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اليوم األول  11 :دجنبر 2018
التوقيت
9:30 -9:00

المتدخلون

المادة

استقبال وتسجيل الوفود المشاركة

الجلسة االفتتاحية الرسمية
10:30 -09:30

• مداخلة معايل السيد وزير الصحة باململكة املغربية
• مداخلة السيد املدير اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان يف منطقة الدول العربية
• مداخلة السيد مدير املكتب اإلقليمي للبنك اإلسالمي للتنمية بالرباط
• مداخلة السيدة رئيسة قطاع الشؤون االجتامعية بجامعة الدول العربية

11:00 - 10:30

حفل شاي

جلسة املحارضات

13:00 -11:00

االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية باململكة املغربية

السيد مدير السكان
الدكتور عبد الحكيم يحيان

سياسة تطوير املوارد البرشية لوزارة الصحة يف مجال الصحة
اإلنجابية باململكة املغربية

السيد مدير املوارد البرشية
السيد رشيد الصديق
السيد ممثل املكتب اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان
الدكتور محمد عفيفي

الوضع الحايل للصحة اإلنجابية يف الدول العربية
14:30 -13:00

استراحة غــذاء

جلسة تبادل الخربات
16:30 -14:30

التجــارب الرائــدة للــدول العربيــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة
( 10دقائــق لــكل متدخــل).

ممثل عن كل وفد من الوفود املشاركة

16:30-17:30

تقديم محاور الورشات التعليمية للدورة والتسجيل فيها:
• الخدمات الصحية يف مجال الصحة اإلنجابية
• تعليم وتدريب القابلة واملمرض للنهوض بالصحة اإلنجابية
• الترشيعات املنظمة ملامرسة مهن التمريض و القبالة يف
مجال الصحة اإلنجابية

املشاركات واملشاركون

اختتام اليوم األول

اليوم الثاني  12 :دجنبر 2018
الورشات التعليمية
التوقيت

المادة

المتدخلون

9:20 - 09:00

مداخلــة حــول الخدمــات األوليــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة يف
حالــة الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة

السيد ممثل املكتب االقليمي لصندوق األمم املتحدة
للسكان (الدكتور شبل صهباين)

الورشة األوىل:
الخدمات الصحية يف مجال الصحة اإلنجابية

خرباء الورشة :الربوفيسور العلمي حسن وبركة أمينة و
خرباش عائشة
مقررا الورشة :الدكتورة الريتاوي حفيظة و السيد ممثل
صندوق األمم املتحدة للسكان
املشاركات واملشاركون يف الورشات

الورشة الثانية:
تعليم وتدريب القابلة واملمرض للنهوض بالصحة اإلنجابية

خبري الورشة:السيد بولكاىن محمد
مقرراالورشة :السيد أبوزاج سعيد و السيد ممثل املكتب
اإلقليمي للبنك اإلسالمي للتنمية
املشاركات واملشاركون يف الورشات

الورشة الثالثة:
الترشيعات املنظمة ملامرسة مهن التمريض والقبالة يف مجال
الصحة اإلنجابية

خبري الورشة :السيد لعشوب نبيل
مقررا الورشة :السيد النوارصية ميلود و السيدة ممثلة
جامعة الدول العربية
املشاركات واملشاركون يف الورشات

11:00 -9:20

11:30 -11:00
13:30 - 11:30

استراحــة شاي

خرباء الورشات
مقررو الورشات
املشاركات واملشاركون يف الورشات

مواصلة أعامل الورشات

14:30 -13:30

استراحة غذاء

15:00 -14:30

مواصلة أعامل الورشات

خرباء الورشات
مقررو الورشات
املشاركات واملشاركون يف الورشات

16:00 – 15:00

تقديم خالصات عمل الورشات

خرباء و مقررو الورشات

اليوم الثالث  13 :دجنبر 2018
الجلسة الختامية
المتدخلون

التوقيت

المادة

10:30 – 10:00

تقديم توصيات الدورة واملصادقة عليها

11:30 – 10:30

توزيع شهادات املشاركة و االحتفاء بالعاملني يف مجال الصحة
اإلنجابية

مقرر الدورة
اللجنة املنظمة

12:00 – 11:30

الكلمة الختامية

14:30 – 12:00

حفل غذاء على شرف الوفود المشاركة

