتبادل أفضل الممارسات. وتركز على عناصر النجاح في مجال األمراض غير المعدية، وتبادل دراسات الحالة 
الملموسة، ومناقشة التجارب بهدف تحديد األساليب العملية والقابلة للتكرار. وتوجد ثالث جلسات لورش العمل 
على مدى يومي المنتدى. وتنسجم كل واحدة منها مع الشعار الذي تحمله الجلسة العامة ذات الصلة، وتتضمن 
أربع ورش عمل متزامنة. ويشارك في تنظيم ورش العمل مؤسسات رائدة وتستعرض أعمال التحالفات الوطنية 

واإلقليمية المعنية باألمراض غير المزمنة.

لمحة عامة عن المنتدىلمحة عامة عن المنتدى

الجلسة األولى لورش العمل

 ترجمة االلتزامات العالمية حيال األمراض غير المعدية إلى 
إجراءات عملية وطنية في عصر ما بعد عام 2015

يترأس الجلسه كل من

السيدة جوانا رالستون )اتحاد القلب العالمي، سويسرا(

 الدكتورة بياتريز شامباين )مركز دراسات أمريكا الالتينية، األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية(

بناء على الجلسلة العامة األولى التي تحدد معالم المشهد العالمي في مجال األمراض غير المعدية، تستكشف 
الجلسة ١ لورشة العمل طريقة ترجمة حركات المناصرة اإلقليمية والوطنية في مجال األمراض غير المعدية 

لاللتزامات والزخم العالمي إلى إجراءات ملموسة وتحقيق نتائج واضحة على األرض. وستركز ورش العمل على أربعة 
مواضيع مهمة، هي: كيفية تكامل األمراض غير المعدية في خطط وأطر عمل التنمية الوطنية؛ وكيفية تعزيز 

التكامل واالنسجام عبر االستجابة لعامل الخطر؛ وكيفية االستفادة من زخم التغطية الصحية العالمية لألمراض 
غير المعدية؛ وآلية دفع العمل الفاعلة في قطاعات متعددة لصالح األمراض غير المعدية.

Arabic Prog_book final cc.indd   16-17 11/9/15   2:14 PM



15المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية  2015 دليل البرنامج14

لمحة عامة عن المنتدى العالمي لتحالف األمراض 
غير المعدية

يغطي تحالف األمراض غير المعدية الدورة األولى، من المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية في الشارقة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، خالل الفترة بين 15-13 نوفمبر 2015، بالشراكة مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان 

باعتبارها مؤسسة االستضافة المحلية.

وللمرة األولى، يستقطب المنتدى ممثلين عن أكثر من 40 تحالفًا وطنيًا وإقليميًا لألمراض غير المعدية من حول 
العالم، لتبادل أفضل الممارسات وبناء الشعور باالنتماء للمجتمع. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة لتعزيز 

المناصرة، وتحفيز التعاون، وتحديد األولويات في شبكة العالقات وتنسيق مخططات الدعم على مختلف األصعدة 
الوطنية واإلقليمية والعالمية. وتم تصميم المنتدى بشكل تفاعلي إلتاحة مساحة آمنة يتم فيها تبادل المعرفة 

وتعزيز العالقات. 

وفي الفترة التي تسبق المنتدى، أجرى تحالف األمراض غير المعدية تحلياًل ظرفيًا مستقاًل لتحالفات األمراض غير 
المعدية على الصعيدين الوطني واإلقليمي للتعريف ببرنامج المنتدى ومراحل تقدمه. 

كما يهدف التحليل الظرفي إلى توفير نظرة على مسار الحركة العالمية للمجتمع المدني لألمراض غير المعدية، 
وعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي على وجه الخصوص. التقرير الناتج ’تحقيق 25×25‘ عبر تحالفات المجتمع 
المدني: تحليل ظرفي للتحالفات الوطنية واإلقليمية في مجال األمراض غير المعدية سيتم إطالقه ونشره في 

المنتدى. وينطوي على بيانات وتحليالت غنية بشأن كيفية تشكيل التحالفات، واألنشطة التي تركز عليها 
التحالفات، وأبرز التحديات والقدرات الالزمة، فضاًل عن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين المستويات الوطنية، 

واإلقليمية والعالمية. 

ويقتصر حضور المنتدى على المدعوين، وهم تقريبًا 200 موفدًا، من بينهم ممثلون عن تحالف األمراض غير 
المعدية على الصعيدين الوطني واإلقليمي، وخبراء دوليون في مجال الصحة وأبطال بارزون في مجال األمراض غير 

المعدية، ومدافعون عن شؤون المرضى، ومنظمات دولية غير حكومية، وممثلون حكوميون، وداعمون وأعضاء 
من مجموعة توجيه تحالف األمراض غير المعدية.

ويركز المنتدى على ثالثة مجاالت أساسية تحت شعار ’المناصرة والمسؤولية تجاه األمراض غير المعدية في عصر ما 
بعد عام 2015‘: 

المناصرة والمسؤولية - ترجمة االلتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على الصعيدين الوطني واإلقليمي في   •
مجال األمراض غير المعدية؛

التنمية المؤسسية - الحرص على تزويد تحالف األمراض غير المعدية على الصعيدين المحلي واإلقليمي   •
باألدوات الالزمة للدفع باتجاه التغيير؛

التعاون لتحقيق النجاح - المواءمة بين االتحادات والشراكات عبر الجهات المعنية األخرى لتحقيق أقصى قدر   •
ممكن من التأثير.

أهداف المنتدى
إقامة شبكة من التحالفات الوطنية في مجال األمراض غير المعدية للمرة األولى لتبادل الخبرات، والدروس   •

المستفادة، والتحديات واألولويات وأفضل الممارسات في جهود مناصرة مشتركة في مجال األمراض غير 
المعدية وشراكات بين القطاعات المختلفة.

تعزيز قدرات التحالفات الوطنية واإلقليمية المعنية باألمراض غير المعدية في مجاالت األولوية المؤسسية التي   •
تحتاج إلى األداء األمثل والمناصرة الفاعلة.

“يوفر المنتدى مساحة داعمة لتحالفات 
األمراض غير المعدية حول العالم، للعمل 

معًا من أجل بناء المجتمع.”
الدكتورة بياتريس شمبين

رئيس، التحالف الصحي لدول أمريكا الالتينية  
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جمعية أصدقاء مرضى السرطان الخيرية، هي مؤسسة ذات نفع عام مسجلة في وزارة الشؤون االجتماعية بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة. ويعود تأسيس الجمعية إلى عام 1999 في الشارقة، تحت رعاية وبتوجيهات من سمو 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة،  الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء 
مرضى السرطان، سفيرة االتحاد الدولي لمكافحة السرطان لإلعالن العالمي للسرطان، وسفيرة االتحاد الدولي 

لمكافحة السرطان لسرطانات األطفال. وفي إطار التزامها بمكافحة أمراض السرطان واألمراض غير المعدية تم 
اختيار سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لتكون راعية أول منتدى عالمي لتحالف األمراض غير المعدية. 

تلتزم جمعية أصدقاء مرضى السرطان بمساعدة مرضى السرطان وُأسرهم على تجاوز الرحلة الطويلة والشاقة 
لعالج السرطان، حيث قدمت الجمعية حتى اليوم الدعم المعنوي والمادي ألكثر من 1300 مريضًا وُأسرهم من 

مختلف الجنسيات واألعراق واألعمار والخلفيات الثقافية والدينية، ومن الذكور واإلناث. وتقدم الجمعية العديد من 
خدمات الدعم المالي و النفسي والمعنوي  الكبير مع تركيز خاص على مساندة وتمكبن المرضى وعائلتهم بعد 

الشفاء من السرطان للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

كما يعتبر نشر التوعية أحد األهداف األساسية للجمعية، حيث تسعى إلى نشر التوعية حول أنواع السرطان القابلة 
للكشف المبكر، وهي سرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات والخصية والجلد وسرطان القولون والمستقيم 
وسرطان األطفال، وذلك تحت مظلة برنامج “كشف” للكشف المبكر. وفي هذا السياق، أطلقت جمعية أصدقاء 

مرضى السرطان عددًا من المبادرات التوعوية التي تركز على أنواع مختلفة للسرطان، بما في ذلك القافلة الوردية  
لسرطان الثدي، ومبادرة أنا  لسرطان األطفال، ومبادرة شنب لسرطان الرجال، وحديث الشامة لسرطان الجلد، 

والتي  تهدف جميعها إلى إنتاج أفضل الممارسات في مجال التوعية الصحية والكشف المبكر.

وتضم أسرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان مئات المتطوعين من مختلف االختصاصات والمجاالت، وتحرص على 
التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مهمتها. ولدى الجمعية العديد من العضويات 

والشراكات المحلية واإلقليمية والدولية أهمها االتحاد الدولي لمكافحة السرطان في جنيف - سويسرا، والجمعية 
األمريكية للسرطان، و االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان في الكويت.

يعتبر تحالف األمراض غير المعدية شبكة مجتمع مدني فريدة من نوعها تتضافر فيها جهود 2000 مؤسسة مجتمع 
مدني في أكثر من 170 دولة حول العالم ممن كرست نفسها لتحسين الوقاية من األمراض غير المعدية، والتحكم 

بها حول العالم. ويعود تأسيس التحالف إلى عام 2009 عبر ثالثة اتحادات عالمية، هي االتحاد الدولي للسكري، 
واالتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، واالتحاد الدولي لمكافحة السرطان. وتمثل هذه المنظمات معًا 

المؤسسات األربعة الرئيسية المعنية باألمراض غير المعدية الواردة في خطة عمل منظمة الصحة العالمية بين 
عامي 2008-2013 فيما يخص األمراض غير المعدية - أمراض القلب واألوعية الدموية، السكري، السرطان، واألمراض 

التنفسية المزمنة. وتجمع معًا في إدراك تقاطع هذه الحاالت في عوامل الخطر الشائعة )بما في ذلك تعاطي التبغ، 
والخمول البدني، واستهالك الكحول على نحو ضار، والنظم الغذائية غير الصحية( كما تشترك بالحلول المشتركة، 

ويكون ذلك عبر العمل المشترك كتحالف يتيح منصة مشتركة للتعاون والمناصرة المشتركة.

إدراكًا للتعقيد الكامن في التحديات والحاجة للتطلع إلى ما وراء األمراض غير المعدية األربعة الرئيسية، في عام 
2014 انضمت ثالثة اتحادات ومؤسسات إلى تحالف األمراض غير المعدية وهي: تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة 
التبغ، والجمعية الدولية لمرض الزهايمر، ومنظمة العلوم اإلدارية للصحة. وتعزز هذه المؤسسات وجهات نظر 

وقدرات تحالف األمراض غير المعدية فيما يخص نظم مكافحة التبغ، والصحة العقلية والنفسية العصبية، 
والصحية. 

وتتضمن شبكتنا العالمية منظمات غير حكومية عالمية ووطنية، وجمعيات علمية ومهنية، ومؤسسات أكاديمية 
وبحثية، ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد مهتمون. وإلى جانب الشركاء االستراتيجيين مثل منظمة الصحة 

العالمية، واألمم المتحدة، والحكومات، يعمل تحالف األمراض غير المعدية على االرتقاء بمستوى مكافحة األمراض 
غير المعدية.

 ويستمد تحالف األمراض غير المعدية توجيهاته من خطتنا االستراتيجية 2012-2015. ويستند عملنا على أربع 
استراتيجيات لدفع التقدم نحو تحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا، والمتمثل في تخفيض 25% من معدل الوفيات 

الناجمة عن األمراض غير المعدية في وقت مبكر بحلول عام 2025.

المناصرة العالمية:  انطالقًا من كوننا الصوت الشرعي لمجتمع األمراض غير المعدية العالمي، فإننا نناصر . 1
هذه األمراض في األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ومع الحكومات، وصّناع السياسة والواهبين 

واألشخاص ذوي النفوذ والتأثير. ونعمل على تنسيق الحمالت العالمية واتخاذ اإلجراءات المناسبة كمجموعة 
أفكار في السياسة والممارسات العالمية المتعلقة باألمراض غير المعدية.

العمل الوطني: باعتبارنا من تحالفات المجتمع المدني التي تتمتع بحضور في 170 دولة، يقدم تحالف األمراض . 2
غير المعدية دعمه لألبطال المحليين ويحشد التحالفات الوطنية واإلقليمية. ونقدم برامج تعزيز قدرات 

المجتمع المدني وندعم الشبكة المتنامية من التحالفات الوطنية واإلقليمية.

بناء الطلب: نلعب دور الوسيط فيما يخص المعرفة باألمراض غير المعدية، ونسهل عملية تبادل الدروس . 3
المستفادة، لتعزيز التوعية وبناء الطلب. ونستفيد من أدوات االتصال مثل موقعنا اإللكتروني، ومنصات 

مواقع التواصل االجتماعي، والنشرات اإلخبارية والفعاليات.

بناء التحالف: نحن نبني تحالفات ونقيم شراكات فيما يخص األمراض غير المعدية، سواء في العالم ومجتمع . 4
التنمية وعبر األمم المتحدة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

تحالف األمراض غير المعديةجمعية أصدقاء مرضى السرطان

المنظمات المستضيفة
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لجنة التخطيط 

الدكتور كاري آدمز
المدير التنفيذي اإلتحاد الدولي لمكافحة السرطان 

ورئيس مجلس إدارة تحالف األمراض غير المعدية سابقًا، 
مجموعة توجيه تحالف األمراض غير المعدية

السيدة سوزان فولكوارتز 
مدير، تحالف األمراض غير المعدية - الدنمارك

 السير جورج ألين 
المدير الفخري 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية، مجموعة الخبراء 
االستشاريين لتحالف األمراض غير المعدية

السيد مارك فورتمان 
الرئيس التنفيذي لمرض الزهايمر الدولية )ADI( وغير 

المعدية األمراض عضو المجموعة التوجيهية التحالف

سعادة أميرة عبد الرحيم بن كرم 
رئيس مجلس اإلدارة، 

جمعية أصدقاء مرضى السرطان

الدكتورة بياتريس شامبين 
رئيس، التحالف الصحي لدول أمريكا الالتينية

األنسة كاتي داين 
المدير التنفيذي، تحالف األمراض غير المعدية

السيدة ريبيكا بيرل 
مدير الشراكات والمبادرات، 

االتحاد/المؤسسة العالمية ألمراض الرئة

السير تريفور هاسيل 
رئيس، التحالف الصحي لدول منطقة الكاريبي

السيدة جوانا رالستون 
نائب رئيس مجلس إدارة تحالف األمراض غير المعدية، 

والرئيس التنفيذي التحاد القلب العالمي

الدكتورة كريستينا بارسونز بيريز 
مدير مشروع، تحالف األمراض غير المعدية

الدكتورة سوسن الماضي 
 المدير العام، 

جمعية أصدقاء مرضى السرطان

السيد أوليفير رينود 
مدير أول البتكارات واستراتيجية أنظمة الصحة، علوم 

اإلدارة الصحية، عضو في مجموعة توجيه تحالف 
األمراض غير المعدية
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الزمالء الكرام،

تقام الدورة االفتتاحية للمنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية في لحظة غاية في األهمية. وقبل 
شهرين، نجح قادة العالم رسميًا في اعتماد جدول أعمال ٢0٣0 في األمم المتحدة بنيويورك الذي تضمن  ١٧ 

هدفًا للتنمية المستدامة، و١٦9 غاية ستدفع الجهود الرامية إلنهاء حالة الفقر، والحد من عدم المساواة بين 
الجنسين، وتحسين معايير الصحة على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وللمرة األولى، تم تضمين 

األمراض غير المعدية في هذه األهدف باعتبارها إحدى أولويات التنمية المستدامة لكافة الدول.

ولالستفادة من هذا اإلنجاز السياسي العالمي المهم، يجري تنظيم فعاليات المنتدى العالمي لتحالف 
األمراض غير المعدية تحت شعار 'المناصرة والمسؤولية تجاه األمراض غير المعدية في عصر ما بعد عام ٢0١٥'. 

وعلى مدى يومين، ستركز جملة الجلسات العامة وورش العمل على ثالثة مجاالت رئيسية هي:

1. المناصرة والمسؤولية - ترجمة االلتزامات العالمية إلى أعمال وطنية وإقليمية حول األمراض غير المعدية؛

2. التنمية المؤسسية - الحرص على تزويد التحالفات المحلية واإلقليمية المعنية باألمراض غير المعدية 
باألدوات الكفيلة بالدفع نحو التغيير؛

3. التعاون لتحقيق النجاح - المواءمة بين االتحادات والشراكات عبر الجهات المعنية األخرى لتحقيق أقصى 
قدر ممكن من التأثير.

ويعتبر المنتدى بمثابة نقلة نوعية في األولويات االستراتيجية التي ينتهجها تحالف األمراض غير المعدية.  
وخالل الفترة بين عامي ٢0١٦-٢0٢0، سنولي أهمية كبرى لبناء قدرة منظمات المجتمع المدني واالتحادات 

المعنية باألمراض غير المعدية على مختلف األصعدة الوطنية واإلقليمية.  وسيكون المنتدى العالمي لتحالف 
األمراض غير المعدية بمثابة مبادرة متميزة في هذا الصدد.

نشكركم جميعًا لمشاركتنا في عطلة نهاية األسبوع، ولمساهماتكم المشكورة في تحقيق نجاح المنتدى.  
وتلعب جهودكم الدؤوبة دورًا مهمًا في إحداث فرق كبير في حياة الناس المعرضين للخطر أو الذين يعانون 
من أمراض غير معدية حول العالم، ونستقي منها الدافع لمواصلة تعزيز استجابة المجتمع المدني لألمراض 

غير المعدية.

ويعرب تحالف األمراض غير المعدية عن عميق شكره لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة 
صاحب السمو حاكم الشارقة، ولجميعة اصدقاء مرضى السرطان على شراكتهم وقيادتهم ودعمهم 

وكرمهم الذي بدا واضحًا في إقامة هذه الفعالية المتميزة.

خوسيه لويس كاسترو 

رئيس مجلس إدارة تحالف األمراض غير المعدية

المدير التنفيذي، االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة

كاتي داين 

المدير التنفيذي، تحالف األمراض غير المعدية

Arabic Prog_book final cc.indd   8-9 11/9/15   2:14 PM



7المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية  2015 دليل البرنامج6

 مرحبًا بكم في المنتدى العالمي 
لتحالف األمراض غير المعدية ٢٠١٥

السيدات والسادة المشاركين،

يسرني أن أرحب بكم في أول منتدى عالمي لتحالف األمراض غير المعدية، والذي يقام بإمارة الشارقة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تنطلق األهمية االستراتيجية لهذا المنتدى العالمي، من االنعكاسات الخطيرة التي تنطوي عليها األمراض 
غير المعدية، وتشرفني رعاية هذه الفعالية المهمة التي يلتقي فيها كبار ممثلي التحالفات الوطنية 

واإلقليمية المعنية بهذه األمراض من شتى أنحاء العالم للمرة األولى لتعزيز تحرك المجتمع المدني للحد 
من تداعيات األمراض غير المعدية.

لطالما كنت أؤمن بضرورة العمل الجاد لمكافحة األمراض غير المعدية، وذلك لما لها من تداعيات سلبية 
على األفراد والمجتمعات، ومن خالل موقعي كسفيرة لالتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات 

األطفال واالعالن العالمي للسرطان ، ومن خالل جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أسعى دومًا لحشد 
الدعم المحلي والعربي والدولي لتوحيد الجهود لمكافحة مرض السرطان ودعم المصابين فيه، وغيره 

من األمراض غير المعدية.

وطوال الفترة الماضية لمست رغبة دولية صادقة للعمل المشترك للتصدي لألمراض غير المعدية، وخاصة 
من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تعد عنصرًا أساسيًا في مواجهة هذه األمراض، كما أن ريادتكم 

وخبرتكم والتزامكم بمكافحة األمراض غير المعدية وإدارتها خير دليل على أهمية التوجه نحو توحيد 
الجهود وتعزيز فاعليتها.

يقدم المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية فرصًا مثالية لنا جميعًا، لحشد المزيد من االهتمام 
والموارد الكفيلة لتفعيل حراك المجتمع المدني تجاه األمراض غير المعدية في الدول ذات الدخل 

المنخفض والمتوسط. وأعتقد أنه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية، ومكثفة، وجماعية لتحسين الكشف 
المبكر عن هذه األمراض، وتعزيز التوعية بها، من أجل المساهمة في إنقاذ حياة العديد من األرواح.

أدعوكم الغتنام فرصة انعقاد هذا المنتدى لتعزيز جهودكم على مختلف المستويات المحلية واإلقليمية 
والدولية، للعمل معًا على قيادة التغيير، واالستفادة من التجارب المستقاة من واقع الحياة، وكلي ثقة بأن 

المجتمع المدني يمكنه إحداث التغيير المطلوب، وتحقيق األدوار الثالثة الرئيسية التي تتجلى في 
المناصرة، والمسؤولية، والتوفير المباشر لخدمات األمراض غير المعدية، لتتحول هذه الجهود إلى 

استراتيجية أساسية كفيلة بتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تخفيض معدالت الوفيات الناجمة عن 
األمراض غير المعدية بنسبة 25% بحلول عام 2025 بإذن اهلل.

نتطلع قدمًا للوصول إلى نتائج تؤدي إلى مزيد من التعاون والتأثير على مكافحة األمراض غير المعدية 
والتحكم بها.

وبالنيابة عن جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أجدد ترحيبي بكم جميعًا في إمارة الشارقة، وأتمنى لكم 
قضاء أوقات بّناءة وناجحة في الدورة االفتتاحية للمنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية.

سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي   

قرينة سمو حاكم الشارقة 
 الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان 

 سفيرة االتحاد الدولي لمكافحة السرطان لإلعالن العالمي للسرطان 
 سفيرة االتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات األطفال 

راعية المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير المعدية 
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“بإمكان التحرك الفعال ألي مجتمع 
مدني أن يصّعد اإلجراءات ضد األمراض 
غير المعدية في كل مكان. لذا يشكل 
المنتدى العالمي لتحالف األمراض غير 
المعدية حدثًا بارزًا في مجال االستجابة 

لهذه األمراض.”
السير جورج ألين 

 المدير الفخري 
 منظمة الصحة للبلدان األمريكية، 

مجموعة الخبراء االستشاريين لتحالف األمراض غير المعدية
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