
التحوالت الدولية وتحديات الحكامة

مرحبا بكم في برنامج التحوالت الدولية وتحديات الحكامة

بجامعة اليدن

 
لقد أحدثت التحوالت الدولية مجموعة من التحديات

الجديدة لمجتمعاتنا. تبرز العديد من األمثلة عىل ذلك

كالحاجة إىل مقاربات دولية مشتركة لمعالجة األوبئة،

االحتباس الحراري، و الهجرة. كما يشمل األمر أيضا

محاولة االستفادة من التكنولوجيات الحديثة مع معالجة

آثارها السلبية. إن برنامج التحوالت الدولية وتحديات

الحكامة يعمل عىل استكشاف سبل معالجة هذه

التحوالت الدولية بطرق فعالة، عادلة، ديموقراطية،

سلمية و مستدامة

يوجد برنامج التحوالت الدولية و تحديات الحكامة بمدينة

الهاي، المركز الدولي للحكامة العالمية والعاصمة

السياسية لدولة هولندا. يهدف هذا البرنامج إىل الجمع

بين مختلف الباحثين الذين يشتغلون بمختلف كليات

جامعة اليدن للعمل في مجموعات متعددة التخصصات.

إن البرامج الموجودة تعتبر محط اهتمام لمختلف

الوكاالت الرسمية، المجتمع المدني، اإلعالم و

المجتمعات المحلية. كما يهدف هذا البرنامج إىل تطوير

المنظومة التعليمية لجامعة اليدن و العمل عىل تحفيز

الطلبة عىل التفكير بطريقة ابتكارية لمعالجة المشاكل و

التحديات التي يعرفها العالم

يمكنكم التعرف عىل الموقع الخاص بالبرنامج لمعرفة

المزيد من األفكار و األنشطة الخاصة به. يمكنكم

االشتراك في قائمتنا البريدية عىل الزر الموجود عىل

اليمين، كما يمكنكم متابعتنا عىل حساب تويتر لمعرفة

آخر المستجدات حول البرنامج

 
 

رؤية
يهدف برنامج التحوالت الدولية وتحديات الحكامة بجامعة

اليدن إىل تطوير المعارف والممارسات حول كيفية تدبير

التحوالت الدولية الكبيرة في المجتمع الراهن. إن هذه

التحوالت الدولية تشمل الهيمنة و التحوالت

الجيوسياسية، التغيرات البيئية، االبتكارات التكنولوجية،

األوبئة، الطفرات الديموغرافية، إعادة الهيكلة االقتصادية،

إعادة تشكيل الهويات، باإلضافة إىل المظاهر المتغيرة
للعنف وبناء السالم

 
كما نقوم بدراسة التحديات المختلفة للحكامة في مواجهة

هذه التحوالت الدولية، بما في ذلك الصعوبات الحالية

للتعددية اإلقليمية والعالمية مع عودة الحركات الشعبوية.

كما يستكشف برنامج التحوالت الدولية وتحديات

الحكامة الطرق الجديدة للحكامة العالمية مثل التعاون

المشترك بين المدن و التوافقات الموجودة بين

المسؤولين المتعددين. لدينا اهتمام خاص من أجل

.تحديد السياسات والمخططات المؤسساتية التي تجذب
مشاركة المواطنين في السياسات الدولية

 
 

من الناحية النظرية يعتبر برنامج التحوالت الدولية

وتحديات الحكامة برنامجا انتقائيا ويسعى بشكل خاص

إىل تجميع وجهات النظر المؤسساتية والقانونية

والمعيارية والعالئقية والهيكلية حول الحكامة. كما يعد

هذا البرنامج متعدد التخصصات خاصة في الجمع بين

العلوم اإلنسانية والقانون والعلوم االجتماعية. كما يهتم

أيضا بدراسة الترابط المحلي واإلقليمي والعالمي

والمقارنة بين مختلف المواقع الجغرافية وبين مختلف

القضايا وكدا بين الفئات االجتماعية. عمليا، يشرك

برنامج التحوالت الدولية وتحديات الحكامة واضعي

السياسة وعموم المواطنين بهدف تعزيز الديموقراطية

والفعالية واإلنصاف والسالم واالستدامة في بلورة

تصورات الحكامة لمعالجة التحوالت الدولية الحالية

برامج متعددة التخصصات

يعتبر برنامج التحوالت الدولية و تحديات الحكامة أحد

األعمدة األساسية لبرنامج المواطنة والتحوالت العالمية

بجامعة اليدن. ويعتبرهذا األخير واحدا من البرامج

الثمانية المتعددة التخصصات (برامج التحفيز) التي

أطلقتها جامعة اليدن سنة 2020. يعمل برنامج التحوالت

الدولية وتحديات الحكامة عىل إشراك كليات الحكامة

والشؤون الدولية، العلوم اإلنسانية، القانون، و العلوم

االجتماعية
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