
حٌث تتكامل  العولمة من الحمبة هذه فً

 إدارة مجال فً المدرات المطاعات, ٌإدي بناء

لضمان أمن وصحة  محورٌا المحٌطات دورا

والكوكب  البشرٌة صالح فٌه لما المحٌطات

االلتزامات تجاه  فإن باالضافة إلى ذلن . ككل

وال  المستدامة عامة , التنمٌة أهداف تحمٌك

 وغاٌاتها14المستدامة  التنمٌة أهداف سٌما

 المستدامة االخرى التنمٌة أهداف من وغٌرها

 والمإسسات الدول على  المسبولٌة عبا تضع

 وفرص المدرات تنمٌة من تستفٌد لد التً

 .لموظفٌها التدرٌب

 

 خالل من سنوٌا المعهد الدولى للمحٌطات ٌمدم

 من مجموعة المراكز من العالمٌة شبكته

 لتنمٌة واإلللٌمٌة التدرٌبٌة الدولٌة البرامج

كما ٌمدم  المحٌطات؛ إدارة مجال فً المدرات

 لٌادٌة بناء دراسٌة وحلمات متخصصة دورات

 .الشركاء طلب على
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 للمحٌطات الدولً المعهد
(IOI)  

 فى المساعدة ٌستطٌع 
 التنمٌة اهداف تحمٌك

 14 المستدامة

 

 
تم تدرٌب  1791 عام تؤسٌس المعهد الدولً للمحٌطات فً منذ

 سٌما وال الشباب العاملٌن فى المجاالت البحرٌة المختلفة من مبات

 انتمالٌة حٌث أسهم بمرحلة تمر التً والبلدان النامٌة البلدان من

 المدربٌن المادة من متنامٌة عالمٌة شبكة إنشاء فً المعهد

 إدارة فً التطورات بآخر تامة دراٌة على هم الذٌن والمإهلٌن

  التدرٌبٌة فمد أكتسب الذٌن شاركوا فى الدورات  .المحٌطات

والسلوكٌات  والمهارات المعارف الدولً للمحٌطات تلن  بالمعهد

 السواحل منهج إدارة لذا فهم مدفوعون بموة لتطبٌك. المحٌطاتعلى  بفاعلٌة الهامة للمحافظة 

من حٌث العدالة فى  المحٌطات إدارة فً والمانونٌة األخاللٌة المٌم على التركٌز مع والمحٌطات

 .لها السلمً االستخدام

 

 بوصفه المحٌط إلى النظر أهمٌة تحفز على للمحٌطات الدولً للمعهد ةالتدرٌب البرامج إن مناهج

تكون على نطاق  ما المتعددة التى غالبا من حٌث االستخدامات متنوعٌن بمستخدمٌن ٌتمتع نظاما

 المهارات تتطلب نطاق واسع من المحٌطات إدارة ٌدركون أن إن  الدارسٌن. تنافسً متضارب

 الحكومٌة المنظمات بٌن التفاعل من جدٌدة وأشكاال جدٌدة لانونٌة مإسسٌة وهٌاكل المتعددة

 وتغطً. والدولً والوطنً المحلً الصعٌد على والتعاون الحكومٌة غٌر والمنظمات الدولٌة

 وااللتصاد واالجتماعٌة الطبٌعٌة والعلوم البحار لانون مجاالت مثل الدراسٌة المناهج محتوٌات

 وكذلن والناشبة الجدٌدة المضاٌا لدمج الفرصة وتتٌح الصلة ذات واالتفالٌات السٌاسات وصنع

 .االهتمام ذات اإلللٌمٌة مسابلال

 

 التفاعلٌة ورحالت المنالشات الدراسٌة حٌث الفصول داخل محاضرات من التدرٌب ٌتكون

. الدولٌة المستدٌرة المابدة واجتماعات تمدٌمٌة للدارسٌن وعروض  وتدرٌبات المحاكاة مٌدانٌة

 األدوات توفٌر خالل من التدرٌس خبراء هٌبة لبل من الممدمة دعم الدارسٌن بالتوجٌهات وٌتم

 العمٌك للموضوعات الدارسٌن االستكشاف من اإلضافٌة حٌث ٌتولع والمعلومات المناسبة

 داخل الفصل الدراسً. المعروضة المواد الستكمال

 

 فٌتناول البرنامج  للمحٌطات. العالمٌة اإلدارة مستهدفة إللٌمٌا نهجا للمعهد اإلللٌمٌة البرامج تمدم

 فوابد فهى تلمى الضوء على. من حٌث المواضٌع واآللٌات  من منظورإللٌمً البحار اإلللٌمً

 تساهم المحٌطات حٌث إلدارة والمتكامل المشترن النهج المحٌطات وتعزٌز سٌاسات مواءمة

 المنطمة. من خبراء االستدامة فً مجموعة بناء فً الدورات

 

. الشركاء طلب على بناء محددة لمواضٌع خصٌصا مصممة برامج للمحٌطات الدولً المعهد ٌمدم

 الربٌسٌة المجاالت فً الخبرة ذوي التدرٌس هٌبة أعضاء من دولٌة شبكة من المعهد حٌث ٌستفٌد

 حلمات أو بعمل دورات تدرٌبٌة  المتعلمة الطلبات استٌعاب وٌمكن. المحٌطات بمسابل المتعلمة

 الدراسٌة المناهج خالل البحرٌة الخاصة من المناطك أو عن المحٌطات فى مواضٌع دراسٌة

 الجهات الطالبة. احتٌاجات لتلبٌة خصٌصا المكرسة التدرٌس هٌبة أعضاء ولوابم

 

من من هم المحٌطات  إدارة فً العاملٌن هم المعهد بها ٌموم التً التدرٌب لبرامج ةالمستهدف الفبة

 وصانعً والمربٌن السٌاسات وواضعً العلماء عن فضال , المهنٌة حٌاتهم منتصففً 

 وتطبٌك نمل على المدرة لهم ٌتٌح وضع فً المختارون المرشحون ٌكون أن وٌنبغً. المرارات

 للمحٌطات وحماة كمعلمٌن ٌعملون مإسساتهم ومن ثم إلى عودتهم عند بنجاح المكتسبة المعارف

 .أوطانهم فً

 
 



 السنوٌة التدرٌب برامج حافظة -للمحٌطات الدولً المعهد

 الدولٌة البرامج

  المحٌطات إدارة فً ماجستٌر :العلٌا الدراسات درجة
http://www.um.edu.mt/icp/ocean-governance     مالطا بجامعة الحموق كلٌةب   

 مالطا ممره البرنامج

 إطار عمل كٌفٌة لتحدٌد واالجتماعٌة الطبٌعٌة العلوم أٌضا تدمج ولكنها جوهرها, فً لانونٌة معرفٌة عمل لاعدة إلى العلٌا الدراسات برنامج ٌهدف •

 وجهات نظر متعددة من البحري واألمن البحرٌة الموارد إدارة مجال فً والبحث آلٌات التعلم وتطوٌر تعزٌز زٌادة على ٌعمل فعال حٌث تنظٌمً

 التخصصات

 أكتوبر كل عام شهر ابتداء شهرا, 11 من سنوي ٌمتد إلى أكثر البرنامج •

 وكلٌة العلوم  بكلٌة األحٌاء لسم األرض و أنظمة الدولً ومعهد المانون لسم من مالطا بدعم بجامعة  الحموق كلٌة فً والموارد البٌبة لسم المنسك هو •

 للمحٌطات الدولً والمعهد والمحاسبة  واإلدارة االلتصاد

عبارة عن  البحثً المحتوى حٌث ٌكون  المحٌطات و إدارة علٌها تموم التً العامة المواضٌع تتناول دراسة وحدة 11 المحتوى الدراسً من ٌتؤلف •

 المحٌطات  بإدارة ٌتعلك موضوع عن أطروحة كتابة

 ساعة 79هو  للبرنامج عدد الساعات المعتمدة  إجمالً 

  واإلدارة والقانون السٌاسة :المحٌطات إدارة
http://internationaloceaninstitute.dal.ca/training.htm 

 البرنامج ممره كندا

 سكوتشٌا نوفا بهالٌفاكس, دالهوزي جامعة فً كندا فً للمحٌطات الدولً البرنامج ممدم من المعهد• 

 ٌولٌه/  تموز - ماٌو/  أٌار فً 1791 عام منذ سنوٌا ٌمدم شهرٌن لمدة البرنامج •

 المحٌطات إدارة لمضاٌا العالمٌة البرنامج بالتغطٌةٌهتم  •

 المٌدانٌة والرحالت التفاعلٌة والمنالشات المحاضرات الدراسٌة حٌث ٌشمل من التدرٌب داخل الفصول ساعة 199 من أكثر البرنامج من ٌتؤلف •

 .الدولٌة المستدٌرة المابدة واجتماع للمشاركٌن الفردٌة والعروض وتمارٌن المحاكاة

 اإلقلٌمٌة البرامج

 قزوٌن وبحر البلطٌق وبحر المتوسط األبٌض البحر فً للمحٌطات اإلقلٌمٌة اإلدارة

http://www.ioimaltacourse.org 
 مالطا ممره البرنامج

 مالطا جامعة من ساعة دراسٌة معتمدة 11 لمدة البرنامج ٌمدمه المعهد الدولى للمحٌطات بمالطا• 

 دٌسمبر/  األول كانون - نوفمبر/  الثانً تشرٌن فً 1991 عام منذ سنوٌا وٌمدم أسابٌع خمسة مدته البرنامج •

 وبحر البلطٌك وبحر األسود والبحر المتوسط األبٌض البحر على خاص بشكل التركٌز مع اإلللٌمٌة المحٌطات إدارة لضاٌا ٌموم البرنامج بتغطٌة •

 .لزوٌن
 بأفرٌقٌا المحٌطات إدارة على التدرٌب برنامج

http://ioisa.org/training; http://ioisa.org/ocean-governance-course 
 أفرٌمٌا جنوبممره البرنامج 

 أفرٌمٌا تاون بجنوب كٌب فً للمحٌطات الدولً المعهد من البرنامج ممدم• 

 سبتمبر/  أغسطس فً ,1911 عام وٌمدم سنوٌا منذ أسابٌع أربعة لمدة البرنامج •

 .األفرٌمٌة البحار على خاص بشكل التركٌز مع اإلللٌمٌة المحٌطات إدارة لضاٌا ٌغطً •
 اآلسٌوٌة البحار فً آلٌات من بها ٌتصل وما البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقٌة وتنفٌذ المحٌطات إلدارة اإلقلٌمً اإلطار برنامج

  الهندي والمحٌط
http://www.ioithailand.com/home/ 

 ممره تاٌالندالبرنامج 

 أسابٌع أربعة لمدة و ٌمتد للمحٌطات الدولً المعهد من مدم سنوٌام البرنامج •

 .الهندي والمحٌط آسٌا شرق جنوب بحار على خاص بشكل التركٌز مع اإلللٌمٌة المحٌطات إدارة لضاٌا ٌموم البرنامج بتغطٌة •

  الجٌولوجٌة واألخالقٌات وعلومها المحٌطات إدارة برنامج
https://www.ioitclac.org/training-program/ 

 أمرٌكا بلدان ممره البرنامج
 البحر ومنطمة الالتٌنٌة
 الكارٌبً

 والكارٌبً الالتٌنٌة أمرٌكا بلدان فً الدولً للمحٌطات بكوستارٌكا البرازٌل باالشتران مع المعهد فً للمحٌطات الدولً البرنامج ممدم من المعهد •

 المناطك هذه من مختلف تمام فى بلد  عام وكل أسابٌع أربعة مدتها تدرٌبٌة عن دورة البرنامج عبارة •

 .الكارٌبً البحر ومنطمة الالتٌنٌة بؤمرٌكا المتعلمة واإلللٌمٌة العالمٌة المحٌطات إدارة لضاٌا ٌموم بتغطٌة البرنامج •
 تركمانستان ممره   البرنامج   قزوٌن لبحر واالدارة المستدامة التنمٌة برنامج

 تركمانباشً بتركمانستان فً 1911 عام منذ سنوٌا وٌعمد أسبوعٌن لمدة البرنامج •

 طلبهم على بناء تركمانستان فً لزوٌن بحر بمضاٌا المعنٌة العامة للمحٌطات باالشتران مع المإسسة الدولً ٌنظمه المعهد البرنامج •

 .لزوٌن لبحر اإلللٌمٌة المضاٌا ٌموم البرنامج بتغطٌة •
 الصٌنممره  لبرنامجا  الهادئ المحٌط غرب لمنطقة المحٌطات إدارة برنامج

 الشعبٌة الصٌن جمهورٌة فً للمحٌطات الدولة المعهد الدولى للمحٌطات باالشتران مع إدارة ٌنظم البرنامج •

 بالصٌن تٌانجٌن, فً أسابٌع مدته ثالثة البرنامج •

 .الهادئ المحٌط لغرب البحار اإلللٌمٌةلضاٌا  ٌموم البرنامج بتغطٌة •

 


