تدشين مشروع للمساعدة الفنية من أجل دعم تحسين نظام مراقبة السالمة الجوية في تنزانيا
للنشر الفوري

مونتريـال ودار السالم – 2022/1/19 ،أُجريت األسبوع الماضي مراسم االحتفال بنجاح إطالق مشروع جديد لبناء القدرات تُجريه اإليكاو
بتمويل من الصين ،بهدف دعم نظام مراقبة السالمة الجوية في تنزانيا.
حضر فعاليات االحتفال معالي السيد غودفري كاسكينيا (نائب البرلمان) ،نائب وزير األشغال والنقل في جمهورية تنزانيا المتحدة،
والسيد شو تشين ،مستشار جمهورية الصين الشعبية الوزاري في جمهورية تنزانيا المتحدة .كما حضر االحتفال أيضاً السيد باري كاشامبو،
مدير اإليكاو اإلقليمي في مكتب أفريقيا الشرقية والجنوبية ،وذلك نياب ًة عن األمين العام لإليكاو ،السيد خوان كارلوس ساالسار.
وعالوة على توفير الدعم على يد خبراء مختصين لتحسين األنشطة الفنية في مجاالت المطارات وعمليات الطيران وخدمات المالحة الجوية
والتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ،يهدف المشروع أيضاً إلى تحفيز منظومة الطيران المدني بجمهورية تنزانيا لالستفادة من حلقات العمل
والدورات التدريبية أثناء الخدمة من أجل بناء القدرات البشرية في هذه المجاالت ،فضالً عن شراء المعدات واألدوات البرمجية الالزمة للسالمة.
وتمثل تعبئة الموارد بقصد دعم تحسين قدرات السلطات والنظم في الدول األعضاء باإليكاو أولوي ًة رئيسية لوكالة األمم المتحدة المختصة
بالطيران ،ويأتي هذا المشروع كمساهمة كبرى نحو بلوغ ذاك الهدف.
أكد المشاركون على أن هذا التعاون األخير بين تنزانيا واإليكاو يجري تنفيذه على الرغم من التحديات العديدة الناجمة عن
خالل االحتفال ّ
الجائحة ،وأنه سيفضي في نهاية المطاف إلى تحسين مستوى تنفيذ قواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية في جمهورية تنزانيا من أجل تحسين
سالمة عمليات الطائرات.
مول المشروع الجديد من صندوق المساعدة والتعاون فيما بين دول الجنوب ،وتتولى إدارة التعاون الفني باإليكاو تنفيذ هذا المشروع التعاوني.
ُي َّ

الصف األمامي ،من اليسار :البروفيسور لونغينس روتاسيتا ار ،رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني في تنزانيا ()TCAA؛ باري كاشامبو ،مدير اإليكاو
اإلقليمي في مكتب أفريقيا الشرقية والجنوبية؛ حمزة جوهرى مدير عام هيئة الطيران المدني؛ معالي السيد غودفري كاسكينيا (النائب في البرلمان) ،نائب
وزير األشغال والنقل في جمهورية تنزانيا المتحدة ،السيد شو تشين ،مستشار جمهورية الصين الشعبية الوزاري في جمهورية تنزانيا المتحدة.؛ ألي بوسي،
نائب األمين الدائم لو ازرة األشغال والنقل في تنزانيا (قطاع النقل)؛ عمرو هميل بكاري ،األمين الدائم لو ازرة البنية التحتية واالتصاالت والنقل (زنجبار).

الصف الخلفي ،من اليسار :مغونيا بنديكت ،أمين سجل الخزانة؛ مارثا لواندا ،ممثلة عن وزير المالية والتخطيط التنزاني؛ متوموا أمير ،عضو مجلس إدارة
هيئة الطيران المدني؛ مهندس دكتور ماليما بونداال ،عضو مجلس إدارة هيئة الطيران المدني؛ كال ار مبيلي ،مديرة لوائح السالمة في هيئة الطيران المدني؛
يوسف محمد علي ،عضو مجلس إدارة هيئة الطيران المدني ،مهندس إيمانويل ميكونجوتي ،منسق المشروعات الوطنية  -مشروع .TZA20801

مصادر للمحررين
إدارة التعاون الفني باإليكاو
معلومات عن اإليكاو
ِّ
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
اإليكاو هي إحدى الوكاالت
ّ
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية تساعد في إضفاء ِّ
االتّساق على لوائحها
الوطنية المتعِّّلقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،مما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما ِّّ
توفر محافل اإليكاو أيضاً فرصاً
للمشورة والمناصرة ليتم تشاطرها مع َّ
صناع الق اررات في الحكومات من ِّقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة
ّ
المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً.
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