بيان إعالمى
حول اإلحتفال بيوم البحرية العالمى باألكاديمية العربية
تحت عنوان (التنمية المستدامة – إسهامات المنظمة البحرية الدولية )RIO+20إحتفلت األكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم األربعاء الموافق  5102/9/52بيوم البحرية العالمى بمقر األكاديمية
الرئيسى بأبى قير.
بحضور:
-

ممثل وزير النقل المصرى
اللواء بحرى /إبراهيم يوسف
رئيس قطاع النقل البحرى
اللواء بحرى /محمد عبد القادر جادهللا
قائد قاعدة األسكندرية البحرية – نائبا عن قائد القوات البحرية
اللواء  /أحمد مفرح
ممثل عن محافظ األسكندرية
اللواء  /فوزى المراسى
األستاذ الدكتور  /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية
أصحاب المعالى رجال السلك الدبلوماسى للدول العربية واألجنبية وكبار الشخصيات العامة.

اكد اللواء إبراهيم يوسف ممثل وزير النقل على سعادته بلقاء تلك النخبة املمتازة من الشخصيات العامة
ومسئويل قطاع النقل البحري مبصر لالحتفال بيوم البحرية العامل ي لعام  3102بني أحضان األكادميية
العربية و الذي حتتفل به املنظمة البحرية الدولية خالل األسبوع األخري من شهر سبتمرب من كل عام  .هذا
وتقوم كل دولة باالحتفال هبذا اليوم بطريقتها ووفقاً لظروفها وحنن يف مصرننتهز فرصة يوم البحرية العامل ي
لتكرمي املتميزين يف جمال النقل البحري كشخصية العام البحرية اليت أثرت صناعة النقل البحري خبربهتا
وجمهوداهتا املتميزة مشرياً اىل أن لقاءنا اليوم يتعدى كونه احتفال إىل كونه لقاء هام وحيوي مع ممثلى النقل
البحري املصري والدول املضيفة املشاركة يف احتفال األكادميية فنحن نستطيع من خالل العمل سوياً وضع
مبادئ وأسس لدور مصر والدول العربية باملنظمة البحرية الدولية حىت منتكن من وضع أهداف مستدامة
وحتقيق تنمية اجملال البحري كما جيب أن نتشاور ونتحاور ونعمل على وضع سياسة واضحة وحمددة لتحقيق
التنمية املستدامة على املستوى الوطين واإلقليم ي واالستفادة من التعاون العريب يف صياغة خطة شاملة
تتصف باالستدامة والفاعلية وتتميز باملرونة واملراجعة والتجديد للنهوض بصناعة النقل البحري.
فى سياق متصل اكد اللواء محمد عبد القادر جادهللا رئيس قطاع النقل البحرى سعادته بالتواجد داخل
األكاديمية للمشاركة فى إحتفال اليوم البحرى العالمى والذي يحمل شعار "التنمية المستدامة ودور
المنظمة البحرية الدولية بعد ريو ،"31+هذا االحتفال السنوي الذي تنظمه المنظمة البحرية الدولية
على مستوى جميع الدول األعضاء بها والذي عادة يتم في األسبوع األخير من شهر سبتمبر من
كل عام ويتغير شعار االحتفال سنويا ً طبقا ً ألهم األحداث التي تشغل النقل البحري العالمي وتؤثر

فيه مشيراً إلى انه يحمل بين يديه كلمة السيد سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية بهذه المناسبة
خاصة وأن قطاع النقل البحرى هو الممثل ونقطة اإلتصال الوطنية لوزارة النقل المصرية مع
المنظمة البحرية الدولية و الذى اكد سكرتيرها العام أن األمم المتحدة تضطلع بالدور العالمي في دفع
الجهود نحو تجسيد مفهوم التنمية المستدامةحيث تم وضع عالمة بارزة على طريق التنمية المستدامة العام
الماضي في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  Rio +20الذي انعقد في ريو دي جنيرو في يونيو02 ،
عاماً بعد أول مؤتمر من تلك المؤتمرات في نفس المدينة ومن النتائج الرئيسية لمؤتمر  Rio+20كان اتفاق
الدول األعضاء على إطالق مسار ألهداف التنمية المستدامةو لذلك جاء شعار يوم البحرية العالمي عام 0202
هو "التنمية المستدامة  :اسهامات المنظمة البحرية الدولية بعد ."Rio+20
من جانبه اكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية أن األكاديمية دئماً وابداً على
اتم اإلستعداد إلستقبال جميع المحافل والمؤتمرات العلمية مشيراً الى أن إحتفال اليوم البحرى العالمى ليس
مجرد إحتفاالً سنوياً ولكنه يضم العديد من العقول والخبرات فى مجال النقل البحرى وبالتأكيد ان تلك الكوكبة
ستستغل هذة الفرصة فى اإلجتماع والتحدث على مستجدات التى يشهدها النقل البحرى فى الوقت الحالى
وسبل تطوره لخدمة المنطقة بشكل عام مشيراً الى ان عقب هذا الحفل سيتم البدأ فى ورشة عمل تحت رعاية
معالى األمين العام لجامعة الدول العربية تحمل عنوان( التعليم والتدريب البحرى فى المنطقة العربية ) للمناقشة
والحوار وتقديم رؤية األكاديمية حول النقل البحرى.
يذكر أن بعد إنتهاء كلمات الحضور تم توزيع جوائز الحفل والتى تضمنت فوز السفينة عايدة4

سفينة تدريب

الطالب باألكاديمية العربية بجائزة افضل سفينه هذا العام كما فازت الهيئة العامة لميناء األسكندرية كأفضل
ميناء تجارى فى مجال اإللتزام بتطبيق مدونة البضائع الخطرة فى تداول البضائع الصادرة والواردة .
والجدير بالذكر انه عقب إنتهاء الحفل بدأت فعاليات ورشة عمل التعليم والتدريب البحرى فى المنطقة العربية
والتى تقام باألكاديمية العربية تحت رعاية معالى األمين العام لجامعة الدول العربية .

وإذ ننتهز هذه الفرصة لشكر سيادتكم على حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ووافر التحية،،،

مدير إدارة اإلعالم
معتز محمد خميس

