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ي إفريقيا لعام 
 
 2022لمحة عامة عن تقديم موجز مؤتمر الصحة العامة ف

 
 معلومات عامة  

 
ي إفريقيا 

 
 نبذة عن مؤتمر الصحة العامة ف

ي إفريقيا )
 
ي للصحة العامة ف

ة من  CPHIA  2022سيقدم المؤتمر الثان  ي الفتر
 
، منصة فريدة للباحثي      15إىل    13(، المقرر انعقاده ف ديسمتر

مع   العامة،  الصحة  مجال  ي 
ف  البحوث  ونتائج  النظر  وجهات  وتبادل  مًعا  لالجتماع  المصلحة  وأصحاب  السياسات  وواضعي  األفارقة 

ي جميع أنحاء  
ي حقبة جديدة من التعاون العلمي المعزز واالبتكار ف 

ي إفريقيا )الدخول ف 
ا إىل مؤتمر الصحة العامة ف 

ً
(  CPHIAالقارة. استناد

ي تتيح للبلدان األفريقية  2021لعام  
ا بمثابة حافز لوضع المزيد من األنظمة الصحية األكتر مرونة والتر

ً
، سيكون المؤتمر هذا العام أيض

 المعدية طويلة األمد.  التأهب بشكل أفضل للتهديدات الصحية الناشئة وإدارتها، وكذلك معالجة األمراض
 

يس  الموجزات:  لتقديم  مفتوحة  مؤتمر    دعوة  لجميع    2022لعام    CPHIAمنظمو  موجزات  بتقديم  المهتمة  األطراف  جميع  دعوة 
 مسارات المؤتمر.  

 
ي تغطي مسارات المؤتمر التالية:  الموضوعات: سيتم 

 قبول الموجزات التر
 

ي عاودت  HCIDدارة السيرية لألمراض المعدية وخيمة العواقب )علم األوبئة، والتشخيصات وال   المسار األول:  ●
( الناشئة والتر

ي إفريقيا 
 الظهور، ف 

●  : ي
ي مجال التشخيص والعالج وتصنيع   المسار الثان 

ي إفريقيا: القدرة عل الدعوة والبحث والتطوير ف 
زيادة النتاج المحلي ف 

 اللقاحات  
ي إفريقيا  تعزيز األنظمة الصحية من أجل  المسار الثالث:  ●

 تغطية صحية عادلة وشاملة ف 
ي مجال الصحة  المسار الرابع:  ●

 إىل مقدمي الخدمات إىل الرواد    -المرأة ف 
 من المتلقي  

 الدروس المستفادة للتهديدات الصحية المستقبلية والوقاية والتأهب واالستجابة  - 19-جائحة كوفيد المسار الخامس:  ●
ي   المسار السادس:  ●

الرقمنة والنمذجة والتحليالت لدعم استجابة فعالة فيما يتعلق بالصحة العامة بداية من حاالت التفش 
 إىل الجوائح وما يتعدى ذلك 

ً
 وصوال

ي المجتمع والقطاع الخاص  -المجتمع ككل  المسار السابع:  ●
ي والجهات الفاعلة ف 

اك المجتمع المدن   قوة إش 

التركيز على األمراض المعدية الرئيسية في فريقيا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية  المسار الثامن: تجديد  ●

(HIV( ومرض السل )TB( والمالريا واألمراض المدارية المهملة )NTDs) 
ي إفريقيا  -األمراض غت  السارية  المسار التاسع:  ●

 تهديد متنامي عل الصحة العامة ف 
 

: لن ي تدور حول المسارات الواردة أعاله. يجب أن يكون    أهلية الموجزات والمؤلفي  
ُيقَبل للمؤتمر سوى موجزات األعمال األصلية التر

ورية عند استخدام بيانات حساسة   ي الموجز، وحصل عل الموافقات الحكومية الض 
ي األنشطة المعروضة ف 

المؤلف الرئيشي قد شارك ف 
ي ض  

ي الورق، بالضافة إىل أي مستندات تضي    ح أخالفر
 ورية. ف 

 
 

(. عل األبحاث أن   بينما يمكن للشخص تقديم أكتر من موجز واحد، لن ُيقَبل سوى موجز واحد فقط لكل شخص )المؤلف الرئيشي
ة من  ي الفتر

ي   2022إىل   2020تكون قد أجريت ف 
ا ف 
ً
دمت مسبق

ُ
ي ق

ي الموجزات التر
. سيتم النظر ف  ي الحاىلي

لضمان صلتها بالوضع األفريقر
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ً
ي عل المؤلفي    أماكن أخرى وفق

ي أي مؤتمر علمي آخر. ينبع 
 
م بعد ف

َّ
د
َ
ق
ُ
ي لم ت

، ولكن ستكون األولوية للموجزات التر في  
ّ
ا لتقدير المحل

ي عل الرعاية الصحية و/أو كيف سيغت  البحث مسار ممارسات   التأكيد عل كيفية استخدام العمل المضطلع به لحداث تأثت  إيجانر
ي المستقبل. 

 
 الصحة العامة ف

 
ي إفريقيا: سيتمال

 
ي الصحف حول الصحة العامة ف

 
ي   منشورات ف

 
ي الصحيفة المعنية بالصحة العامة ف

 
نس  جميع الموجزات المقبولة ف

ي إفريقيا )Journal on Public Health in Africaإفريقيا )
 
 (.  Africa CDC( لمركز مكافحة األمراض والوقاية منها ف

 
ة وقاعة الم ي إفريقيا )  لصقات: إنالعروض التقديمية المباش 

 
.    2022( لعام  CPHIAمؤتمر الصحة العامة ف هو اجتماع بالحضور الشخصي

ض أن يكون جميع مقدمي الموجزات، سواء تم اختيارهم لتقديم عروض شفهية أو عروض توضيحية بالملصقات، قادرين عل  
ُيفتر

، إذا وقع عليهم االختيار.   ي كيغاىلي
 
 حضور المؤتمر ف

 
قد يكون هناك عدد صغت  من المنح الدراسية المتاحة لتغطية تكاليف السفر للمحققي   الشباب،    ة المتعلقة بالموجزات: المنح الدراسي

ي تقديم هذا الدعم لك. سيتطلب طلب هذا  
 
ي أن يتم النظر ف

 
التقديم بتحديد مرب  ع إذا كنت ترغب ف وسيتم مطالبتك خالل عملية 

ي أن مؤتمر  الدعم تقديم بيان احتياج إىل جانب المو 
جز الخاص بك. ومع ذلك، ُيرجر مالحظة أن الشارة إىل اهتمامك بهذا الدعم ال يعت 

CPHIA    سيكون بإمكانه تقديم منحة دراسية. لن يتم تقديم أي منح دراسية لمقدمي الموجزات الذين ال يتم اختيار موجزاتهم للعروض
 ا تم منحهم أي منح دراسية إىل جانب الخطار بقبول أو رفض موجزاتهم.  التقديمية الشفهية والملصقات. سيتم إخطار المتقدمي   إذ

 
ي الموجزات المقبولة تقديم نموذج كشف عن تضارب المصالح، سيتم مشاركته مع خطاب القبول.   تضارب المصالح: سيتعي   

 عل مؤلق 
 
 تواري    خ تقديم الموجزات  

 

ي عل المؤلفي   تحميل موجزاتهم عتر  
نت عل  Oxford Abstracts التقديم  منصةينبع  ي التنقل عتر  النتر

. إذا واجهت أي صعوبات ف 

 : ي التاىلي
ون  يد اللكتر  .CPHIA2022Abstracts@globalhealthstrategies.comالمنصة، ُيرجر مراسلة عنوان التر

 
 2022أغسطس   17افتتاح الدعوة: سيتم فتح باب تقديم الموجزات يوم األربعاء، الموافق  ●
ي للتقديم: سيكون  ●

  23:59الساعة  2022سبتمتر    30موعد انتهاء تقديم الموجزات يوم الجمعة، الموافق  الموعد النهان 
ق أفريقيا. بتوق   يت ش 

 التقييم: سيتم مراجعة جميع الموجزات المقدمة من قَبل ثالثة مراجعي   مستقلي   عل األقل  ●
، الموافق   ●  2022أكتوبر  31القبول: سيتم إخطار المتقدمي   بالقبول بحلول يوم االثني  

 
 بنية الموجز 

 
ي 
الكلمات: ينبع  كلمة )يكون من ضمنها العناوين الفرعية، ولكنها ال تتضمن العنوان والكلمات الرئيسية    300أال يتجاوز الموجز    عدد 

 وقائمة المؤلفي   وعناوينهم(. 
 

: المؤلفون:  ي
ي إدراج المؤلفي   عل النحو اآلنر

 ينبع 
 (. Henry M. Kukuالمؤلف األول: اكتب االسم األول، واألحرف األوىل من االسم األوسط )إن ُوجد( واالسم األخت  )مثل  ●
كل مؤلف مشارك حسب ترتيب المساهمة عن طريق كتابة األحرف األوىل من أسمائهم األوىل    المؤلفون المشاركون: أدرج ●

 . J.Nل المثال، والوسط، يليها االسم األخت  بالكامل )عل سبي 
●  .  اكتب االنتسابات المؤسسية للمؤلف األول وجميع المؤلفي   المشاركي  
ي ورقم هاتفه بالضافة إىل جهات   ●

ون  أش  إىل المؤلف المقابل باستخدام عالمة النجمة * واكتب عنوان بريده اللكتر
 االتصال البديلة الخاصة به. 

 

 رئيسية   كلمات  6  - 4المصطلحات الرئيسية: ُيرجر تضمي   
 

ي 
ي أن يسلط الضوء    العنوان: ينبع 

أن يكون العنوان إخباري ولكن موجز بدون عناوين فرعية أو اختصارات/تسميات مختضة وينبع 
جريت فيه )عل سبيل المثال، مجموعة حاالت كوفيد

ُ
جريت فيه والوقت الذي أ

ُ
- عل مضمون الدراسة/الموضوع، والمكان الذي أ

https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
mailto:CPHIA2022Abstracts@globalhealthstrategies.com
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، أغسطس  19 ي منطقة كيكي
 
م واألسماء العلمية  2020 ف

َ
ة إال ألسماء الَعل (. اكتب أحرف العنوان بحالة الجملة وال تكتب أحرف كبت 

 (. Plasmodium falciparumحسب االقتضاء )عل سبيل المثال 
 

ي للدراسة بالضافة إىل أهمية  المقدمة/المعلومات األساسية: تطرق
الصحة العامة    إىل المعلومات األساسية العلمية واألساس المنطقر

ض أن كل فرد سيكون عل دراية بموضوعك. وضح   ون المؤتمر، ال تفتر للموضوع. نظًرا للتنوع المتوقع للمراجعي   وأولئك الذي يحض 
سبب أهمية الدراسة الخاصة بك، والسؤال )األسئلة( الذي ستجاوب عنه. إن المعلومات األساسية المبينة بوضوح تمهد السبيل  

ي 
: للموضوع، وينبع  ي

  أن تتضمن اآلنر
 وصف موجز للموضوع وأهميته للصحة العامة  ●
 أهداف الدراسة  ●
 أسئلة البحث أو فرضية الدراسة حسب االقتضاء  ●

 
ي يجب تضمينها:  األساليب: صف 

 األساليب المستخدمة للدراسة. فيما يلي النقاط األساسية التر
 تصميم الدراسة  ●
 سياق الدراسة  ●
 األشخاص المشمولي   بالدراسة  ●
 معايت  األهلية وتعريفات الحاالت، إن ُوجدت  ●
 حجم العينة وطرق أخذ العينة  ●
 إدارة البيانات وتحليلها  ●

 
ي أال يتضمن هذا النتائج المهمة )اليجا   النتائج: اعرض

 بأهداف الدراسة. ينبع 
ً
ة بية والسلبية عل حد سواء( للدراسة المرتبطة مباش 

 من األرقام المطلقة ونسبها المئوية، والمعدالت أو النسب حسب االقتضاء. ُيرجر مالحظة أنه بما أن  
ً
م كًل

ّ
القسم مناقشة النتائج. قد

ي أال يتضمن تضيحات مثل "سيتم  الموجز هو وثيقة قائمة بذاتها ويستشهد بها، فين
ي أن يحتوي قسم النتائج عل بيانات. وينبع 

بع 
ا قبل تقديم المؤتمر، ُيرجر الشارة إىل أن النتائج أولية. 

ً
 مناقشة النتائج". إذا كان العمل الهام ال يزال معلق

 
ي النتائج. ق الخالصة: يرجر 

 د يتضمن هذا القسم: اليجاز قدر المكان. تجنب تكرار البيانات المضمنة ف 
 تفست  النتائج الرئيسية وتبعاتها عل ممارسات الصحة العامة  ●
ي تم تنفيذها كنتيجة للدراسة  ●

 إجراءات الصحة العامة الموىص بها و/أو التر
 

ات هامة بعد تقديم  مالحظة:   ي حالة وجود تغيت 
ي بعد تقديمه. ومع ذلك، ف 

ات عل الموجز النهان  ي  ال يمكن إجراء تغيت 
الموجز، ينبع 

ات خالل العرض التقديمي للموجز.   تسليط الضوء عل هذه التغيت 
 
 

 معايت  التقييم  
 

 سيتم تقييم كل موجز من قَبل ثالثة مراجعي   مستقلي   باتباع المعايت  التالية: 
ي لها  ●

 المعلومات األساسية الخاصة بالدراسة واألساس المنطقر
 مدى مالءمة األساليب  ●
 النتائج عرض  ●
 الخالصة وتفست  النتائج ●
 األهمية فيما يخص الصحة العامة  ●
 الوضوح العام للموجز  ●
 إبداع الدراسة ●
 مدى الصلة بمسار/موضوع المؤتمر ●

 

ي إفريقيا، قم بزيارة  
ي للصحة العامة ف 

يد   www.cphia2022.comلمزيد من المعلومات حول المؤتمر الدوىلي الثان  أو تواصل عتر التر
ي مع شينغاي ماكينغايدزي ) 

ون   .MachingaidzeS@africa-union.org( عل Shingai Machingaidzeاللكتر
 

ي 
نامج المعت  ي التاىلي لألسئلة المتعلقة بالتر

ون  يد اللكتر   بالموجزات:  يرجر التواصل عتر التر

http://www.cphia2022.com/
mailto:MachingaidzeS@africa-union.org
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