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تقدمي  4عرو�س ملتحدKني اأ�صا�صيني ( KEYNOTE Speakersم�صتوى اإ�صرتاتيجى)
حتديات التدريب والت�صغيل البحرى العربى (تقدمه �رشكة مالحة عربية)
احلماية وال�صمان للعمالة البحرية العربية (وطنى – اإقليمى – دوىل) حول اتفاقية العمل
البحرى رقم  186ل�صنة ( 2006يقدمه الحتاد العربى لغرف املالحة البحرية)
م�صتجدات التعليم والتدريب البحرى والتكنولوجيا احلديثة.
الدور املتوقع من الدول العربية لدعم التدريب والت�صغيل البحري للعمالة البحرية.

Discussion
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15:00
15:30
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16:00

MET in the Arab Region

)Seafarers (Challenges and Future
التعليم والتدريب البحرى فى املنطقة العربية
التحديات وم�ستقبل العمالة البحرية

العر�س الواحد  20دقيقة و 40دقيقة فى النهاية للمناق�صة املجمعة

جل�صة ختامية للخال�صة والتو�صيات
Zذاء باملطعم امللحق مبطعم الأكادميية Extension

ا÷هات املûساركة
 .1الحتادات العربية املعنية بالنقل البحري.
� .2رشكات املالحة البحرية العربية.
 .3معاهد التعليم والتدريب العربية.
 .4وزارات النقل يف الدول العربية.
 .5الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
 .6هيÄة املوا Êالبحرية العربية.
 .7وزارات العمل بالدول العربية.
 .8خرباء النقل البحري يف املجالت القانونية والفنية والإقت�صادية.
 .9هيÄات الت�صني∞ والإ�رشاف.
Z .10رف املالحة العربية.
الربيد الإلكÎو Êللحج õوالت�سجيل:

دكتور ربان جمال Zلو�س /نائب رئي�س الأكادميية لل�صÄون البحرية
gamalghalwash@aast.edu

حتت رعاية

معا‹ الدكت�رf /بيل العربي – الم Úالعام ÷امعة الدول العربية

بناءاً علي تو�صيات اللجنة الفنية للنقل البحري يف �إجتماعها ( )16بتاريخ  21/2/2013 – 19مبقر الأمانة العامة
جلامعة الدول العربية البند اخلام�س :و�ضعية خريجي املعاهد والكليات البحرية العربية وبناءاً علي قرارات
املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء النقل العرب الدورة العادية ( )50باململكة الأردنية الها�شمية – عمان:
 14-15/6/2013البند الثامن :و�ضعية خريجي املعاهد والكليات البحرية العربية والذي ين�ص على(دعوة
الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتن�سيق مع �إحتاد املوانئ البحرية العربية واالحتاد
العربي لغرف املالحة البحرية بعقد ور�شة عمل حتت رعاية جامعة الدول العربية لبحث مو�ضوعي تدريب
وت�شغيل العمالة البحرية املتخ�ص�صة للعمل علي ال�سفن والنظر يف �أهمية ان�ضمام الدول العربية �إىل اتفاقية
العمل البحري الدولية رقم ( )186لعام  ،2006ورفع نتائج وتو�صيات ور�شة العمل �إيل جمل�س وزراء النقل
العرب يف دورته القادمة (�أكتوبر .)2013 :ونظراً لأن املنظمة البحرية الدولية  IMOقد �أعلنت عن �إحتفالية
اليوم البحري العاملي خالل الأ�سبوع � 27 – 23سبتمرب  2013بعنوان «التنمية امل�ستدامة ودور املنظمةالبحرية
الدولية  »IMOتقوم الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ب�إقامة ور�شة عمل بالتن�سيق مع
�إحتاد املوانئ البحرية العربية والإحتاد العربي لغرف املالحة البحرية حتت عنوان
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التعليم والتدريب البحرى فى املنطقة العربية
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�سعت
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08:00

الت�سجيل با�ستقبال مقر رئا�سة الأكادميية ب�أبي قري

2

09:00
11:00

�إحتفال جمهورية م�رص العربية باليوم البحري العاملي  -ينظمه قطاع النقل البحرى امل�رصي
�إحتفال قطاع النقل البحرى امل�رصى بالإ�شرتاك مع الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحرى باليوم البحرى العاملى بقاعة وزراء النقل العرب مبقر الأكادميية ب�أبي قري بالإ�سكندرية.
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�إ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاحة

التحديات وم�ستقبل العمالة البحرية
MET in the Arab Region
)Seafarers (Challenges and Future
املحاور الرئي�سية للم�ؤمتر

1.1التعليم والتدريب البحرى واملواءمة مع امل�ستجدات والتكنولوجيا احلديثة.
2.2الإعتمادات الدولية والعالقة مع املنظمات العاملية.
3.3العمالة البحرية العربية (حماية  -حقوق – ت�شغيل).
4.4دعم فر�ص التعليم والتدريب وفر�ص العمل على الأ�ساطيل العربية.
الأهداف( :بيان �أهمية)

1.1دور املعاهد البحرية العربية فى ت�أهيل الربابنة وال�ضباط واملهند�سني (العمالة البحرية) العرب لقيادة
الأ�ساطيل البحرية.
2.2التدريب البحرى خلريجى املعاهد البحرية العربية على الأ�ساطيل العربية.
3.3الإعتمادات الدولية وتبادل الإعرتاف بنظم التعليم والتدريب البحرى.
4.4توفري فر�ص العمل خلريجى املعاهد البحرية العربية على الأ�ساطيل العربية.
5.5توفري الدعم واحلماية للعمالة البحرية.
6.6مواءمة الدول العربية لإتفاقية العمل البحرى .MLC 2006

يوم الثالثاء � 24سبتمرب 2013
(�إجتماع اللجنة الفنية الدائمة – بفندق هيلتون – جرين بالزا  -بالإ�سكندرية)
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املو�ضوع
�إجتماع اللجنة الفنية الدائمة – ينظمه �إحتاد املوانئ البحرية العربية
االجتماع ( )12للجنة الفنية الدائمة لإ�سرتاتيجية تنمية مهارات املوارد الب�رشية باملوانئ البحرية
العربية حتت مظلة �إحتاد املوانئ البحرية العربية و�أمانتها بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى.

يوم الأربعاء � 25سبتمرب 2013
�إحتفال جمهورية م�صر العربية باليوم البحري العاملي  -ينظمه قطاع النقل البحرى امل�صري
باملقر الرئي�سي للأكادميية ب�أبي قري بالإ�سكندرية – قاعة جمل�س وزراء النقل العرب

املو�ضوع

يوم الأربعاء � 25سبتمرب 2013
ور�شة عمل التعليم والتدريب البحرى فى املنطقة العربية(التحديات وم�ستقبل العمالة البحرية)
باملقر الرئي�سي للأكادميية ب�أبي قري بالإ�سكندرية – قاعة جمل�س وزراء النقل العرب.
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كلمات االفتتاح و�إجراءات التكرمي
ر�ؤية الأكادميية (ر�ؤية عربية �شاملة)

