البيان اإلعالمى
إحتفالية اليوم العالمي للبيئة باألكاديمية العربية
إستضافت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى"إحتفالية اليوم العالمي للبيئة
لعام  ،"2015الذي تنظمه األكاديمية بالتعاون مع مفوضي األمم المتحدة بمصر تحت شعار (سبع باليين
حلم ،كوكب واحد ،ترشيد اإلستهالك) في إطار مشروع "دعونا نهتم بالكوكب" التابع لألمم المتحدة
بمصر وبرنامج األمم المتحدة لألغذية والزراعة حيث يهدف هذا اإلحتفال إلي التعرف علي المجتمع
السكندري مع مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه البيئة باألسكندرية ،وذلك يوم اإلثنين  16يونية
 2015بمقر األكاديمية العربية الرئيسي بأبي قير -باألسكندرية.

وذلك بحضور:
 السيد  /هاني المسيري

محافظ األسكندرية

 الدكتورة  /أمال رزق

مدير مشروع دعونا نهتم
بالكوكب لألمم المتحدة

 السيدة  /إيفيتا شولسا

سفيرة دولة التفيا

 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية العربية

 الدكتور  /عبد الفتاح سالم

عميد معهد اإلنتاجية والجودة

إستكماالً لدور األكاديمية الرائد في نشر الثقافة اإلستهالكية من أجل مجتمع مستدام إستضافت
األكاديمية إحتفالية اليوم العالمي للبيئة للعام الثاني علي التوالي لتكون جنبا ً إلي جنب مع جهود المجتمع
الدولي وهيئة األمم المتحدة للحفاظ علي الكوكب الذي نعيش فيه وحمايته من التدهور بإستخدام موارده
بحرص وسالم ،خاصة وأن هناك تغييرات تعرضت لها البيئة في األونة األخيرة وهي التغييرات

الصناعية والتكنولوجية حيث ظهرت العديد من الكوارث البيئية التي أدت إلي ضرورة النهوض بالوعي
البيئي ومشكالته.

لذلك كانت األكاديمية بإعتبارها أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية معنية بقضايا البيئة
للمجتمع المحلي واإلقليمي وبصفة خاصة قضايا البيئة والتنمية المستدامة فقد قامت األكاديمية منذ
نشأتها بالتفاعل والتواصل اإليجابي مع الوزرات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن فقد حرصت علي
أن تكون قي مقدمة الجامعات بإنشاء وحدات أكاديمية معنية بتناول قضايا البيئة والتنمية المستدامة
منها تأسيس معهد اإلنتاجية والجودة عام  4991حيث يعتبر أول معهد في الشرق األوسط من ضمن
أنشطته بخدمة المجتمع وقضايا البيئة.وعلي هامش اليوم العالمي للبيئة تم إفتتاح معرض للشاريع
المقترحة للحفاظ علي البيئة ومن أهمها مشروع حماية بحيرة مريوط من التعديات والتلوث بإعتبارها
مورد بيئي هام.

أعربت الدكتورة أمال رزق مدير مشروع دعونا نهتم بالكوكب لألمم المتحدة بالشرق األوسط عن
شكرها لألكاديمية لتنظيمها وحسن إستضافتها إحتفالية اليوم العالمي للبيئة تحت شعار (سبع باليين حلم
كوكب واحد من أجل تحقيق إستدامة الكوكب) حيث أكدت الدكتورة أمال رزق أن تحقيق حلم إستدامة
الكوكب لن يتحقق بدون تغيير سلوكيات المجتمع والمحافظة علي الموارد الطبيعية.وقد أبدت عن
سعادتها لوجود السيد  /هاني المسيري محافظ األسكندرية في إحتفالية اليوم مقترحة عليه مشروع
يهدف إلي القضاء علي القمامة بشوارع األسكندرية تحت رعاية األكاديمية العربية وقد قوبل هذا
اإلقتراح من قبل المحافظ بالترحيب.

كما أكد السيد  /هاني المسيري محافظ األسكندرية في كلمته عن سعادته لحضور هذا الحفل وقد
عبر عن فخره الشديد لوجود صرح مثل صرح األكاديمية العربية داخل األسكندرية بهذا النجاح

والتميز ،وعن إحتفالية اليوم العالمي للبيئة يري أن من أجل تحقيق إستدامة الكوكب والحفاظ عليه
البد من نشر ثقافة اإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية ومساعدات المجتمع المدني ليتحقق الحلم إلي
حقيقة بالتدريب ونشر الوعي وتنمية المستدامة وتغيير أنماط الحياة.وفي نهاية كلمته تمني نجاح هذا
اإلحتفال المتميز والوصول ألفضل النتائج من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه البيئة باألسكندرية.

في سياق متصل أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية في
كلمته عن ترحيبه بإستضافة اليوم العالمي للبيئة لعام  5102داخل األكاديمية كما رحب أيضا ً بالسادة
الحضور علي تواجدهم باألكاديمية آمالً أن يضع كل ما يملك من دعم للوصول باألسكندرية للمكانة
التي تستحقها وأن األكاديمية ستظل حريصة علي إستضافة هذا اليوم لدعم الكثير من األفكار لتصل
إلي حيز التنفيذ وفي نهاية كلمته قد تمني رئيس األكاديمية النجاح والتوفيق وأن نتائج مناقشات
ولقاءات اليوم تثمر عن ما يفيد األسكندرية والكوكب بأكمله من أجل الحفاظ علي البيئة.

أما عن السيدة /إيفيتا شولسا سفيرة دولة التفيا فقد أشارت في كلمتها عن شدة إمتنانها لدعوة
األكاديمية لها في هذا اإلحتفال وأنها فخورة بوجود مؤسسة تعليمية بهذا النجاح والتميز بالشرق
األوسط وأنها ستظل حريصة علي إستمرار التعاون بين األكاديمية العربية في مصر وجامعات دولة
التفيا من أجل تبادل الخبرات بين الدولتين عن طريق مؤسساتهم التعليمية .أما عن إحتفال اليوم فقد
أوضحت أن المحور الرئيسي واألساسي الذي يجب االهتمام به من أجل الحد من الكوارث البيئية في
مصر هو القضاء علي التلوث في مصر من أجل الحفاظ علي مواردها وصحة شعبها وذلك لن يتم إال
عن طريق زيادة الوعي للحفاظ علي البيئة من قبل الشباب ،وفي نهاية كلمتها قامت بشكر األكاديمية
علي جهدها المبذول وحسن تنظيمها لهذا اليوم متمنية لألكاديمية النجاح والتميز دائما ً وأبداً.

