قطاع التواصل والعالقات العامة
بالغ صحفي عدد 2016/17:
انتخاب السيد المدير العام للمكتب
نائبا لرئيس المجلس الدولي للمطارات – جهة إفريقيا
انتخب المدير العام للمكتب الوطني للمطارات السيد زهير محمد العوفير نائبا لرئيس المجلس
اإلداري للمجلس الدولي للمطارات -جهة إفريقيا للفترة  ،2019-2017وذلك خالل االجتماع الذي
انعقد بتاريخ  18أكتوبر  ،2016كما حضي هذا االختيار ثالثة أيام بعد ذلك بمصادقة الجمعية
العامة لهذه المنظمة.
وقد انعقد هذين االجتماعين على هامش الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الجهوي والمعرض
المنعقدين بمدينة مابوتو بالموزمبيق خالل الفترة المتراوحة بين  19و 21أكتوبر  2016تحت
موضوع "الربط الجوي بإفريقيا :أي دور المطارات".
جدير بالذكر أنها المرة األولى التي يبلغ فيها المكتب هذا المستوى من التمثيلية داخل هذه المنظمة،
كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أن مسؤولين آخرين من المكتب انتخبوا كأعضاء دائمين لتمثيل جهة
إفريقيا الشمالية بمختلف اللجان الجهوية لهذه المنظمة.
ويعتبر هذا الحضور القوي للمكتب داخل هذه المنظمة ثمرة لالستراتيجية المعتمدة من طرف
المكتب منذ أزيد من سنتين ،والتي تتمحور حول االنفتاح والتعاون مع نظرائه بإفريقيا ،حيث تم
إبرام عدة اتفاقيات شراكة خالل سنتي  2015و 2016مع مختلف الفاعلين في المجال المطاري
بإفريقيا لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التكوين والسالمة واألمن واالستغالل المطاري.
النواصر 25 ،أكتوبر 2016
حول المجلس الدولي للمطارات ""ACI
المجلس الدولي للمطارات " - "ACIجهة إفريقيا يمثل الهيئات المشرفة على تدبير المطارات األعضاء في المجلس
الدولي للمطارات لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الجهوي وتدعمه في مهمته لجان مختصة
ومجموعات خاصة للعمل.
تأسس سنة  1991عبر اندماج عدة جمعيات سابقة ،وهو عبارة عن جمعية تمثل المطارات على المستوى العالمي،
ويسعى إلى تعزيز عالقات التعاون بين أعضائه وباقي الشركاء في عالم الطيران بما فيهم المنظمات الحكومية وشركات
الطيران والمقاوالت المختصة في صناعة الطائرات.
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