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الجمعة، الثالث عرش من نوفمرب 2015

السبت، 14 نوفمرب 2015 

حفل عشاء لتحالف المنتدى العالمي للأمراض غ�ي المعدية 

شبكات تحالف الأمراض غ�ي المعدية09:00 – 10:00

قاعة ياقوت

قهوة تواصل لتحالف الأمراض غ�ي المعدية10:00 – 10:30

وز صالون ف�ي

حفل الفتتاح الرسمي11:30 – 10:45

قاعة زمرد

الجلسة العامة11:45 – 12:45

رد المنتدى العالمي للأمراض غ�ي المعدية: المراجعة والنظر إىل المستقبلالجلسة الأوىل

قاعة زمرد



الغداء13:00 – 13:50

الحتفال باليوم العالمي لمرض السكري

التحاد الدوىلي لمرض السكريالمنظمة الرائدة

قاعة ياقوت

ورش عمل14:00 – 15:20

الدورة الأوىل 1
كة دورة ورش العمل ذات الرئاسة المش�ت

ي مرحلة ما بعد 2015
ي �ف

ام العالمي لمنتدى الأمراض غ�ي المعدية إىل العمل الوط�ف ف ترجمة الل�ت
ف ي )CLAS( الأرجنت�ي

كي اللتي�ف ي التحالف الصحي الأم�ي
ي أمراض القلب، )WHF( بياتريث تشامبا�ف يوهانا رالسون التحاد الفدراىلي العالمي لمصا�ب

ي خطط التنمية الوطنية وأطر العملورشة العمل 1.1
دمج الأمراض غ�ي المعدية �ف

كة ي )UNDP(ورشة عمل مش�ت
نما�أ منظمة الصحة العالمية )WHO(، وبرنامج الأمم المتحدة الإ

قاعة زمرد

ي الردود الوطنية للأمراض غ�ي المعديةورشة العمل 1.2
تحديد أولويات الوقاية منها �ف

كة ي )GAPA(، التحالف العالمي ورشة عمل مش�ت
ويج العالمي للنشاط البد�ف إطار اتفاقية تحالف )FCA(، والتحاد العالمي للسمنة )WOF(، ال�ت

)GAPA( لسياسة الوقاية من الكحول

مجلس زبرجد

الستفادة من التغطية الصحية الشاملة )UHC( للأمراض غ�ي المعديةورشة العمل 1.3

كة دارة من أجل الصحة )MSH(ورشة عمل مش�ت علوم الإ

قاعة ياقوت

الأداء الفعال متعدد القطاعات للأمراض غ�ي المعديةورشة العمل 1.4

كة يورشة عمل مش�ت اكة والتحالف الصحي لمنطقة بحر الكاري�ب كة: مبادرة ال�ش ورشة عمل مش�ت

مجلس لزورد

قهوة تواصل لتحالف مواجهة الأمراض غ�ي الُمعِدية15:30 – 15:50

وز صالون ف�ي

الجلسة العامة16:00 – 17:00

ي لتحالف مواجهة الأمراض غ�ي الُمعدية: تعزيز الوحدة.الجلسة الثانية
حركة المجتمع المد�ف

قاعة زمرد

ورش عمل17:10 – 18:30

الدورة الثانية 2

كة دورة ورش العمل ذات الرئاسة المش�ت

وقع تحالفات مكافحة الأمراض غ�ي المعدية الفعالة     
دارية، الوليات المتحدة الأمريكية( سوزان فولكفارتز )التحالف الدنماركي لمكافحة الأمراض غ�ي المعدية، الدنمارك(، أوليفي�ي رينوود )علوم الصحة الإ

الحكم الرشيد: كيفية العمل بكفاءة كتحالفورشة العمل 2.1

كة ي للأمراض المزمنةورشة عمل مش�ت تحالف جنوب إفريقيا للأمراض غ�ي المعدية، مجموعة ريتشموند، التحالف الأورو�ب

قاعة زمرد

السبت، 14 نوفم�ب 2015



تعبئة الموارد: التعاون من أجل الحصول عىل تأث�يورشة العمل 2.2

كة فورشة عمل مش�ت ف مارت�ي ي، ACT+ راب�ي ميدترونيك للعمل الخ�ي

قاعة زمرد

تخطيط الحملة: دليل الخطوة بخطوة للحملت الناجحةورشة العمل 2.3

كة الجمعية الأمريكية لل�طان )ACS(، ميكسيكو سالود- أبليهورشة عمل مش�ت

قاعة ياقوت

ف بلدان الجنوب عن الأمراض غ�ي المعديةورشة العمل 2.4 التوأمة: الشمال والجنوب والتعاون ب�ي

كة التحالف الدنماركي للأمراض غ�ي المعدية، تحالف أوغندا للأمراض غ�ي المعدية، الكلية الأمريكية لطب القلبورشة عمل مش�ت

مجلس لزورد

أمسية ُحرِّة19:00  

 األحد الخامس عرش نوفمرب 2015 

تقرير الجلسة08:00 – 08:40 

ي عىل الأمراض غ�ي المعدية
قليمي والوط�ف : تعزيز الرد الإ

قاعة زمرد

الجلسة العامة08:45 – 09:45

ي 25 “: المساءلة كقوة من أجل التغي�يالجلسة الثالثة
تحقيق ال” 25 �ف

قاعة زمرد

قهوة تواصل لتحالف الأمراض غ�ي المعدية10:00 – 10:30

وز صالون ف�ي

ورش عمل12:00 – 10:40

الجلسة الثالثة 3
كة دورة ورش العمل ذات الرئاسة المش�ت

ي
ف حركة الأمراض غ�ي المعدية لضمان المساءلة �ف تجه�ي

، باربادوس( ي (، س�ي تريفون هاسيل )التحالف الصحي الكاري�ب مارك ورتمان )مرض الزهايمر الدوىلي

يورشة العمل 3.1
الرصد الرسمي للأمراض غ�ي المعدية ومشاركة المجتمع المد�ف

كة منظمة الصحة العالمية، تحالف الأمراض غ�ي المعديةورشة عمل مش�ت

قاعة زمرد

ي للقطاع الخاص للوقاية من الأمراض غ�ي المعديةورشة العمل 3.2
مراقبة المجتمع المد�ف

كة ق آسيا لمكافحة التبغ )SEATCA(، الصندوق الدوىلي لأبحاث ورشة عمل مش�ت ي )CLAS( وتحالف جنوب �ش
التحالف الصحي الأمريكي اللتي�ف

)WCFRI( ال�طان
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مجلس زبرجد

اتيجيات التصالت لتعبئة الرأي العام حول الأمراض غ�ي المعديةورشة العمل 3.3 قوة الشعب: اس�ت

كة التحاد الدوىلي لمكافحة السل وأمراض الرئة )التحاد(، مؤسسة الرئة العالمية )WLF(ورشة عمل مش�ت

قاعة ياقوت

ي سياسة التحالف، الممارسة والمراقبةورشة العمل 3.4
اك المر�ف �ف إ�ش

كة وس نقص المناعة، ورشة عمل مش�ت ف بف�ي (، الشبكة العالمية للأشخاص المصاب�ي ف مرض الزهايمر الدوىلي )التحاد الدوىلي لمنظمات المصاب�ي
ونغ. ليفس�ت

مجلس لزورد

تقرير الجلسة12:10 – 12:50 

ضمان المساءلة

قاعة زمرد

احة الغداء13:00 – 14:00 اس�ت

ي مكافحة الأمراض غ�ي المعدية
اكات والتعاون �ف قوة ال�ش

كة مجموعة أنصار تحالف مكافحة الأمراض غ�ي المعديةورشة عمل مش�ت

قاعة ياقوت

جلسة المائدة المستديرة14:00 – 15:45

قليمي لتحالف مكافحة الأمراض غ�ي المعدية التخطيط العالمي والإ

قاعة زمرد

الختتام الرسمي. نحن أقوى مًعا: الخطوات المقبلة16:00 – 17:00

قاعة زمرد

مغادرة الوفود19:00 

علن العالمي  ة الدولية للإ صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة حاكم الشارقة، مؤسسة وراعية منظمة أصدقاء مر�ف ال�طان، السف�ي
ة الدولية ل�طان الطفولة هي راعية المنتدى العالمي لتحالف مكافحة الأمراض غ�ي المعدية كجزء من  لل�طان للتحاد الدوىلي لمكافحة ال�طان والسف�ي

امها بمكافحة ال�طان والأمراض غ�ي المعدية. المنتدى منظم بالتعاون مع المنظمة المحلية أصدقاء مر�ف ال�طان ف ال�ت
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