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 175اجلزء 

جرايتضمن هذا اجلزء  تباعها لتقدمي خدمات حتديد الإ قلمي اجلوية  املالحةءات الواجب اإ   . الاردنية الهامشية  اململكةيف اإ

( من اتفاقية ش ياكغو الطريانخدمات معلومات 15 ) لطريان املدين الاياكو امللحقالعاملية ل نظمةمالحق امل  متاش يا مع متطلبات  

وةل يف تقدمي هذه اخلدمات او التأ كد من تقدميها من اجلهات املعنية وحتت ارشاف ادلمسؤولية ادلوةل  حق هذا املل ، حيث بني

 .املوقعة عىل اتفاقية ش ياكغو 

وحتديد من حيق هلم تقدمي هذه اخلدمات ومن هل معلومات الطريان  خبدمات  من هذه التعلاميت ابلتعريف ال وليتضمن الفصل 

ويبني هذا الفصل متطلبات احلصول عىل رخصة لتقدمي خدمات   اس تالم هذه اخلدمات من الطريان املدين يف الاردناحلق يف 

 .معلومات الطريان ويبني كيفية اصدار الرخصة وامتيازاهتا ومدهتا ورشوط  جتديدها 

لتقدمي خدمات  رخصةللحصول عىل  يف مقديم خدمات معلومات الطريان  الواجب توفرهاالرشوط   ويوحض الفصل الثاين

والتدريب املطلوب معلومات الطريان واملتطلبات الواجب توفرها مبقديم خدمات وتتضمن هذه الرشوط  معلومات الطريان 

علومات ونرشها وتوثيقها وكيفية تصحيح وكام يبني نطاق اخلدمات قبل معلومات الطريان والية مجع امل ملقديم هذه اخلدمات

الاخطاء يف املعلومات املنشورة والية حفظ امللفات املتعلقة ابخلدمة والاشخاص وتفاصيل نظام ادارة اجلودة  يف وحدات 

 .معلومات الطريان 

املتطلبات التشغيلية والعلمياتيه ملقديم خدمات معلومات الطريان والية احملافظة عىل اس مترارية اخلدمة كام   ويبني الفصل الثالث 

نرش معلومات الطريان ويوحض هذا الفصل الية التعامل يف حال حدوث تغيري عىل  الشهادة املمنوحة ملقديم يبني الية معل 

من متطلبات الرتخيص ويه ان يقبل مقديم خدمات معلومات الطريان ويبني هذا الفصل جزئية   خدمات معلومات الطريان

اخلضوع لعمليات التدقيق والتفتيش من قبل هيئة تنظم الطريان املدين  وكذكل يبني هذا الفصل  رشوط التوظيف واملؤهالت 

طلوب للمحافظة عىل كفاءته املطلوبة لشغل وظيفة ضابط معلومات الطريان والتدريب املطلوب قبل تقدمي اخلدمة والتدريب امل

كام يبني هذا الفصل الطلب من مقديم معلومات الطريان برضورة  معل ادةل معل تبني كيفية تقدمي العمل واملسؤوليات 

والواجبات مجليع مقديم خدمات معلومات الطريان كذكل يطلب هذا الفصل وجود خطة  بديةل لتقدمي خدمات معلومات الطريان 

 و /او انقطاع تقدمي اخلدمة بشلك جزيئ او اكمل.يف حاةل الطوارئ 

نرش املعلومات اجلوية املتعلقة ابل ردن يف وثيقة نرش معلومات الطريان متطلبات والرشوط العملياتية وكيفية  الرابعووحض الفصل 

 .واملعلومات املتعلقة يف الاردن واملتعلقة ابلطريان املدين بشلك 

 .هذا اجلزء املتعلقات خبطط الطريان الية تعبئهتا من قبل احصاب العالقة والية  ونرشها يبني ويأ يت الفصل اخلامس 

 .الية ومتطلبات ورشوط اعالن الطيارين وحمددات اصدارها ينب  الفصل السادس


