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 CPHIA 2022نظرة عامة على الفعاليات الجانبية لمؤتمر 

منصة فريدة للباحثين األفارقة وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة لالجتماع معًا وتبادل وجهات   CPHIA 2022سيقدم 

النظر ونتائج البحوث في مجال الصحة العامة، مع الدخول في حقبة جديدة من التعاون واالبتكار العلمي المعزز في جميع أنحاء  

، سيكون المؤتمر هذا العام أيًضا بمثابة حافز لوضع 2021( لعام IACPHالقارة. وبناًء على مؤتمر الصحة العامة في إفريقيا )

المزيد من األنظمة الصحية األكثر مرونة والتي تتيح للبلدان األفريقية التأهب بشكل أفضل للتهديدات الصحية الناشئة وإدارتها، 

 مع معالجة األمراض المعدية طويلة األمد.  

منظمة فعاليات جانبية افتراضية خالل أسبوع المؤتمر، وحضر الفعاليات أكثر من  04في العام الماضي، أقام ما يقرب من 

 مشارك، بما فيهم القادة األفارقة والعلماء والباحثون وواضعي السياسات والجهات المعنية من جميع أنحاء العالم. 12,000

 Kigaliن خالل الحضور الشخصي في م CPHIA 2022هذا العام، ستقام جميع الفعاليات الجانبية الرسمية لمؤتمر  

Convention Centre  في كيغالي، رواندا، أو في فنادقCPHIA 2022 2022ديسمبر  12. ستقام الفعاليات بشكل أساسي في ،

 . 2022ديسمبر  15إلى  13وسيُعقد بعضها في صورة جلسات صباحية باكرة أو جلسات مسائية ما بين الفترة من 

 

 صول على توجيهات وتفاصيل حول كيفية تقديم مقترح بفعالية جانبية.  يرجى النظر أدناه للح

 

 التوجيهات 

 

سبتمبر   30بحلول  المطلوب، يرجى إكمال النموذج CPHIA 2022ذا كنت مهتًما باستضافة فعالية جانبية رسمية لمؤتمر 

 ** لن يتم قبول أي عمليات تقديم بعد انقضاء التاريخ الرسمي المحدد.** .2022

 ينبغي لمنّظمي الفعاليات الجانبية: 

ل الموضوع العام للمؤتمر التركيز على فكرة واضحة للفعال .1  ية تُكّمِّ

 السعي ألن يكون هناك تمثيل متنوع بين المتحدثين، بما في ذلك توازن جنساني قوي .2

 دعم الترويج للمؤتمر عبر شبكاتهم .3

 التسجيل في المؤتمر وحضوره في كيغالي   .4
 

 القبول

 

 .2022أكتوبر  17االثنين الموافق سيتم إخطار المنظمين في حالة قبول الفعالية الجانبية بحلول يوم 

الدعم بشأن تحديد فترة زمنية ومكان في كيغالي، باإلضافة إلى اإلعالن عن الفعالية  CPHIA 2022إذا تم قبولها، فسيقدم فريق 

 للمسجلين على الموقع اإللكتروني، عن طريق توزيعات رسائل البريد اإللكتروني وعلى وسائل التواصل االجتماعي. 

 سيتحمل منظمو الفعاليات الجانبية المسؤولية عن جميع الجوانب األخرى المتعلقة بالفعالية، بما في ذلك:  

https://cphia2022.com/sideevents


 

 

 
 

 
 الجهة المضيفة: 

 إعداد برنامج الفعالية الجانبية •

 دعوة المتحدثين والمشاركين  •

 تسجيل المتحدثين المدعوين •

 السفر، خدمات تقديم الطعام، اللوازم التقنية(تنسيق الخدمات اللوجيستية الخاصة بالفعالية والنفقات ذات الصلة )مثل،  •

 البث المباشر، في حالة الرغبة في ذلك  •

 الترويج •

 

للحصول على معلومات إضافية، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني  

egies.comCPHIA2022sideevents@globalhealthstrat 
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