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 مشاركة المكتب الوطني للمطارات
  وندوة المجلس الدولي للمطارات ةالسنويالعامة  يةللجمع 32في الدورة 

 العالمية ولجهة إفريقيا
 

 
أكتوبر  61و  61ما بين ندوة المجلس الدولي للمطارات و ةالسنوي ةالعام يةلجمعانعقدت الدورة السابعة والعشرين ل

"، حيث عرفت هذه الدورة حضور أكثر من القيادة الجريئة في فترة التغييربجزيرة الموريس تحت شعار "الجاري 

 الطيران المدني والمطارات والقطاعات ذات الصلة. مشارك من مهنيي 055
 

ديره العام السيد زهير محمد العوفير بصفته عضوا بالمجلس اإلداري للمجلس للمطارات ممثل المكتب الوطني وقد 
فل ح على غرار السنوات الفارطة، تم تنظيمو .اإفريقيجهة -المجلس الدولي للمطاراترئيس ل االدولي للمطارات ونائب

 .7562خالل سنة للمطارات و المؤسسات المعنية بتدبير المطارات التي تميزت  جوائزاللتسليم 
 

 ية :المطار جائزة السالمة
 

جل المطارات التي تس فئةل السالمة المطارية في مجالفي أفريقيا أحسن مطار  على جائزةالمسيرة ادير كمطار أ حصل

نيات التنظيمية للب الجوانبمطابقة اعترافا بهذه الجائزة  وتأتي ،في السنة ة طائراتحرك 75 555إلى  65 555ما بين 
المعتمدة من  لمقاييس الدوليةلالمتعلقة بكفاءات الموارد البشرية لمطار أكادير المسيرة  العملية وتلكالمساطر و  التحتية
 ي مجال الطيران المدني.فمنظمة الطيران المدني الدولي طرف 

 
راته لك تقديرا لمبادكما حصل المكتب على شهادة تميز إلسهاماته المتواصلة لتطوير السالمة المطارية بإفريقيا وذ

 تنظيم دورات تكوينية ووضع خبرته في متناول األسرة المطارية بإفريقيا.عبر  المتعددة في هذا الصدد
 

االعتماد  ةدهاكما تم على هامش هذا المؤتمر تسليم مطاري مراكش المنارة والدارالبيضاء محمد الخامس رسميا ش

. وتجدر المجلس الدولي للمطاراتطرف المسلمة من ، 6المستوى  –لمطارات العالمية في تدبير االنبعاثات الكربونية با

الخاص هو البرنامج الوحيد  بمبادرة من المجلس الدولي للمطارات 7552هذا البرنامج الذي تم إطالقه سنة  اإلشارة أن
 على المستوى الدولي لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بالمطارات 

 
 اريالتجللمجلس الدولي للمطارات حيث عرض النموذج  التجاريفي المنتدى على هامش هذا اللقاء كما شارك المكتب 

 شركاء المكتب من المطارات اإلفريقية. معفي هذا المجال للتعاون  عدة عالقات تدارسكما تم الجديد لمطار مراكش، 

 
  "ACI" حول المجلس الدولي للمطارات

بلدا حول  073بـ مطارا  0491مؤسسة مسيرة لما يقارب  326مؤسسة دولية غير نفعية تمثل حوالي  المجلس الدولي للمطاراتيعتبر 
يقع مقرها الرئيسي بمونتلاير بكندا وهي تهدف إلى رعاية مصالح المطارات األعضاء واالرتقاء بالتميز المهني في مجال تدبير العالم، و

أعضاءه وبين الشركاء الفاعلين في مجال الطيران المدني بما في ذلك المؤسسات  التعاون بين تثمينوذلك عبر  ،واستغالل المطارات
 ويتألف المجلس الدولي للمطارات من مكاتب جهوية تمثل الخمس قارات.  .والمقاوالت المصنعة للطائراتشركات الطيران  ،الحكومية

 بيضاء )المكتب الوطني للمطارات(جهة إفريقيا يقع مقره بالدارال –لإلشارة فإن المجلس الدولي للمطارات 
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