فيوس كورونا)(covid19
بيان اتحاد الجامعات اإلفريقية
الصحف بشأن وباء ر
ي
ر
المقيحة
تعطيل األنشطة التعليمية واإلجراءات

يتابع إتحاد الجامعات اإلفريقية بمزيدا من االهتمام التطورات المصاحبة لجائحة إنتشار رفبوس الكورونا
كوفيد 19
الكبب
تأثبه
ر
وقد لوحظ الطبيعة المميتة واالنتقال الرسي ع لهذا المرض عىل مستوى العالم – باالضافة إىل ر
عىل أنظمة التعليم بالعالم بوجه عام ،و يف البلدان األفريقية بصفة خاصة.
وغبها بتعليق الدراسة للحد من انتشار االصابة
وقد تم التوجيه لمؤسسات التعليم
العاىل االفريقية ر
ي
بحواىل  776.7مليون طالب بالمدارس
بالفبوس .وقد قدر اليونسكو عدد الطلبة المتضرين من ذلك
ر
ي
والجامعات.

بفيوس الكورونا كوفيد 19
كيف سيواجه إتحاد الجامعات اإلفريقية جائحة االصابة ر
الت اتخذتها العديد من الجامعات األفريقية
إتحاد الجامعات اإلفريقية يراقب بسعادة المبادرات المختلفة ي
للمشاركة بنشاط يف البحوث المتقدمة من أجل إيجاد عالج ل  .COVID-19تشمل األمثلة عىل الجامعات
للتمب يف علم الجينوم لألمراض المعدية ( )ACEGIDيف
األفريق
المشاركة يف بحث  COVID-19المركز
ر
ي
نيجبيا الذي يقود الطريق يف مكافحة  COVID-19يف إفريقيا (لقراءة المزيد اضغط
جامعة  Redeemerب ر
ً
ً
نوغوتش التذكاري للبحوث الطبية فريقا مشبكا
هنا) .كما شكلت الخدمات الصحية بجامعة غانا ومعهد
ي
التدابب الوقائية وتشخيص COVID-
والوع بشأن
لتوفب التعليم
لالستجابة لحاالت الطوارئ ()UG ERT
ر
ر
ي
ً
موقعا إلكب ًّ
ونيا َّ
مكر ًسا
ماكبير بأوغندا
 19يف حرم جامعة غانا( .لقراءة المزيد اضغط هنا) .كما أنشأت جامعة ر
لبويد إفريقيا بحقائق وأبحاث ومعلومات أساسية عن رفبوس كورونا.
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كما أنشأت العديد من الجامعات األفريقية فرق االستجابة للطوارئ  .COVID-19وتحظ جامعة كيب
الت اتخذت إجراءات حاسمة يف محاولة
كوست بغانا بثناء ر
كبب لكونها واحدة من أوىل الجامعات األفريقية ي
الفبوس .أطلقت جامعة كوازولو ناتال يف جنوب إفريقيا (غرفة حرب) لمواجهة انتشار
الحتواء انتشار ر
رفبوس كورونا .لالطالع عىل المزيد من تجاوبات جامعات جنوب إفريقيا (اضغط هنا.

بفيوس كوفيد 19
الفرص المقدمة نتيجة االصابة ر
الت أعلنت عنها الحكومات األفريقية فيما يتعلق بإغالق المؤسسات
إن إجراءات السالمة  COVID-19ي
سلت عىل استمرار أنشطة التعليم والتعلم والبحث لمؤسسات التعليم
التعليمية وحظر التجمعات لها ر
تأثب ر ي
نعتبها فرصة يمكن للجامعات األفريقية استكشافها
العاىل .عىل الرغم من أن هذا يبدو نتيجة سلبية  ،إال أننا ر
ي
لتقديم منصات قائمة عىل التكنولوجيا للتعليم والتعلم والبحث.
ً
ً
عددا ر ً
كببا من
استنادا إىل تقييماتنا المستمرة الستخدام الجامعات األفريقية للتكنولوجيا  ،ندرك أن
ً
الجامعات األفريقية نفذت بعض أنواع أنظمة إدارة التعلم عن بعد .ومع ذلك ،فنحن ندرك أيضا أن معظم
الت لديها
الجامعات األفريقية لم تطبق بعد التدريس والتعلم
ر
المدعومي بالتكنولوجيا  -وهذا يشمل تلك ي
العاىل
ه اللحظة المناسبة لمؤسسات التعليم
ون مثبتة يف حرمها
أنظمة إدارة التعلم اإللكب ي
ي
الجامع .هذه ي
ي
المؤسش عىل التعليم والتعلم القائم عىل التكنولوجيا.
لدينا للتحرك بشكل حاسم إلضفاء الطابع
ي
ر
ر
الت أوىص بها إتحاد الجامعات اإلفريقية
اإلجراءات اإلحيازية ي
السلت للوباء  ،إال أن
تدابب للتخفيف من األثر
عىل الرغم من أن معظم الجامعات يف أفريقيا  ،اتخذت
ر
ري
تأثب .COVID-19
االتحاد يشجع مؤسسات التعليم
العاىل األفريقية عىل اتخاذ الخطوات الالزمة للحد من ر
ي
يىل:
لذلك  ،تحث وحدة ضمان الجودة جميع مؤسسات التعليم
ي
العاىل األفريقية عىل مراعاة ما ي
 .1االلبام باإلشعارات والنصائح العامة الصادرة عن حكوماتهم والسلطات األخرى ذات الصلة فيما يتعلق
بجائحة .COVID-19
والتعاف من الكوارث بما يتناسب مع الظروف الحالية ومراجعة هذه
 .2تفعيل خطط استمرارية األعمال
ي
تغب الوضع.
الخطط مع ر
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وغبها من
 .3التحرك بشكل عاجل لتطبيق طرق بديلة لتقديم التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا ر
تقنيات التعلم عن بعد.
العاىل إذا أستمرت جائحة
تحضب مؤسسات التعليم
أكب  -بحيث يتم
ر
 .4التخطيط المسبق الضطرابات ر
ي
 COVID-19لوقت أطول.
 .5زيادة التوعية والتعرف عىل رفبوس  .COVID 19وهذا يشمل التواصل مع المجتمعات الكبونيا لتثقيفهم
التدابب الوقائية وتصحيح المعلومات الخاطئة المبايدة حول الوباء ؛وتقديم الدعم للطالب وأعضاء
حول
ر
الشخص
هيئة التدريس يف توضيح كيفية العزل
ي
 .6التأكد من تفعيل جميع قنوات االتصال اإللكبونية ً
دائما وتشغيلها بالكامل لتسهيل التواصل المستمر
مع مجتمعات الجامعات.

ما رد فعل إتحاد الجامعات اإلفريقية تجاه وباء كورونا: (covid19).
العاىل اإلفريقية
يود إتحاد الجامعات اإلفريقية أن يؤكد لجميع الجامعات األعضاء لديه ،ومؤسسات التعليم
ي
تأثب وباء
األخرى وأصحاب المصالح األفارقة أنه سيظل ملبم بمسئوليته وسوف يقدم الدعم الالزم لتقليل ر
الفبوس عىل التعليم إىل أقل
تأثب ر
كورونا (covid19).عىل التعليم يف القارة وللمساعدة يف التأكد من تقليل ر
حد.
باآلن تجاه وباء كورونا: (covid19).
يقوم إتحاد الجامعات اإلفريقية
ي
ً
ً
تدابب السالمة تجاه
موجزا عن مدى استعداد الجامعات اإلفريقية للتعامل مع
تقييما
 .1نقوم بإجراء
ر
الت أقرتها الحكومات اإلفريقية .ونطلب من السادة رؤساء الجامعات
رفبوس كورونا (covid19).ي
أو نوابهم أو من ينوب عنهم بمأل هذا االستبيان من خالل هذا الرابط:
https://www.research.net/r/COVID19AAU
 .2يعمل اإلتحاد عىل تنظيم ندوة مباشة أونالين للتعليم والتدريس يف  30مارس  ،2020حيث تعد
العاىل .يف هذه الندوة سيتم مناقشة
واحدة من سبل الدعم المباش من اإلتحاد لمجتمع التعليم
ي
التكامل الفعال للتعليم عن بعد وستضم األستاذ الدكتور "سافاري وامبليكا" وهو ً
حاليا مدير جامعة
ون يف كينيا .الرجاء التسجيل
” “ Adventist University of Africa onlineومقرها مدينة رنب ر ي
يف الندوة من هناhttps://www.aau.org/webinars/aauregis.php?webinar_id=23 :
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والت كان من المزمع عقدها يف شهري مارس وأبريل
 .3أجل اإلتحاد مبادراته التفاعلية لبناء القدرات ي
عام  2020ف العديد من البلدان اإلفريقية .ونقوم ً
البامج
حاليا باتخاذ
التدابب الالزمة لمواصلة هذه ر
ر
ي
عب اإلنبنت.
باستخدام طرق الوصول ر
الموىص بمتابعتها:
المصادر
ي
 .1بعض المصادر المتوفرة من قبل منظمة الصحة العالمية.
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus)2019/technical-guidance

 .2المراكز الوطنية لمكافحة االمراض يف البلدان االفريقية

)Twitter via @NCDCgov

البيطانية (الكومنولث) لتعلم الموارد واألدوات المختلفة حول أزمة كوفيد 19
 .3رابطة الشعوب ر
https://www.col.org/news/press-releases/keeping-doors-learning-opencovid-19

إىل المؤلفات العلمية حول أزمة كوفيد 19
 .4الوصول
ي
المجان ي
https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research

 .5صفحة ويب EDUCASEالخاصة بكوفيد 19
https://library.educause.edu/topics/information-technology-managementand-leadership/covid19
الخبات الصينية المستمرة دون انقطاع للتعلم عن إنتشار كوفيد 19
.6
ر
:https://iite.unesco.org/news/handbook-on-facilitating-flexible-learningduring-educational-disruption/
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نبذة عن اتحاد الجامعات اإلفريقية
غب هادفة للرب ح أنشأت بواسطة الجامعات
غب حكومية ر
اتحاد الجامعات اإلفريقية هو منظمة دولية ر
األكاديم من ناحية أخرى .اتحاد
الدوىل
وبي المجتمع
اإلفريقية لتعزيز التعاون فيما بينهم من ناحية ر
ي
ي
العاىل والمنسق
اإلفريق يف مسائل التعليم
الجامعات اإلفريقية هو الذراع التنفيذي لمفوضية االتحاد
ي
ي
إلسباتيجية القارة اإلفريقية التعليمية ).(CESA -16-25
ئ
العاىل يف افريقيا .يهدف اتحاد
أنش اتحاد الجامعات اإلفريقية يف عام  1967ليكون صوت التعليم
ي
العاىل يف القارة اإلفريقية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم
تحسي جودة التعليم
الجامعات اإلفريقية إىل
ر
ي
التفكب النقدي
وتيسب
العاىل
العاىل يف تنمية إفريقيا من خالل دعم الوظائف األساسية لمؤسسات التعليم
ر
ر
ي
ي
العاىل يف افريقيا
الت تؤثر عىل التعليم
ي
وبناء التوافق حول القضايا ي
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