
 معهد بحوث كئيو، في حرم شونان فوجيساوا
 في النظرية و التطبيق الجديد" الدراسات اليابانية"مشروع 

لتطبيق الستالم منحة وزارة التربية و النظرية وا في" الدراسات اليابانية"المشروع الجديد  تم اختيار

بحوث  من قبل معيد يجري تطويرهىذا المشروع . الثقافة و الرياضة و العموم و التكنولوجيا اليابانية

: قائد المشروع البحثي) حرم شونان فوجيساوا فيجامعة كئيو في مختبر منصة الدراسات اليابانية 

و حتى  3122العام الدراسي : اإلدارة، فترة المشروع البروفسور جيرو كوكوريو، عميد كمية سياسة

ومن خالل ىذا المشروع فإن مختبرنا سوف يعمل عمى نشاطات تيدف إلى (. 3124العام الدراسي 

خمق مركز تميز لمبحوث و الذي سيساعد عمى جعل حرم شونان فوجيساوا و بالتالي جامعة كئيو 

 .محورًا لمشبكة العالمية لمدراسات اليابانية

منذ تأسيسو فإن حرم شونان فوجيساوا بحث وبشكل مستمر عن طرق لتشكيل المجتمع، و السياسات 

لموصول إلى ذلك تعتمد البحث التطبيقي الذي ييدف إلى إيجاد الحمول لممشكالت التي تواجو المجتمع 

" حول اليابان"كـ  يضع مفيوما لمثل ىذه البحوث ىذا المشروع. الياباني اآلن و في المستقبل القريب

 اليابان و يجري البحث ضمن" مع اليابان"كـ  بينما يصنف البحث المشترك مع مراكز االبحاث األجنبية

وبكممات ". الدراسات اليابانية الجديدة"إن دمج ىذه الفروع الثالثة ىو ما نشير إليو بـ ". في اليابان"كـ 

مجرد موضوع لمبحث، و لكن ك ال ينظر إليو نيأخرى، بالنسبة ليذا المشروع، فإن المجتمع اليابا

 لخمفية، فإن المجتمع الدولي يشتركوبمقابل ىذه ا. بحث في حقوقوكمجال لمكشريك في البحث و 

يا، كقضايا السياسة التي تواجييا اليابان و اإلجراءات المشاكل التي تواجيمع اليابان في بشكل كبير 

مواضيع و شركاء و حقول بحث الدولي، تفيم عمى أنيا  ، بالنسبة لممجتمعلمعالجة ىذه القضايا

وفي ظل شبكة بحث عالمية، يمكننا أن نكثف البحث حول ىذه المشاكل، تحديد السياسات . جذابة

 .لحميا و بالتالي تأمين المقترحات الناشئة من حرم شونان فوجيساوا و جامعة كئيو

 :المجتمع الياباني تحت األنواع األربعة اآلتية من أجل ىذا المشروع، فقد صنفت المشاكل التي تواجو

 .مشاكل ناشئة عن انخفاض معدل الوالدات و المجتمع اليرم: النوع األول

 .مشاكل تنشأ بالتوازي مع التطور في المجتمع الموجو معموماتياً : النوع الثاني



 .مشاكل مترافقة مع العالقات الدولية الشرق أسيوية: النوع الثالث

 .مشاكل متعمقة بإنشاء الشبكات العالمية: رابعالنوع ال

فإن شبكات البحث المشترك المؤسسة من خالل ىذا المشروع مع ىيئات التبادل الثقافي  وبالتالي،

اإلقميمية و الوطنية المختمفة عبر العالم، يجب أن تشجع التطوير تجاه مجتمع طالبي أكثر دولية، 

وبيذه الطريقة، فإن ىذا المشروع . ب و الباحثين من الخارجبالتوازي مع قبول أكبر لمطالب األجان

بخاصة، أن ىذا المشروع . ، وبتركيز عمى حرم شونان فوجيساواتدويل جامعة كئيوييدف إلى تعزيز 

جر ح، ك(أكاديمية الحوكمة و تقانة المعمومات واإلتصاالت العالمية)يعتبر، إضافة إلى مشروع غيغا 

خمق المدرسة "من خالل تعزيز اإلجراءات لتكممة مبدأ الجامعة . الحرمأساس في سياسة تدويل 

، فإنو من المؤمل أن ىذا المشروع سوف يصبح قوة قائدة لحرم شونان فوجيساوا حتى يصبح "المستقبمية

 .قاعدة دولية لمتبادل البحثي و التربوي
 روابط متعمقة

 دراسات اليابانية، مخبر منصة المركز بحوث كئيو في حرم شونان فوجيساوا

http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/en/lab/jsp.html 

 مشروع غيغا

http://ic.sfc.keio.ac.jp 

 لإلتصال

 :منصة الدراساتاليابانيةمكتب مركز أبحاث كئيو في حرم شونان فوجيساوا، مخبر 

jsp@sfc.keio.ac.jp 
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