
	
	

	 	
	

	
	
	

	االتحاد األكادیمي الدولي : المھمة، الرؤیة واألھدا
 

: لمھمـــةا  
 

مھام ثالث :  (UAI)یتحمل االتحاد الدولي األكادیمي   
1- التعاون بین األكادیمیات الوطنیة (وكذا المؤسسات  المنضویة تحت لوائھا) التي یكون نشاطھا الرئیسي أو الثانوي  

ستوى الرفیع من الناحیتین العلمیة والفكریة، وكذا یتعلق بمیدان العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. ویتحقق ھذا التعاون بتدبیر المشاریع ذات الم
بتنسیق األنشطة متعّددة االختصاصات وأنشطة فرق البحث، في إطار الشراكة الكاملة على المدى البعید والمتوسط، تسفر عن انتاج 

واء لصالح الفاعلین في ھذا البحث األدوات األساسیة والمرجعیة التي تساعد على الفھم األفضل للمعرفة، وعلى تنمیة البحث األساسي، س
(العلماء والخبراء) أو لصالح الجمھور العریض. 	

2- الدفاع عن العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وتطویرھا على المستوى األكادیمي الوطني والدولي.  	
3- رة اختصاصھم توسیع دائرة التضامن مع األكادیمیات الوطنیة وأعضائھا، أكانت العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة في دائ 

أم ال، وذلك باقناع الجمیع بجوھر التضامن والتعاون وحسناتھ. 	
 

:  الرؤیـــة  
 

ل الثالث عشرة سنة المقبلة سیركز جھوده خال 1919في المنظور المتزامن مع مرور قرن على تأسیس االتحاد سنة 
   : على

1- یتولى االتحاد وحده أو بشراكة مع جھات  تعزیز التعاون بین األكادیمیات بإطالق أكبر عدد من المشاریع التي  
أخرى إدارتھا أو اإلشراف علیھا.  

2- تشجیع األكادیمیات الوطنیة النشیطة في مجال العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة على االنخراط في االتحاد للتعاون معھ  
من أجل إنجاز مشاریع علمیة ذات القیمة الرفیعة المعترف بھا دولیاً. 	

3- ممثّل دینامیكي ومتضامن لألكادیمیات بالنظر إلى العناصر األساسیة في جودة تشكیلتھا (بالشركة تنصیب االتحاد ك 
مع المنظمات عابرة الحدود و/أو غیر الحكومیة). 	

 
: األھــداف  

 
یتطلع االتحاد من أجل أداء مھمتھ وإنجاز رؤیتھ، إلى تحقیق األھداف التالیة :   

1 تعضید المشاریع التي ھي قید اإلنجاز أو تطویرھا وتعزیز جدواھا بتوّجھ نقدي وعلمي. وكذا انتاج نصوص تركیبیة  –
توضع رھن إشارة األكادیمیات األعضاء في االتحاد.  

2- ومة وضع استراتیجیة تنمیة تأخذ بعین االعتبار، وفي سیاق المجتمع الجدید للمعلومیات، ضرورات توزیع ونشر المعل 
والمعارف واالستراتیجیة الخاضعة للتقییمات المستمرة.  

3- تكییف أنماط تسییر أجھزة االتحاد اإلداریة والتدبیریة (الجمع العام، المكتب، األمانة العامة)، وإعطاء صورة إیجابیة  
عنھ بالتحیین المستمر ألدواتھ في االتصال (موقع االنترنیت، النشرات، الدوریات).  

 
4- مكانات المالیة الذاتیة أو التي توضع رھن إشارة المشاریع، وذلك بتوسیع دائرة الشراكات مع المؤسسات إنماء اإل 

الدولیة العمومیة والخاصة،   
5- تشجیع األكادیمیات األعضاء في االتحاد على المساھمة النشیطة في المشاریع البحثیة الجاریة، وإطالق مشاریع  

ت وعلى صعید دولي.جدیدة من طبیعٍة متعّددة االختصاصا 	
6- تعزیز حضور وإسھام األكادیمیات في المنتدیات الدولیة (األمم المتحدة الیونسكو، الیونیسیف، االتحاد األوروبي،  

مین االتحاد اإلفریقي، المجلس العلمي للفلسفة والعلوم اإلنسانیة، المجلس العلمي للعلوم االجتماعیة ...) بغیة توسیع دائرة إشعاعھا، وتث
فھا الخاصة ومعارف أعضائھا من خالل عالقات االندماج في آلیاتھا التنمویة العامة التي تقررھا بنفسھا.معار 	
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