بيان إعالمى حول مؤتمر العمالة البحرية
وزيارة وزير القوى العاملة والهجرة ونائب محافظ األسكندرية لألكاديمية العربية
إستقبلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم السبت الموافق  ،3102 /2 /32معالى وزير
القوى العاملة والهجرة خالد األزهرى ونائب محافظ األسكندرية الدكتور حسن البرنس ،وكان فى إستقبالهما سعادة
األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمي  ،وجاءت زيارة وزير القوى العامل ونائب محافظ
األسكندري على غرار بدء إجتماع مؤتمر العمال البحري والذى تم إنعقاده باألسكندري .
اكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد األزهرى تقديره الشديد بإحتضان األكاديمي لمؤتمر العمال الدولي خاص وان
مؤسس عريق شغلها الشاغل هى تطوير المنظوم البحري بشكل عام وان دور األكاديمي فى تقديم المساعدة يهدف إلى
اإلرتقاء بالعمال البحري والذى يعتمد عليه فى الكثير من األمور والمشروعات البحري التى ستعود بالنفع والتطور فى
جميع أقطار الوطن العربى.
ومن جانبه اكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية فى كلمته بمؤتمر العمال
البحري ان صناع النقل البحرى هى احد الصناعات األستراتيجي التى تسعى الدول لتنميتها واإلرتقاء بشأنها ألنها
تمثل حجر األساس فى منظوم النقل على المستوى العالمى ،فأن  % 01من تجارة العالم يتم نقلها بحراً من خالل سفن
تجوب بحار ومحيطات وأنهار تمثل  % 57من مساح الكرة األرضي والعمال البحري هى مشغلى تلك السفن تحكمهم
معايير دولي تنظم شئون مهنتهم وتضع القواعد لتسيير معيشتهم ،وألهمي العمال البحري الدولي فقد أهتم بشئونهم اثنان
من اهم منظمات األمم المتحدة "المنظم البحري الدولي " والتى تضع المعايير العلمي والتدربيب والصحي لهؤالء
و"منظم العمل الدولي " التى تهتم بشئونهم المعيشي والتشغيلي .
واوضح رئيس األكاديمية ان األكاديمي قد أهتمت هى ايضا ً بالعمال البحري من خالل المشارك والدعم والرعاي فى
كل ما تم من أنشط فى هذا المجال مشيراً إلى أن األكاديمي سعت فى فتح أسواق عمل للعمال البحري من خالل
التواصل مع الشركات المالحي الكبرى من خالل المنتدى البحرى والذى تم تأسيسه بهدف خدم خريجى األكاديمي
وفتح اسواق عمل لهم من خالل اإلعترافات المتبادل مع الدول المالك لألساطيل التجاري كدولتى بنما وليبريا مؤكداً ان
حصول مصر على إعتراف المفوضي األوروبي للشهادات المصري ما هو إال جهداً قامت به األكاديمي مع السلطات
البحري المصري استمر لسنوات عديدة للموائم مع المتطلبات الدولي المفروض من األتحاد األوروبى ونجاح
األكاديمي فى الحصول على هذا األعتراف هو لبن أساسي فى صناع النقل البحرى المصرى وان األكاديمي تولى
إهتماما ً كبيراً لمتابع كاف ما هو من شأنه دعم العمال البحري .

وفى سياق متصل قام وزير القوى العاملة والهجرة خالد األزهرى ونائب محافظ األسكندرية بزيارة االكاديمية العربية
وتفقد منشأتها العلمي وخاص مبنى القب السماوي الذى شاهد داخله فيلما ً تسجيليا ً عن األكاديمي العربي وفروعها
بمصر والوطن العربى وفيلما ً تسجيليا ً أخر عن ما تقدمه القب السماوي للطالب فى العلوم البحري والهندسي  ،وقد ابدى
وزير القوى العاملة سعادته بزيارة االكاديمي ومشاهدة التطور الملحوظ داخل منشاتها خاص مبنى القب السماوي
مؤكداً أنه على علم بحرص االكاديمي فى مواكب العصر وتطبيق أحدث الطرق التعليمي التى تفيد الطالب العربى
متمنيا ً التوفيق لألكاديمي فى رسالتها المقدس لطالب العلم.
وقبل مغادرة معالى وزير القوى العامل ونائب محافظ األسكندري  ،قام سعادة األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار
رئيس األكاديمي بإهداء كل منهما درع األكاديمي العربي .

