إدإرة معلومات إلطريإن
إجلزء 175
تعمل إقسام معلومات إلطريإن من خالل إدإرة إحلركة إجلوية وخدمات إملالحة إجلوية وفق ًا للتوصيات وإملعايري إليت تنص علهيا منظمة إلطريإن إملدين
إدلويل وترشيعات هيئة تنظمي إلطريإن إملدين الاردين .
تقوم إقسام معلومات إلطريإن ابملطارإت الاردنية إلثالث ابلضافة لقسم إملعلومات إجلوية يف أدإرإه إحلركة إجلوية بتوفري إملعلومات إملتعلقة خبدمات
إملالحة إجلوية ومعليات إلطريإن دإخل إلقلمي إجلوي للمملكة الاردنية إلهامشية .
إن إلهدف من تقدمي خدمة معلومات إلطريإن هو ضامن توفري إملعلومات وإلبياانت إلرضورية لسالمة وإنتظام وكفاءة إملالحة إجلوية إحمللية و إدلولية .
وقد شهد دور وأمهية معلومات إلطريإن تغريإ كبريإ مع تطور وتطبيقات إملالحة إجلوية إملعمتدة عىل الادإء نتيجة تنفيذ إملالحة للنظم إليت تعمتد عىل الادإء إو إملالحة
إلقامئة عىل إلمكبيوتر ) (PBNوإملالحة إلقامئة عىل إلدإء وإحملموةل عىل منت إلطائرإت.
تعمل إقسام معلومات طريإن ابملطارإت من خالل الالزتإم ابلقوإعد وإلتوصيات إلتشغيلية إلوطنية وإدلولية بغية إلوفاء مبقتضيات إلتوحيد والاتساق يف
.
توفري معلومات وبياانت إلطريإن إملعمتدة لتشغيل نظم إملالحة إلقامئة وبياانت إلرحالت.
إن إقسام معلومات إلطريإن تعمل عىل توفري إملعلومات إملتعلقة خبدمات إملالحة إجلوية ومعليات إلطريإن دإخل إلقلمي إجلوي من خالل إعدإد وتوزيع
منشورإت إلتالية:
إجرإءإت وبياانت معلومات إلطريإن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعدإد وجتهزي ونرش إملعلومات إخلاصة بدليل معلومات إلطريإن.
إصدإر إلتحذيرإت إجلوية.
حتديث مكتبة معلومات إلطريإن( .إليت تضم منشورإت صادرة عن منظمة إلطريإن إملدين إدلويل و أدةل معلومات إلطريإن إخلاصة ببعض دول إلعامل.
إلتحقق ومعاجلة إلبياانت إملتعلقة ابجرإءإت إلطريإن.
إدإرة معلية تبادل معلومات إلطريإن.
إصدإر إلنرشإت إملالحية إخلاصة بعمليات إلطريإن مضن إجملال إجلوي الاردين.
نرش إملعلومات إملالحية إملتعلقة بشؤون إلطريإن حس امب هو متبع حملي ًا وإقلميي ًا ودولي ًا.
إلتنس يق مع إدلول إجملاورة بشأن إلبياانت ونرش إملعلومات إملالحية إملتعلقة ابلسالمة إجلوية وإملالحة إجلوية.
إلتأكد من أن مجيع إملعلومات إملالحية إملنشورة بدليل معلومات إلطريإن ل تزإل سارية إملفعول.
إشعار إلقسام إملعنية ابلتعديالت إليت تدخل عيل دليل معلومات إلطريإن للمملكة.
إدخال ما يس تجد من تعديالت عيل إلصدإرإت إملالحية إدلورية.
تصاممي خرإئط معلومات إلطريإن:

•
•
•

إصدإر وحتديث خارطة معلومات إلطريإن لقلمي طريإن إململكة .
إصدإر وحتديث خرإئط إلطريإن إملتعلقة ابجملال إجلوي ،طرق وإجرإءإت إلطريإن ابلضافة إىل إخلرإئط وإلرسوم إلبيانية إخلاصة ابملطارإت.
حتديث إملعلومات إجلوماكنية وإلبياانت إللكرتونية عن إلتضاريس وإلعوإئق لقلمي طريإن إململكة الاردنية إلهامشية مبا فهيا إملطارإت .

