بيان إعالمى بشأن اليوم البحرى العالمى 4102

تحت رعاية معالي وزير النقل المصرى المهندس هانى ضاحي وتحت شعار "التنفيذ الفعال إلتفاقيات
المنظمة البحرية الدولية" إحتفلت االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم األحد الموافق
21سبتمبر  ( 2014باليوم البحري العالمى  )2014بمقر األكاديمية الرئيسى بأبى قير.
وذلك بحضور:
 الفريق /مهاب مميش

رئيس هيئة قناة السويس

 المستشار /محمد عزت عجوة

محافظ كفر الشيخ

 اللواء بحرى /كمال عاشور

نائبأ عن قائد القوات البحرية

 اللواء بحرى /عادل ياسين

رئيس قطاع النقل البحرى ورئيس هيئة ميناء األسكندرية

 الدكتورة /دينا الظاهر

مدير إدارة النقل والسياحة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية

 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية

أكد الفريق /مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس انه يشكر وزير النقل المصرى المهندس /هانى
ضاحى والدكتور /نبيل العربى األمين العام لجامعة الدول العربية واألستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار
إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية على دعوته لحضور اليوم البحرى العالمى  2014مشيراً إلى أنه ليس
غريبا ً على األكاديمية وأنه يحرص دائما ً على حضور مثل هذه اإلحتفاليات.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع قناة السويس الجديدة يسير بشكل طبيعى وفقا ً للجدول
الزمنى الذى تم وضعه لتنفيذ المشروع مشيراً إلى أن القوات المسلحة الباسلة إنتهت من  25 %من الحفر
الجاف مؤكداً إلى أن رئيس الجمهورية يتابع المشروع يوميا ً ويحرص على معرفة كل شئ.
وأعرب مميش على سعادته بالنجاح فى جمع أموال المشروع فى ثمانية أيام مؤكداً أن هذا أوضح
معدن المصريين وما تم تقديمه لخدمة الوطن ويكفى القول وهلل الحمد أن جميع من يعملو ا بالمشرع مصريين
وأن أموال المشروع مصرية خالصة.
وأنهى مميش كلمته بطمئنة المصريين بأن جميع العاملين بمشروع قناة السويس يعملون ليالً ونهاراً
من أجل مصر ومن أجل تنفيذ الوعد الذى تم تقديمه للشعب المصرى باإلنتهاء من المشروع بعد عام مشدداً أن
حرص السيد /عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليومى على اإلطمئنان على المشروع يعطى دفعه كبير

للعاملين بالمشروع إلنجازه فى الميعاد المحدد ويعطى الثقة للشعب المصرى على أن هناك قائد يضع مصلحة
مصر فوق كل شئ.
فى سياق متصل أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل المصرى والذى ألقى كلمته اللواء عادل ياسين
رئيس هيئة ميناء األسكندرية نيابة عنه أن إختيار شعار يوم البحرية العالمى لهذا العام "التنفيذ الفعال
إلتفاقيات المنظمة البحرية الدولية" له دالالت كبيرة على أن التنفيذ الفعال هو الذى يجعلنا نشعر بتأثير هذه
اإلتفاقيات بصورة عملية من خالل الحفاظ على البيئة وتحقيق مالحة أكثر أمنا ً إلى جانب اإلهتمام بالعنصر
البشرى وهو العامود الفقرى الذى ترتكز عليه هذه الصناعة الكبيرة مشيراً إلى سعادته بإحتضان األكاديمية
العربية مثل هذه اإلحتفاليات الهامة والذى يتم اإلحتفال به سنويا ً فى نفس الميعاد وهى يوم البحرية العالمى.
من جانبه أكد اللواء /عادل ياسين رئيس هيئة ميناء األسكندرية والذى ألقى كلمة السيد /كوجى
سيكيميزو األمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن المنظمة البحرية الدولية حققت سجالً حافالً بوضع وإقرار
إتفاقيات دولية جديدة وصلت إلى أكثر  50إتفاقية تهدف جميعها إلى منع الحوادث وتخفيف األثار السلبية لها
عند وقوعها ,وضمان توفير التعويضات المناسبة لضحايا تلك الحوادث باإلضافة إلى تقليل الخسائر البيئية
مشيراً أن معظم هذه اإلتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ وقدمت الكثير لتجعل المالحة أكثر أمنا ً وكفاءة وأقل
تأثيراً على البيئة وأن هناك العديد من اإلتفاقيات تعانى من بطء عملية التصديق عليها وتنفيذها ,وأنه بسبب
كل هذا كان من المؤكد أن الشعار المختار لهذ العام ليوم البحرية العالمى  2014وهو (تنفيذ الفعال إلتفاقيات
المنظمة البحرية الدولية ).
أكد األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية أن إحتفال األكاديمية
العربية اليوم باليوم البحرى العالمى  2014تحت شعار" التنفيذ الفعال إلتفاقيات المنظمة البحرية الدولية
 "IMOفى ضوء التوجه الدولى المتسارع لوضع المعايير القياسية الدولية الملزمة ألنشطة صناعة النقل
البحرى العالمية تطور دور المنظمة البحرية الدولية كأحدى منظمات األمم المتحدة المتخصصة التى تقوم به
على مدار تاريخها من منظمة إستشاريه  consultativeللحكومات فى الخمسينيات إلى منظمة تقوم بوضع
المعايير القياسية للعمل البحرى  regulatoryفى الثمانينيات لتبدأ عصر جديد فى القرن الحادى والعشرين
بتحديث دورها إلى منظمة تقوم بوضع المعايير القياسية ومتابعة تنفيذها regulatory and monitoring
من خالل فرق التفتيش الدولية المؤهلة ليكون التنفيذ إختياريا ً باتباع مخطط المراجعة الطواعية كمرحلة أولى
بدأت فى عام  2006ثم إلزاميا ً فى  2016مشيراً إلى أن المنظمة البحرية الدولية على مر السنين لها سجل
حافل فى تطوير وإعتماد اإلتفاقيات الدولية فبلغت نحو  53إتفاقية فى شتى المجاالت.

