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 لتواصل والعالقات العامةا
 

 بالغ صحفي عدد 2021/10
 

يحصل على المكتب الوطني للمطارات  
جائزة التميز في ميدان   

جهة إفريقيا –الموارد البشرية للمجلس الدولي للمطارات    

 
 

صنف  فيإفريقيا جهة  - الدولي للمطارات للمجلس "تدبير الموارد البشريةجائزة التميز في " منحت
 الدورةخالل  ،المكتب الوطني للمطاراتن للمطارات ذات الطاقة االستيعابية الكبرى إلى ياألعضاء المسير

أكتوبر  14بتاريخ  التناظر المرئي ةعقدت عبر تقنيانللجمعية العامة السنوية لهذه الهيئة الدولية التي  30
2021. 

 
الفاعلين  مختلف من طرفالمنتهجة تدبير الموارد البشرية  ةتكافئ هذه الجائزة المبادرات المبتكرة وسياسو

 تطوير المطارات اإلفريقية. فيإسهاماتهم واألفارقة في مجال تدبير المطارات 
 

 تحقيق عدة أهداف : الجائزة الجديدة وتروم هذه
 

  بتدبير الموارد البشرية بين مختلف الفاعلين المطاريين  المتعلقةمشاركة أفضل الممارسات
 ؛األفارقة

  ؛في قطاع المطارات الكفاءاتدعم وتشجيع تطوير 

  جديدة في ميدان الموارد البشريةالشأن المطاري من وضع مبادرات مبتكرة  المكلفين بتدبيرتمكين 
 لتحقيق أهدافهم االستراتيجية.

 

 فيما يخص:، خصوصا الموارد البشريةتدبير المتعلقة به تبعد تقييم سياسللمكتب التتويج وقد تم منح هذا 
 

 السياسة، الدالئل ومساطر تدبير الموارد البشرية؛ 

  التنوع ونهج مقاربة النوع؛ 

 تطوير الكفاءات؛ 

 .التنمية المستدامة 
 

فقد وضعه المكتب الوطني للمطارات محورا ، قيقيةالثروة الح العنصر البشري يمثل أنووعيا منه 
استراتيجيا، وتعتبر هذه الجائزة تكريسا لهذه األولوية ومن شأنها أن تزيد من تحفيز فرق العمل للتعبئة 

 .2025-2021من أجل تحقيق األهداف المسطرة في برنامجه االستراتيجي الجديد المخصص للفترة 
 

 حول المكتب الوطني للمطارات
 

وكذا تدبير المالحة الجوية  وتسيير المطارات، عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، من بين مهامها تطويرمؤسسة 
في مجموع التراب  مستخدما 2466، ويشغل مطارا دوليا 19من بينها  مطارا 25بالمغرب، وهو يدير شبكة مكونة من 

بالنسبة    % 35فيما يخص مراقبة المالحة الجوية و   % 40وقد انتقلت هذه النسبة إلى  .من النساء % 26منها  الوطني
 لفئة المهندسين وهي في تطور مضطرد سنة بعد أخرى.
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والهندسة وسالمة الطيران المطارات  كمراقبة المالحة الجوية وتدبيروعالية التخصص مستخدمو المكتب على مهن متعددة 
لتمكينهم من  مستخدميهير دورات للتكوين المستمر لفائدة جميع ومهن الدعم األخرى. ويسعى المكتب باستمرار إلى توف

 .الخاصةمتابعة مختلف المستجدات وذلك تماشيا مع استراتيجية المكتب واحتياجاته 

 
منظمة دولية غير ربحية، تهدف إلى حماية مصالح المطارات األعضاء وتطوير التميز المهني في تدبير حول المجلس الدولي للمطارات: 

وذلك عبر تعزيز التعاون بين أعضائه وعدد من الشركاء في مجال الطيران المدني بما فيها المنظمات الحكومية  ،تغالل المطاراتواس
 وشركات الطيران والمقاوالت المتخصصة في صناعة الطائرات.

 

. شريكا تجاريا 42و بلدا 53من  مطارا 260دائما من إفريقيا، يشرفون على تسير  عضوا 68 إفريقياجهة يمثل المجلس الدولي للمطارات 

 من الحجم اإلجمالي لحركة النقل الجوي بإفريقيا.  % 93وتمثل المطارات المنخرطة في المجلس الدولي للمطارات جهة إفريقيا حوالي 
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