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 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس 
 1 _________________________________________________________________________________________________ الباب األول أح�ام عامة 

 1 _____________________________________________________________________________________________ الفصل األول �عر�فات 
 1 ______________________________________________________________________________________________________ �عر�فات )1(املادة 

 3 ________________________________________________________________________________ الفصل الثا�ي سيادة الدولة وسلطا��ا 
 3 ______________________________________________________________________________________________________ السيــادة  (2) املادة 
 3 _________________________________________________________________________________________________ نطـاق التطبيـق  (3) املادة 

 3 ______________________________________________________________________________ ) تطبيق املعاهدات واالتفاقيات الدولية 4املادة (
 3 _________________________________________________________________________________ اإلشراف ع�� شؤون الط��ان املد�ي (5) املادة 

 3 __________________________________________________________________________________ ) استخدام الطائرات عند الطوارئ 6املادة (
 4 ____________________________________________________________________ تفتيش الطائرات ومنعها من الط��ان وحجز وثائقها  (7) املادة 

 4 __________________________________________________________________ ) تفتيش ومراقبة سالمة وآمن الط��ان املد�ي واملطارات8املادة (
 4 ____________________________________________________________________________ ا�جمارك واألمن وا�حجر الص�� والزرا��  (9) املادة 

 4 __________________________________________________________________________________ الفصل الثالث أح�ام عامة للط��ان 
 4 ______________________________________________________________________________________ تراخيص وتصار�ح الط��ان  (10) املادة 
 4 _________________________________________________________ الشروط الواجب توفرها �� الطائرات ال�ي �عمل �� إقليم الدولة  (11) املادة 

 5 _______________________________________________________________________________ ) مراقبة األجهزة السلكية والالسلكية 12املادة (
 5 _____________________________________________________________________ تجه�� واستعمال األجهزة الالسلكية واإللك��ونية  (13) املادة 
 5 ___________________________________________________________________________________________آالت التصو�ر ا�جوي  (14) املادة 
 5 ___________________________________________________________________________________ نقـل بضائع خطـرة ومواد حر�ية (15) املادة 

 5 __________________________________________________________________________________________ ) مسؤولية قائد الطائرة16املادة (
 6 ________________________________________________________________ ) التدخل �� أعمال طاقم القيادة والعبث بأجزاء الطائرة. 17املادة (

 6 _________________________________________________________________________________ االل��ام بقواعد الدخول وا�خروج  (18) املادة 

 6 __________________________________________________________________________ الباب الثا�ي  املطارات واملالحة ا�جو�ة 

 6 _________________________________________________________________________ الفصل األول  منشآت املطارات واملالحة ا�جو�ة 
 6 ____________________________________________________________________________ ) إ�شاء و�شغيل املطارات واملالحة ا�جو�ة 19املادة (
 6 ______________________________________________________________________ ) إدارة و�شغيل املطارات ومنشآت املالحة ا�جو�ة 20املادة (
 6 ________________________________________________________________________ ) اإلشراف ع�� األ�خاص والعامل�ن باملطارات21املادة (

 6 _____________________________________________________________________________________ أنواع املطارات واستعماال��ا  (22) املادة 
 7 ____________________________________________________________ استثمار و�شغيل املطارات واملهابط ومنشآت املالحة ا�جو�ة  (23) املادة 

 7 _________________________________________________________________________________ الفصل الثا�ي حقوق االرتفاق ا�جو�ة 
 7 _________________________________________________________________________________ ) حقوق االرتفاق ا�جو�ة وحدودها24املادة (

 7 _____________________________________________________________________________ املنشأت �� املناطق ا�خاضعة لالرتفاق (25) املادة 
 8 _______________________________________________________________ املنشأت والتجه��ات ال�ي تؤثر ع�� سالمة املالحة ا�جو�ة  (26) املادة 
 8 _____________________________________________________________________________ التعو�ض مقابل فرض حقوق االرتفاق  (27) املادة 
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 8 _______________________________________________________ الباب الثالث حماية املطارات والطائرات والتجه��ات املالحية 
 8 _________________________________________________________________________________ ) انظمة وتداب�� أمن الط��ان املد�ي28املادة (

 8 _______________________________________________________________________________ ال��نامج الوط�ي ألمن الط��ان املد�ي  (29) املادة 
 8 _______________________________________________________________________________ ال�جنة الوطنية ألمن الط��ان املد�ي.  (30) املادة 
 8 _________________________________________________________________________ إعداد وتنفيذ ال��امج الوطنية ألمن الط��ان  (31) املادة 

 9 _______________________________________________________________________________________ الباب الرا�ع الطائرات 

 9 ______________________________________________________________________________ الفصل األول  ��جيل الطائرة وجنسي��ا 
 9 _____________________________________________________________________________________ عالمات ا�جنسية والت�جيل  (32) املادة 
 9 _______________________________________________________________________________ تحديد عالمات ا�جنسية والت�جيل  (33) املادة 
 9 ________________________________________________________________________________________ال�جل الوط�ي للطائرات (34) املادة 
 9 ________________________________________________________________________________________ شهادة ��جيل الطائرات (35) املادة 
 9 _______________________________________________________________________________________ قواعد الت�جيل املش��ك (36) املادة 
 10 ________________________________________________________________________________ قواعد الت�جيل الدو�� للطائرات  (37) املادة 

�يجارها   10 ______________________________________________________________________________ الفصل الثا�ي  ملكية الطائرة و
 10 _____________________________________________________________________________ ) الوضع القانو�ي للطائرة ونقل امللكية 38املادة (

 10 ________________________________________________________________________________ التصرفات القانونية ع�� الطائرة (39) املادة 
 10 ______________________________________________________________________________ ) شراء أو استئجار أو إيجار الطائرات 40املادة (
 10 ____________________________________________________________________________________ ) نقل �عض املهام والواجبات 41املادة (
 10 ____________________________________________________________________) �شغيل طائرة مستأجرة من غ�� جنسية املستثمر 42املادة (
 11 _____________________________________________________________________________) ا�حجز التحفظي والفصل �� منازعاتھ 43املادة (

 11 _____________________________________________________________________________ الفصل الثالث  صالحية الطائرة للط��ان 
 11 ________________________________________________________________________________ ) مراعاة األنظمة والقواعد الدولية 44املادة (
 11 ________________________________________________________________________________________________ ) حماية البيئة 45املادة (

 11 ______________________________________________________________________________________________صالحية الطائرة  (46) املادة 
 12 _________________________________________________________________________ ) ال�جل الف�ي ودليل ووثائق صيانة الطائرة 47املادة (
 12 ________________________________________________________________________________________ ) أجهزة ومعدات الطائرة48املادة (
 12 ____________________________________________________________________________________ ) وزن الطائرة وجدول تحميلها 49املادة (
 12 ______________________________________________________________________ ) التفتيش للتحقق من صالحية الطائرة للط��ان 50املادة (
 12 ____________________________________________________________________________ ) حمل الوثائق وال�جالت ع�� الطائرات 51املادة (
 13 _______________________________________________________________________________________ ) ال��نامج الوط�ي للسالمة52املادة (

 13 _________________________________________________________________________________ الباب ا�خامس  قواعد ا�جو 
 13 ___________________________________________________________________________________________ ) أنظمة قواعد ا�جو53املادة (
 14 ___________________________________________________________________________________________ ) مراعاة قواعد ا�جو 54املادة (

 14 _________________________________________________________________________________ ) �عليمات مراقبة ا�حركة ا�جو�ة 55دة (املا
 14 ____________________________________________________________________________________________ ) ارتفــاعات الط��ان56املادة (
 14 ________________________________________________________________________________) املناطق ا�حرمة واملقيدة وا�خطـرة57املادة (

 14 _____________________________________________________________________________ واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة  (58) املادة 
 15 _______________________________________________________________________________________ ) حاالت الط��ان ا�حظورة 59املادة (

 15 _______________________________________________________________________ الباب السادس �عليم الط��ان واإلجازات 
 15 ______________________________________________________________________________________________ ) إجازات الط��ان60املادة (
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 15 __________________________________________________________________________ إصدار واعتماد وتجديد و�يقاف اإلجازات  (61) املادة 
 16 ________________________________________________________________________________ ) االستثناء من شرط حيازة اإلجازة62املادة (
 16 _______________________________________________________________________________________________ ) �عليم الط��ان 63املادة (

 16 ________________________________________________________________________________ مؤسسات �عليم وتدر�ب الط��ان (64) املادة 

 16 _____________________________________________________________________________ الباب السا�ع  الوثائق وال�جالت 
 16 ______________________________________________________________________________________ ) تقديم الوثائق وال�جالت 65ادة (امل

 17 ________________________________________________________________________________________ ) نقل الوثائق وال�جالت 66املادة (
 17 _____________________________________________________________________________________ �سليم الوثائق واملستندات  (67) املادة 

 17 _______________________________________________________________________________ ) حظر استعمال الوثائق وال�جالت68املادة (

 17 ___________________________________________________________________ الباب الثامن النقل ا�جوي وا�خدمات ا�جو�ة
 17 ______________________________________________________________________________ ) القوان�ن واألنظمة الواجبة التطبيق 69املادة (
 18 ______________________________________________________________________________) االتفاقيات ب�ن شر�ات النقل ا�جوي 70املادة (
 18 ______________________________________________________________________ ا�جو�ة) إ�شاء شر�ات النقل ا�جوي وا�خدمات 71املادة (
 18 ___________________________________________________________________ ) تراخيص شر�ات النقل ا�جوي وا�خدمات ا�جو�ة 72املادة (
 18 ___________________________________________________________________________ ) ال��نامج الوط�ي لتسهيالت النقل ا�جوي 73املادة (
 18 ___________________________________________________________________________ طنية لتسهيالت النقل ا�جوي ) ال�جنة الو 74املادة (
 19 ________________________________________________________________ ) التفتيش ع�� عمليات النقل ا�جوي وا�خدمات ا�جو�ة75املادة (
 19 ______________________________________________________________________________________________ ) االل��ام باألوامـــر 76املادة (
 19 ___________________________________________________________ ) واجبات شر�ات ومؤسسات النقل ا�جوي وا�خدمات ا�جو�ة77املادة (

 19 __________________________________________________________________________ إ�شاء أو �عديل أو إلغاء ا�خطوط ا�جو�ة  (78) املادة 

 19 __________________________________________________________________________الباب التاسع  سياسات النقل ا�جوي 
 19 ________________________________________________________________________________________ ) سياسات النقل ا�جوي 79املادة (
 20 _____________________________________________________________________________________ ) تنفيذ سياسة النقل ا�جوي 80املادة (
 20 _________________________________________________________________________________ ) تبادل ومنح حقوق النقل ا�جوي 81املادة (
 20 _________________________________________________________________________________________ ) النقل ا�جوي الداخ�� 82املادة (
 20 __________________________________________________________________________________ ) الدراسات االقتصادية والفنية 83املادة (
 20 _______________________________________________________________________________________ ) أح�ام نقل ال��يد ا�جوي 84املادة (

 21 ____________________________________________________________ الباب العاشر  مواصفات التشغيل والعمليات ا�جو�ة 

 21 __________________________________________________________________________________ الفصل األول  مواصفات التشغيل
 21 ________________________________________________________________________ ) شهادة املشغل ا�جوي ومواصفات التشغيل 85املادة (
 21 ______________________________________________________________________________________ ) دليل العمليات والطائرات86املادة (

 21 ____________________________________________________________________________________ الفصل الثا�ي  العمليات ا�جو�ة 
 21 ________________________________________________________________________________________________) طاقم الطائرة87املادة (
 22 ___________________________________________________________________________________________) وضع برامج التدر�ب88املادة (
 22 _______________________________________________________________________ ) تحديد أوقات الط��ان وف��ات العمل والراحة 89املادة (
 22 ___________________________________________________________ ) �عي�ن قائد الطائرة وواجبات أعضا��ا أثناء العمليات ا�جو�ة 90املادة (

 22 ___________________________________________________________________________ جهز��ادخول غرفة القيادة واستعمال أ  (91) املادة 
 22 __________________________________________________________________________ التبليغ عن أخطار الط��ان و�رشاد الر�اب (92) املادة 

 22 ____________________________________________________________________________ ) متعاطي املسكرات أو املؤثرات العقلية 93املادة (
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 23 ____________________________________________________________________________ الباب ا�حادي عشر  رسوم الط��ان 
 23 _________________________________________________________________________________________ ) تحديد رسوم الط��ان94املادة (

 23 _____________________________________________________________________ الباب الثا�ي عشر حوادث ووقائع الطائرات 
 23 _____________________________________________________________________________ التحقيق �� حوادث ووقائع الطائرات  (95) املادة 
 23 _____________________________________________________________________________ أهداف التحقيق �� حوادث الطائرات (96) املادة 

 23 ___________________________________________________________________) �شكيل �جان التحقيق �� حوادث ووقائع الطائرات97املادة (
 24 __________________________________________________________________________ اإلخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة  (98) املادة 

 24 __________________________________________________________________________________________ ) توف�� التغطية املالية99املادة (
 24 ___________________________________________________________ ة أخرى ) اإلبالغ عن حوادث ووقائع الطائرات امل�جلة �� دول100املادة (

 24 ___________________________________________________________________________________ واجبات السلطات ا�ختصة (101) املادة 
 25 _____________________________________________________________________ صالحيات �جان التحقيق �� حوادث الطائرات  (102) املادة 
 25 _______________________________________________________________________________ اش��اك ممث�� الدول �� التحقيق  (103) املادة 
 25 ___________________________________________________________________ معاونة ا�جهات األمنية واإلدار�ة ل�جان التحقيق (104) املادة 

 25 ____________________________________________________________________________ االش��اك �� �جان التحقيق �� ا�خارج )105(املادة 
 25 _________________________________________________________________________________________ تقر�ر �جنة التحقيق )106(املادة 

 26 ___________________________________________________________________________________ �علق حادث الطائرة بجر�مة )107(ادة امل
 26 ____________________________________________________________________ إيفاد ا�ختص�ن بالتحقيق �� حوادث الطائرات  (108) املادة 
 26 _______________________________________________________________________ متعاقدة دولة قبل من ا�حادث �� التحقيق (109) املادة 

 26 _______________________________________________________________________ التحقيق  ل�جنة ال��ائي التقر�ر وقائع حجية )110(املادة 
 26 ______________________________________________________________________________________ املش��كة التحقيق �جان )111(املادة 
 26 ______________________________________________________________________________________ التحقيق �جالت تداول  )112(املادة 

 27 ____________________________________________________________________________ الباب الثالث عشر البحث واإلنقاذ 
 27 _______________________________________________________________________________________ ) تنظيم البحث واإلنقاذ113املادة (
 27 ___________________________________________________________________________ ) االل��ام بتقديم معونة البحث واإلنقاذ114املادة (
 27 ____________________________________________________________ ) السماح بدخول املناطق ا�حرمة ألغراض البحث واإلنقاذ115املادة (
 27 ________________________________________________________________ ) السماح بالدخول ا�� الدولة ألغراض البحث واإلنقاذ116املادة (

 27 ____________________________________________________________________________________ ا�حافظة ع�� أثار ا�حادث (117) املادة 
 28 _____________________________________________________________ ) التعو�ض عن عمليات البحث واإلنقاذ واس��داد نفقا��ا118املادة (
 28 ________________________________________________________________________ ) ا�حكمة ا�ختصة بدعاوي البحث واإلنقاذ 119املادة (
 28 _________________________________________________________________________________ ) سقوط دعاوي البحث واإلنقاذ120املادة (
 28 _____________________________________________________________________________________ ) الطائرات املهددة با�خطر 121املادة (

 28 ______________________________________________ الطائرات  بتشغيل املتعلقة والضمانات الباب الرا�ع عشر املسئوليات

 28 ______________________________________________________________________ الفصل األول  املسؤولية التعاقدية للناقل ا�جوي 
 28 _____________________________________________________________________________ والداخ��  الدو�� النقل �� املسؤولية (122) املادة 

 29 ____________________________________________________________________________ والبضائع  األمتعة إلقاء عن ) املسؤولية123املادة (
 29 ____________________________________________________________________________________ إنزال الر�اب عن ) املسؤولية124املادة (

 29 ______________________________________________________________________________ السفر  مستندات حيازة  من التأكد (125) املادة 

 29 _________________________________________________________ الفصل الثا�ي األضرار ال�ي �سب��ا الطائرة للغ�� ع�� سطح األرض 
 29 _____________________________________________________________________________________ األح�ام الواجبة التطبيق  (126) املادة 
 29 ____________________________________________________________________________________________ حاالت التعو�ض  (127) املادة 
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[v] 

 

 29 ________________________________________________________________________________________ املسؤولية عن األضرار  (128) املادة 
 30 ________________________________________________________________________________________ املسؤولية التضامنية  (129) املادة 
 30 _______________________________________________________________________________اإلعفاء من التعو�ض أو تخفيضھ (130) املادة 
 30 _____________________________________________________________________________ اش��اك الطائرات �� إحداث الضرر  (131) املادة 
 30 _______________________________________________________________________________ حالة �عدد املسؤول�ن عن الضرر  (132) املادة 
 30 ____________________________________________________________ ا�حكمة ا�ختصة بقضايا التعو�ض عن أضرار الطائرات  (133) املادة 
 30 ______________________________________________________ انقضاء دعاوى التعو�ض عن أضرار الطائرات للغ�� ع�� السطح (134) املادة 
 31 __________________________________________________________ الضرر الناجم عن ال�جيج وااله��ازات ومنفوثات ا�حر�ات  (135) املادة 

 31 _________________________________________________________________________________ الفصل الثالث  التأم�ن والضمانات 
 31 ______________________________________________________________________________________ ) ال��ام املشغل بالتأمينات 136املادة (
 31 _____________________________________________________________________________ ) إجراء التأم�ن لدى مؤمن مرخص لھ137املادة (

 31 _____________________________________________________________________________ االستعاضة بالضمانات عن التأم�ن (138) املادة 

ائم ال�ي ترتكب ضد أمن وسالمة الط��ان املد�ي  الباب  31 __________________________________________ ا�خامس عشر  ا�جر

 31 ___________________________________________________________ وسالمة الط��ان املد�ي  الفصل األول جرائم االعتداء ع�� امن 
 31 _____________________________________________________________________________________ ) تطبيق املعاهدات الدولية 139املادة (

 32 ______________________________________________________________ تحديد جرائم االعتداء ع�� آمن وسالمة الط��ان املد�ي  (140) املادة 
 33 _________________________________________________________________ ) تحديد جرائم االستيالء غ�� املشروع ع�� الطائرات141املادة (

 33 _____________________________________________________________________ ن الطائرة املدنية ا�خالفات ال�ي ترتكب ع�� م� (142) املادة
 33 _______________________________________________________________________ ) اعتبار الطائرة �� حالة ط��ان أو �� ا�خدمة 143املادة (

 33 ___________________________________________________________________ الفصل الثا�ي سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها 
 33 ____________________________________________________________________________________________ التداب�� الوقائية  )144املادة (
 34 ____________________________________________________________________________ األخطار بوجود م��م ع�� م�ن الطائرة  )145املادة (
 34 ____________________________________________________________________________ انتفاء املسئولية عن التداب�� الوقائية  )146املادة (

 34 ____________________________________________________________________________ الفصل الثالث صالحيات وواجبات الدولة 
 34 __________________________________________________________________________ ) السيطرة ع�� الطائرة واستكمال رحل��ا147املادة (
 34 ________________________________________________________________________________________ ) االختصاص القضائي148املادة (

 35 _____________________________________________________________ االختصاص القضائي �� حالة الت�جيل الدو�� واملش��ك (149) املادة 
 35 __________________________________________________________________________________________) اإلجراءات القانونية150املادة (
 35 ____________________________________________________________________________ ) إجراءات أمن وسالمة الط��ان املد�ي151املادة (

 35 ______________________________________________________________________ العقو�ات وا�جزاءات الباب السادس عشر 
 35 _______________________________________________________________________ ا�جزاءات ال�ي توقعها سلطة الط��ان املد�ي  )152املادة (
 36 _________________________________________________________________________ األفعال ال�ي لم يحدد لها جزاء �� القانون  )153املادة (
 36 ___________________________________________________________________________ عقو�ات مخالفة أجور النقل املعتمدة  )154املادة (
 36 ___________________________________________________________________ عقو�ة األفعال ال�ي عرض سالمة الط��ان ل�خطر  )155املادة (
 37 __________________________________________________________________________ عقو�ة األفعال الواقعة ع�� م�ن الطائرة )156املادة (
 38 ______________________________________________________________________ عقو�ة نقل األ�خاص واملواد بقصد ال��ر�ب  )157املادة (
 38 _________________________________________________________________________________ عقو�ة االستيالء ع�� الطائرات )158املادة (
 38 ______________________________________________________ عقو�ة االعتداء ع�� منشأت املالحة ا�جو�ة واملطارات واأل�خاص )159املادة (
 38 _______________________________________________________________________ ئرة عقو�ات ملرتك�ي ا�خالفات ع�� م�ن الطا )160املادة (
 38 ______________________________________________________________________ عقو�ة األفعال ا�خالفة غ�� محدد لها عقو�ة  )161املادة (
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 38 ____________________________________________________________ عقو�ة عدم االمتثال لتحقيق �� حوادث ووقائع الطائرات  )162املادة (
 39 ______________________________________________________________________________________________ مصادرة طائرة )163املادة (
 39 _______________________________________________________________________________________ صفة الضبط القضائي  )164املادة (
 39 ________________________________________________________________________________________ تطبيق العقو�ة األشد  )165املادة (

 39 ________________________________________________________________________الباب السا�ع عشر  الطائرات العسكر�ة
 39 _________________________________________________________________________________________ التقيد بقواعد ا�جو  )166املادة (
 39 __________________________________________________________________ تحليق الطائرات العسكر�ة األجنبية داخل الدولة  )167املادة (

 39 _____________________________________________________________________________ الباب الثامن عشر  أح�ام ختامية 
 39 ____________________________________________________________________________________ سر�ان أح�ام هذا القانون  )168ادة (امل

 40 ___________________________________________________________________________________________ الالئحة التنفيذية  )169املادة (
 40 __________________________________________________________________________________ دخول القانون إ�� ح�� النفاذ )170املادة (
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 األول  الباب

 أح�ام عامة

 األول  الفصل 

 �عر�فات 

 �عر�فات  )1( املادة

 : م��ا �ل قر�ن الواردة املعا�ي التالية والعبارات بال�لمات يقصد القانون  هذا أح�ام تطبيق ��

 : دولة ليبيا.الدولة .1

 األرضية للدولة واملياه اإلقليمية املالصقة لها والفضاء ا�جوي الذي �علوها. : املساحات إقليم الدولة .2

 : الدولة امل�جلة ��ا الطائرة. دولة الت�جيل .3

 الط��ان املد�ي. سلطة: املسؤول عن األشراف ع�� الوز�ر .4

 القانون أو أي �شريعات نافدة. : كيان �عهد اليھ ممارسة الصالحيات واالختصاصات الواردة ��ذا املد�ي الط��ان سلطة .5

م) 1953/ف��اير/23(��    الدولةواملنضمة لها    م)1944/د�سم��/07(  معاهدة الط��ان املد�ي الدو�� املوقعة �� شي�اغو بتار�خ   املعاهدة: .6

   ي �عديالت تصبح الدولة طرفا ف��اأو ومالحقها 

الهواء ع�� أسطح   حركة  قوة رفعها للط��ان من ردود فعلأساسا  : مركبة هوائية أثقل من الهواء �عمل بقوة محركة و�ستمد  الطائرة  .7

 .تظل ثابتة �� ظروف ط��ان معينة

 آلة �ستطيع بقاءها �� ا�جو من ردود فعل الهواء. أي : الهوائية املركبة  .8

 : الطائرات املستخدمة �� ا�خدمات العسكر�ة والشرطة وا�جمارك.طائرة الدولة .9

 أي �خص طبي�� أو اعتباري ت�ون الطائرة م�جلة باسمھ  مالك الطائرة: .10

قياد��ا   طاقمخضع  �يقوم بتشغيل الطائرة �غرض الر�ح، إما بنفسھ أو بتأج��ها للغ��، و   أو اعتباري �ل �خص طبي��    :الطائرة   مشغل .11

 ألوامره.

 : الدولة ال�ي يقع ��ا املركز الرئي��ي إلدارة أعمال مشغل الطائرة أو موطنھ الدائم الطائرة  مشغل دولة .12

 .: أي �خص طبي�� أو اعتباري يقوم باستثمار خط أو خطوط جو�ة لنقل الر�اب وال��يد والبضائع أو أي م��اا�جوي  ناقل .13

 املناورات باملطار.جميع الطائرات ا�حلقة، أو العاملة �� منطقة  : ا�جو�ة  ا�حركة .14

: املساحة ا�حددة ع�� سطح األرض أو املاء بما عل��ا من مبان ومنشآت ومعدات ا�خصصة لالستعمال �ليا أو جزئيا لوصول املطار .15

 و�قالع وتحر�ات الطائرات.

فيھ اإلجراءات الرسمية املتعلقة : �ل مطار �عينھ الدولة �� إقليمها، و�عده لدخول وخروج ا�حركة ا�جو�ة الدولية، وتتخذ  املطار الدو�� .16

 با�جمارك وال�جرة وال�حة العامة، وا�حجر الص�� بما فيھ ا�حيوانات والنباتات، وغ��ها من اإلجراءات املشا��ة.

 .تا�عيھأي �خص طبي�� أو معنوي يقوم باستثمار املطار و�دارتھ سواء بنفسھ أو بواسطة  : املطارمستثمر  .17

لواقع ب�ن ال�حظة ال�ي تبدأ ف��ا الطائرة حرك��ا بفعل قو��ا الذاتية �غرض الط��ان ح�ى �حظة توقفها عن : الوقت الك�� االط��ان مدة  .18

 ا�حركة �عد إتمام هبوطها.

 : الطيار املع�ن لقيادة الطائرة من املشغل /املالك وامل�لف بتشغيلها وسالم��ا أثناء الرحلة ا�جو�ة.الطائرة  قائد .19
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ضمن طاقم الطائرة حائز ع�� إجازة سار�ة املفعول وم�لف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء : �ل �خص القيادة طاقم  عضو .20

 الرحلة ا�جو�ة.

 �ل �خص م�لف من قبل املشغل بواجبات ع�� طائرة أثناء الرحلة ا�جو�ة. : الطائرة  طاقم عضو .21

 آخر.إ��  منتظمة أو غ�� منتظمة و�� ال�ي تنطلق من مطار رحلة : ا�جو�ة الرحلة .22

 الط��ان املد�ي و��ون الط��ان فيھ محرما. ةإقليم الدولة �علن عنھ سلط ��فضاء جوى ذو أ�عاد محددة يقع  : ا�حرمة املنطقة .23

الط��ان املد�ي و��ون الط��ان فيھ مقيدا بقيود   ة إقليم الدولة �علن عنھ سلط  ��فضاء جوى ذو أ�عاد محددة يقع    : املقيدة  املنطقة .24

 معينة.

 الط��ان   ةفضاء جوي ذو أ�عاد محددة توجد بداخلھ عمليات خطرة ع�� الط��ان �� أوقات معينة �علن ع��ا سلط  : ة�خطر ا  املنطقة .25

 .املد�ي

و��ون   مجموعة رحالت جو�ة تقوم ��ا طائرات نقل عام للر�اب وال��يد والبضائع أو أي م��ا مقابل أجر أو م�افأة  : منتظمخط جوى   .26

  وا�ح. ، طبقا �جدول زم�ي معلن عنھ، أو بانتظام أو بتكرار ر مفتوحا ل�جمهو 

 أخرى. لة : خط جوى منتظم ت�ون نقطة بدايتھ �� إقليم دولة و��ايتھ �� إقليم دو خط جوى دو�� منتظم  .27

   . دولةال: خط جوى منتظم يخدم نقاطا تقع �� إقليم خط جوى داخ�� منتظم  .28

 ا�جو�ة. األعمال : �شغيل طائرة �غرض آخر غ�� النقل ا�جوي التجاري أوالعام الط��ان. .29

أو �غي�� �� سرع��ا    مناورات تقوم ��ا طائرة عن قصد، وتتضمن �غ��ا فجائيا �� وضعها أو اتخاذ وضع غ�� عادي   : ال��لوا�ي  الط��ان .30

 . عادي ع�� نحو غ��

�خص للطائرة بقصد   أيواقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث �� حالة الطائرة ال�ي يقودها طيار، �� أي وقت منذ صعود  :  حادث ا� .31

وقت ت�ون فيھ الطائرة مستعدة للتحرك لغرض الط��ان   أيالط��ان ح�ى الن�ول من الطائرة أو �� حالة طائرة تط�� بدون طيار، ��  

مو�ح ��   ما هو  حسب  وأضرار  إصاباتللدفع مغلقا، وما قد ينتج عن ذلك من    األسا��يح�ى التوقف �� ��اية الرحلة و��ون النظام  

 الدولية.واملالحق النظم 

اقعة .32 تؤثر ع�� سالمة  الطائرة  و أن  أو من شأ��ا  الطائرة وتؤثر  بتشغيل  الطائرة وترتبط  �عر�ف حادث  ينطبق عل��ا  : �ل واقعة ال 

 التشغيل.

 : املوافقة ال�ي تصدرها سلطة الط��ان املد�ي للقيام �عملية أو عمليات جو�ة محددة.الط��ان تصر�ح .33

وثيقة الصالحية   شهادة  .34 الطائرة  :  ف��ا صالحية  تقرر  املد�ي  الط��ان  سلطة  الشروط   ،للط��ان  تصدرها  باتباع  الطائرة  وتلزم مشغل 

 . الواردة ف��ا

 : �ل معونة تقدم لطائرة ولو بمجرد اإلعالم إذا �عرضت �حادث أو �خطر أو صادفتھ صعو�ات أو وجد شك أو خوف واإلنقاذ  البحث .35

  . املعونة ملن ع�� مت��اع�� سالم��ا ويشمل ذلك 
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 الثا�ي الفصل 

 سيادة الدولة وسلطا��ا 

  )2( املادة
 السيــادة

 .إقليمها �علوواملطلقة ع�� الفضاء ا�جوي الذي   ال�املةهذا القانون ت�ون للدولة السيادة  أح�ام�� مجال تطبيق 

  )3( املادة
 نطـاق التطبيـق 

  -: ما ي���سري أح�ام هذا القانون ع��  .1

   . ووحدات املالحة ا�جو�ة والطائرات املدنية واملهابطبما �� ذلك املطارات املدنية  الدولة إقليمأ�شطة الط��ان املد�ي ��  .أ

  األجنبية ت الدول  القانون و�شريعاهذا  و�ما ال يتعارض مع أح�ام    –ما �انت    أين  –  الطائرات املدنية الليبية خارج إقليم الدولة .ب

 ال�ي تباشر �شاطها ف��ا. 

 وأجهز��ا أو أجزاء م��ا.  ومحر�ا��االطائرات وصيانة أ�شطة تصميم وتصنيع  .ج

 �املناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ال�ي تط�� بدون طيار.  األخرى �افة أنواع املركبات الهوائية  . د

الصادرة عن الوز�ر أو سلطة الط��ان املد�ي    واإلجراءاتا�جو�ة بوجھ عام املتعلقة بالط��ان املد�ي طبقا للقواعد    األ�شطة�افة   .ه

 . األحوالبحسب 

بقرار من الوز�ر تطبيق �عض   املدنية يجوز سالمة املالحة ا�جو�ة للطائرات    ولضمان  الدولة،�سري أح�ام هذا القانون ع�� طائرات  ال   .2

 ��ا. هذا القانون عل أح�ام

   )4( املادة
 االتفاقيات الدولية تطبيق املعاهدات و 

 . ت�ون طرفا ف��ا  ال�ي األخرى املعاهدة وسائر املعاهدات واالتفاقيات الدولية للط��ان املد�ي  أح�ام تطبق �� الدولة

   )5( املادة
 اإلشراف ع�� شؤون الط��ان املد�ي 

والنقل   املد�يع�� شؤون الط��ان  تنظيم  الو   واإلشرافينشأ كيان مستقل يتو�� مسؤولية تنفيذ أح�ام هذا القانون ولھ سلطة الرقابة  

  اإلشراف الوز�ر    �تو��، و املعاهدة  تمشيا مع مالحق  والئحتھ التنفيذية  تنفيذا ألح�ام هذا القانون   القرارات الالزمةإصدار  ولھ حق    ا�جوي 

 .ع�� أداء سلطة الط��ان املد�ي

  )6( املادة
 استخدام الطائرات عند الطوارئ 

املؤقت �جميع   باالستخدام�� حاالت ال�وارث �الفيضان والزالزل وغ��ها أن يصدر قرارا  سلطة الط��ان املد�ياق��اح  منبناًء  وز�ريجوز لل

  عادل. الطائرات املوجودة �� املطارات الليبية مقابل �عو�ض 
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  )7( املادة
 تفتيش الطائرات ومنعها من الط��ان وحجز وثائقها 

تنفيذ أح�ام هذا  أية وثائق تتعلق ��ا لغرض مراقبة  زملفت��ي سلطة الط��ان املد�ي حق تفتيش الطائرات أو منعها من الط��ان أو حج

 القانون واللوائح والقرارات النافذة.

  )8( املادة
 قبة سالمة وآمن الط��ان املد�ي واملطارات ار تفتيش وم

الط��ان املد�ي   ��يتمف يحدد بقرار من الوز�ر بناء ع�� عرض من سلطة الط��ان املد�ي املؤهالت الالزمة ملمارسة صالحيات ومسئوليات   .1

 واملطارات بمختلف تخصصا��م  

املفتش�ن الذين �سند لهم مهام مسئوليات التفتيش للتحقق من تطبيق   .2  بأسماء 
ً
النظم واملعاي�� تصدر سلطة الط��ان املد�ي قرارا

 من الط��ان املد�ي واملطارات وتصدر لهم بطاقات �عر�ف بذلك. أو واملالحة ا�جو�ة والنقل ا�جوي  ا�خاصة بمراقبة السالمة

   )9( املادة
 ا�جمارك واألمن وا�حجر الص�� والزرا�� 

مت��ا طبقا  ع�� أي �خص أو حمولةوال�حية والزراعية وا�حيوانية ا�خول�ن حق تفتيش الطائرات أو  األمنيةوا�جهات  ا�جمارك ملوظفي

 املد�ي.املعمول ��ا �� الدولة بالتنسيق مع سلطة الط��ان  واألنظمةللقوان�ن  

 الثالث الفصل 

   أح�ام عامة للط��ان

  )10( املادة
 تراخيص وتصار�ح الط��ان 

  تصدره وتحدد شروطھ   تصر�حترخيص أو  بموجب    إالمعينة  بأعمال جو�ة    شغلهاإقليم الدولة أو قيام م  ��ال يجوز ألية طائرة أن �عمل  

 -: �ا�استنادا  سلطة الط��ان املد�ي أو

 دولية ت�ون الدولة طرفا ف��ا.  أو اتفاقية معاهدة .1

 تنظيم النقل ا�جوي.الدولة و�حدى الدول لغرض  م��م ب�ن  ثنائي نافذاتفاق نقل جوي  .2

 . �حا��ا وال يجوز التنازل ع��ا للغ���عت�� ال��اخيص أو التصار�ح املشار ال��ا �� هذه املادة خاصة بأ  .3

  )11( املادة
 �عمل �� إقليم الدولة  الطائرات ال�يالشروط الواجب توفرها �� 

   الدولة: ال�ي �عمل �� إقليم  �� الطائرات التاليةيجب توفر الشروط 

 املش��ك.لها أو م�جلة وفقا لقواعد الت�جيل الدو�� أو الت�جيل   التا�عةأن ت�ون الطائرة م�جلة �� الدولة  .1

 أن ت�ون شهادة صالحي��ا للط��ان سار�ة املفعول أو صادرة عن الدولة ��جيل أو معتمدة م��ا.  .2

 .املقررةأن تحمل بطر�قة ظاهرة عالمات جنسي��ا و��جيلها وفقا للقواعد  .3

 لة الت�جيل عالوة ع�� ما تحدده سلطة الط��ان املد�ي من أجهزة. ومعدات ال�ي تقررها دو  أجهزةبأن ت�ون مجهزة  .4

 . القيادة حائز�ن ع�� إجازات سار�ة املفعول صادرة من دولة الت�جيل أو معتمدة م��ا طاقمأن ي�ون أعضاء  .5

 �� هذا الشأن. وفقا للقواعد املقررة  األرضأن ت�ون مؤمنة لصا�ح طاقمها ور�ا��ا والبضائع ال�ي تحملها وللغ�� ع�� سطح  .6
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 .واجبة التطبيق  معاهدة وأي قواعد دولية أخرى لأن ت�ون مل��مة بمعاي�� السالمة ا�جو�ة وأمن الط��ان املد�ي وفقا ل .7

يجوز لسلطة الط��ان املد�ي بموجب اتفاق مع سلطات الط��ان املد�ي األخرى نقل �ل أو �عض مهام وواجبات دولة الت�جيل �� حاالت  .8

 ) مكرر من املعاهدة. 83للمادة ( اإليجار طبقا 

الشرط الوارد ��   باستثناءيجوز لسلطة الط��ان املد�ي إعفاء الطائرات ال�ي تط�� بقصد االختبارات الفنية أو التدر�ب أو التعليم "   .9

 ) من شرط أو أك�� من الشروط الواردة. 6الفقرة (

  )12( املادة
اقبة األجهزة السلكية والالسلكية  مر

املراقبة   غ��ها  دون  املد�ي  الط��ان  سلطة  الط��ان   واألشرافتتو��  سالمة  تأم�ن  لغرض  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  خدمات  ع�� 

 يص أو �حبھ للقيام ببعض ا�خدمات للغ�� طبقا للشروط والقواعد ال�ي تضعها. وانتظام ا�حركة ا�جو�ة و�جوز لها منح ال��خ

   )13( املادة
 األجهزة الالسلكية واإللك��ونية  تجه�� واستعمال

ما لم يكن لد��ا ترخيص بذلك من جهات االختصاص   اإللك��ونيةال يجوز تجه�� أي طائرة �عمل �� إقليم الدولة بأي أجهزة السلكية أو   .1

للقواعد الدولية املقررة �� هذا  ف��ا أو أية دولة مخولة بذلك من قبل دولة الت�جيل بموجب ترتيبات متخذة طبقا �� الدولة امل�جلة

 الشأن. 

 قيادة الطائرة.  طاقمللشروط املقررة و�معرفة  فقاو ال يجوز استعمال هذه األجهزة إال �� األغراض ا�خاصة باملالحة ا�جو�ة و  .2

   )14( املادة
 آالت التصو�ر ا�جوي 

 .�� إقليم الدولة اواستعماال��ت التصو�ر ا�جوي آل اأن تضع ضوابط وشروط خاصة بتجه�� الطائرات ب سلطة الط��ان املد�يليجوز 

  )15( املادة
 ومواد حر�ية  خطـرةبضائع نقـل 

، الدولة  إقليممل ��  ال�ي �ع  واألجنبيةطائرات الليبية    م�ن  من سلطة الط��ان املد�ي ع��نقل املواد ا�خطرة ال�ي يصدر ببيا��ا قرار  ر  ظيح

 السلطة،  تضعها وفقا للشروط ال�ي  إذن خاص بذلك شرط ا�حصول ع���

�غ�� إذن خاص من  و  الدفاع  �حظر  الليبية    األس�حةنقل  وزارة  الطائرات   �� الستعمالھ حر�يا  والذخائر واملفرقعات و�ل ما هو مصمم 

 لدولة. واألجنبية ال�ي �عمل �� ا

  )16( املادة
 مسؤولية قائد الطائرة

سلطة اتخاذ التداب�� الالزمة �حفظ النظام ع��    الط��ان، ولھ  مدة  أثناءقائد الطائرة مسئول عن �شغيل الطائرة وسالم��ا وأم��ا بمن عل��ا  

 . وعليھ مراعاة تطبيق القواعد املعمول ��ا �� هذا الشأن ��ا،مت
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   )17( املادة
 .والعبث بأجزاء الطائرةقيادة ال طاقمالتدخل �� أعمال 

كما يحظر   عملھ،أو �عقوه عن    الطائرة،قيادة    طاقمحظر ع�� أي �خص غ�� مخول رسميا أن يتدخل �� أعمال أي عضو من أعضاء  يُ 

قياد��ا أو  طاقم عمل من شأنھ �عرض سالمة وأمن الطائرة أو  أيع�� أي �خص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معد��ا أو ارت�اب 

   ر�ا��ا ل�خطر. 

   )18( املادة
 االل��ام بقواعد الدخول وا�خروج  

بواسط أو  بأنفسهم  سواء  البضائع  الطاقم ومرس��  الطائرة ور�ا��ا وأعضاء  التقييد ع�� مستثمر  أو �حسا��م  باسمهم  �عملون  ة وكالء 

 وا�حيوا�ي. والزرا�� الص��بأح�ام التشريعات النافذة بما �� ذلك التشريعات املتعلقة بالوصول واملغادرة وا�جوازات وا�جمارك وا�حجر 

  الثا�ي الباب

 واملالحة ا�جو�ة  املطارات

 األول  الفصل 

 واملالحة ا�جو�ة املطارات منشآت  

  )19( املادة
 واملالحة ا�جو�ة و�شغيل املطارات إ�شاء 

أو استعمالها أو استثمارها إال  ها ال يجوز �شغيلا كم الوز�ر�� الدولة إال بأذن من  ت املالحة ا�جو�ةآومنش واملهابط �شاء املطاراتإال يجوز 

 املعمول ��ا ��ذا الشأن.  ا�حلية والدوليةلطة الط��ان املد�ي وفقا للقواعد ب��خيص مسبق من س

   )20( املادة
  ومنشآت املالحة ا�جو�ة  املطارات و�شغيل إدارة

لضمان أمن املطارات ومنشآت املالحة ا�جو�ة. وتجه��  ال�ي تتو�� إدارة و�شغيل  الشروط والضوابط ل�جهات  الالئحة التنفيذية    تحدد .1

 وسالمة الط��ان.

تنظيم النقل ا�جوي   املالحة ا�جو�ة مسئول عن إدار��ا و�شغيلها وتنفيذ متطلباتي�ون املرخص لھ بتشغيل أي من املطارات ومنشآت   .2

 .سلطة الط��ان املد�يتحت أشراف ورقابة  امن وسالمة الط��انو 

  )21( املادة
 اإلشراف ع�� األ�خاص والعامل�ن باملطارات 

ال�ي يتبعو��ا، وذلك �� �ل األمور ال�ي تكفل العامل�ن باملطارات أيا �انت ا�جهة  و ع�� جميع األ�خاص    سلطة األشراف  دير املطاري�ون مل

  عدم اإلخالل باألنظمة أو التعليمات ا�خاصة بتلك املطارات وس�� العمل ف��ا، و�تو�� �� سبيل ذلك التحقيق �� ا�خالفات مباشرة التخاذ

 �شأ��ا. اإلجراءات الالزمة 

  )22( املادة
  استعماال��او أنواع املطارات 

�ستعمل الطائرات ، و املطارات الدولية  األخصة الط��ان املد�ي أنواع املطارات ودرجة �ل مطار م��ا وع��  يحدد الوز�ر بناء ع�� اق��اح سلط

 وفقا لضوابط التالية:  ع��ااملطارات املعلن 
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االضطرار�ة أو بتصر�ح من   ا�خاصة بذلك وال يجوز الهبوط �� غ�� هذه املطارات إال �� ا�حاالت  واألنظمة  والقواعدمراعاة القوان�ن    .1

 سلطة الط��ان املد�ي.

   الدولة أن ��بط �� مطار دو�� معلن عنھ إال إذا  إلقليم  ع�� �ل طائرة داخلة .2
ً
لها بالعبور فقط كما يجب ع�� �ل طائرة   �ان مصرحا

   . املطارات الدولية ��كذلك من مطار دو��، مع مراعاة اتخاذ اإلجراءات املتبعة  أن تقلع مغادرة إلقليم الدولة

أو العتبارات أخرى من التقيد بذلك ع�� أن   إعفاء �عض الطائرات �سبب طبيعة عمليا��ا  يجوز بتصر�ح من سلطة الط��ان املد�ي .3

 ها. ب إتباعالهبوط ومطار اإلقالع والطرق والتعليمات الواج يحدد هذا التصر�ح مطار

فانھ يتع�ن ع�� قائدها أن    املطارات الدولية �� الدولة  إذا اضطرت أية طائرة داخلة إ�� إقليم الدولة أو مغادرة أو عابرة لھ للهبوط خارج 

الطائرة أو  ا�حالة يحظر إقالع  ذهأقرب سلطة محلية وان يقدم �جل الطائرة واإلقرار العام وأي مستند أخر عند طلبھ و�� ه يخطر فورا

��  و  نقل حمول��ا أو مغادرة ر�ا��ا للم�ان الذي هبطت فيھ قبل ا�حصول ع�� تصر�ح من سلطة الط��ان املد�ي واتخاذ اإلجراءات املقررة. 

 .قيم الدليل ع�� األسباب ال�ي اضطرتھ للهبـوط أن يٌ عليھ جميع األحوال 

  )23( املادة
 ة ومنشآت املالحة ا�جو�واملهابط و�شغيل املطارات  استثمار 

املطارات    يجوز  وصيانة  و�شغيل  املساندة  هابطواملإدارة  وا�خدمات  ا�جو�ة  املالحة  أسس    ومنشآت  وع��  القانون  هذا  إلح�ام  طبقا 

 استثمار�ة وفقا لسياسة العامة للدولة.

 الثا�ي الفصل 

 حقوق االرتفاق ا�جو�ة 

  )24( املادة
 وحدودها حقوق االرتفاق ا�جو�ة 

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة �س�ى حقوق ارتفاق جو�ة لتأم�ن سالمة املالحة ا�جو�ة وحسن عمل أجهز��ا، و�شمل هذه ا�حقوق ع�� األخص 

  -ي��: ما 

طق منع إقامة أو إزالة أية مبا�ي أو إ�شاءات أو أعمدة أو أسالك أو غرس أ�جار أو أية عوائق مهما �ان نوعها أو ارتفاعها، وذلك �� املنا .1

 املالحية.ا�جاورة للمطارات ومنشآت األجهزة 

 ع�� سالمة املالحة ا�جو�ة. وضع عالمات لإلرشاد عن العوائق ال�ي �ش�ل خطرا .2

ال�ي تقرر ف��ا بما يكفل تأم�ن سالمة املال يسلطة الط��ان املد�ي تحدوتتو��   ة ا�جو�ة  حد نطاق ومدى حقوق االرتفاق ا�جو�ة واملناطق 

 .املقررة �� هذا الشأن الدوليةو ا�حلية نظم متل�ات وذلك طبقا للقواعد والوامل األ�خاصوحماية 

  )25( املادة
 املنشأت �� املناطق ا�خاضعة لالرتفاق 

إجراء أي تحو�ر �� طبيعة أو جهة استعمال   وبناء أو إقامة أية عوائق �� املناطق املشمولة بحقوق االرتفاق ا�جو�ة أ  أيال يجوز �شيد  

   . �� هذا الشأن املقررةمن سلطة الط��ان املد�ي وفقا للشروط  وافقةبمإال ا�خاضعة لالرتفاق  األرض
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  )26( املادة
 املنشأت والتجه��ات ال�ي تؤثر ع�� سالمة املالحة ا�جو�ة 

�عد موافقة   إالمن شأ��ا أن توثر ع�� تأم�ن سالمة املالحة ا�جو�ة    اإللك��ونيةتجه��ات    أيمنارة ضوئية أو السلكية أو    أي  إ�شاء ال يجوز  

 سلطة الط��ان املد�ي.

  )27( املادة
 التعو�ض مقابل فرض حقوق االرتفاق 

 للقواعد العامة املقررة �� هذا الشأن وذلك مقابل فرض حقوق االرتفاق ا�جو�ة. طبقاعادال  �عو�ض�ستحق 

 الثالث الباب

 املالحية املطارات والطائرات والتجه��ات حماية 

  )28( املادة
 انظمة وتداب�� أمن الط��ان املد�ي 

بالتعاون مع السلطات ا�ختصة لضمان أمن وسالمة   تتو�� سلطة الط��ان املد�ي وضع األنظمة واتخاذ التداب�� الالزمة ملا تراه ضرور�ا 

 .التدخل غ�� املشروع أفعالالط��ان املد�ي من 

  )29( املادة
 الط��ان املد�ي  ألمنال��نامج الوط�ي 

واملمارسات التدخل غ�� املشروع وذلك من خالل اللوائح   أفعال الط��ان املد�ي من    �حمايةمن الط��ان املد�ي  أل ي�ون للدولة برنامج وطنيا  

 .علي��اامها وفاسالمة الرحالت ا�جو�ة وانتظ ال�ي ترا�� واإلجراءات

   )30( املادة
 الط��ان املد�ي.  ألمنال�جنة الوطنية 

ة ومشغ�� ينظمات الدولامل و   تو�اال الو دارات  اإل   معمن  أل ا  أ�شطةتنسيق    �غرضألمن الط��ان املد�ي    تنشأ �جنة وطنية �س�ى ال�جنة الوطنية

 املعنية بتنفيذ مختلف جوانب ال��نامج الوط�ي أو مسؤولة عن تنفيذه. األخرى الطائرات ومقدمي خدمات ا�حركة ا�جو�ة والكيانات 

   )31( املادة
 ة ألمن الط��ان مج الوطنيإعداد وتنفيذ ال��ا

املد�ي   الط��ان  املد�ي  إعداد وتنفيذ  مسؤوليةت�ون سلطة  الط��ان  امن  ل��اخيص  التدر�ب وا�جودة  نظاما  برنامج  ��نامج لل  وفقا  ووضع 

ال��نامج الوط�ي الالزمة لذلك بالتنسيق مع الكيانات املعنية بأمن الط��ان املد�ي وال�ي �شملها    اإلجراءات  ووضع  الوط�ي ألمن الط��ان املد�ي

 .ألمن الط��ان
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 الرا�ع  الباب

 الطائرات

  األول  الفصل 

 الطائرة وجنسي��ا��جيل 

   )32( املادة
 عالمات ا�جنسية والت�جيل 

 وفقا لنظام قانون دولة الت�جيل أو    طبقا ألح�امطائرة أن �عمل �� إقليم الدولة ما لم تحمل عالمات جنسي��ا و��جيلها    أليةال يجوز  

بالط��ان أو الهبوط ألغراض االختبارات  يصرح ألية طائرة غ�� م�جلة    أنانھ يجوز لسلطة الط��ان املد�ي    إال  املش��ك، الت�جيل الدو�� أو  

 الفنية أو ألغراض أخرى طبقا لشروط التصر�ح.

   )33( املادة
 تحديد عالمات ا�جنسية والت�جيل

حدد سلطة الط��ان املد�ي عالمة الت�جيل وتتألف من ثالثة حروف كب��ة غ��  ت )-A(  )5A) وا�حرف (5عالمة ا�جنسية الليبية �� الرقم ( 

 ية وتوضع عالمة ا�جنسية قبل عالمة الت�جيل و�فصل بي��ما خط قص��.مزخرفة مكتو�ة بالالتين

   )34( املادة
 ال�جل الوط�ي للطائرات 

الالئحة التنفيذية وتحدد  "  الوط�ي لت�جيل الطائرات  ل“ال�ج  �س�ىحتفظ سلطة الط��ان املد�ي ��جل وط�ي لغرض ��جيل الطائرات  ت

 :� لت�جيل ما ي�ات�ون من ب�ن شروط   أنالطائرات ع��  ت�جيللشروط الواجب توفرها لهذا القانون ال

 دوليا أو مش��ك .1
ً
 .أال ت�ون الطائرة م�جلة �� دولة أخرى أو م�جلة ��جيال

 الليبية.أن ت�ون الطائرة مملوكة ملكية تامة أل�خاص يتمتعون با�جنسية  .2

يخولهم   إيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار  أن ت�ون الطائرة �� حيازة أ�خاص يتمتعون با�جنسية الليبية وذلك بموجب عقد .3

 سنت�ن. حيازة الطائرة ملدة ال تقل عن 

وفقا للقواعد ا�حلية    سلطة الط��ان املد�ي محتو�ات ال�جل بھ والشطب منھ والضوابط ال�ي �سمح باالطالع ع�� بيانات الواردة بھ  وتحدد

 ��ا. والدولية املعمول 

 .با�جنسية الليبية هذه املادةتتمتع �ل طائرة يتم ��جيلها �� ال�جل املنصوص عليھ �� و 

   )35( املادة
 ��جيل الطائرات شهادة 

 . الشأنهذا  ��الدولية  تصدر سلطة الط��ان املد�ي شهادة الت�جيل للطائرة وفقا للشروط ال�ي تضعها مع مراعاة القواعد القياسية .1

 اق��اح اململوكة من قبل أ�خاص ال يتمتعون با�جنسية الليبية ومقيم�ن �� ليبيا وذلك بناء ع��  ��جيل الطائرات    يحدد الوز�ر شروط .2

 سلطة ط��ان املد�ي.

  )36( املادة
 قواعد الت�جيل املش��ك 

 الالزمة للت�جيل املش��ك للطائرات ال�ي تملكها مؤسسات نقل جوي مش��كة ت�ون ليبيا طرفا ف��ا.  قراراتال سلطة الط��ان املد�يصدر ت
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   )37( املادة
 قواعد الت�جيل الدو�� للطائرات 

دولية ع�� تحديد املنظمة الدولية ال�ي   �شغيل�� مؤسسة    األعضاء  األخرى تتفق سلطة الط��ان املد�ي مع سلطات الط��ان املد�ي �� الدول  

 ا طائرات املؤسسة دوليا. ��جل لد��

  الثا�ي الفصل 

 ملكية الطائرة و�يجارها

  )38( املادة
 الوضع القانو�ي للطائرة ونقل امللكية 

و�تم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رس�ي وال ي�ون لھ  الدولة،الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوان�ن واألنظمة املعمول ��ا �� 

 . الوط�ي للطائرات أي أثر تجاه الغ�� إال �عد قيده �� ال�جل

   )39( املادة
 التصرفات القانونية ع�� الطائرة 

�� مواجهة الغ�� إال �عد قيده   اتالتصرف  ه سري هذ�وال    الرهن، أو    اإليجارالبيع أو  بما �� ذلك  طائرة  الع��    ةقانوني  اتيجوز إجراء تصرف

 . للطائرات �� ال�جل الوط�ي

   )40( املادة
 الطائراتأو إيجار أو استئجار شراء 

ذلك �عد ا�حصول ع�� أذن خاص من سلطة و ليبي�ن أو املقيم�ن باألرا��ي الليبية شراء أو استئجار طائرة بقصد الشراء  للمواطن�ن الوز  جي

 الط��ان املد�ي. 

التحقق من توفر الشروط واملستو�ات الفنية ال�ي تحددها سلطة الط��ان   طائرة  ع�� املشغل قبل شراء أيو  أو تأج��ها أو استئجارها 

  املد�ي �� الطائرة. 

   ر. واملستأج لية التضامنية للمؤجر ؤو لتعاقد واملسلاملنظمة التنفيذية الشروط الالئحة  وتحدد

  )41( املادة
 �عض املهام والواجباتنقل 

 القيام بما ي��:  طرف �� املعاهدة سلطات الط��ان املد�ي بدولة موجب اتفاق معالط��ان املد�ي بيجوز لسلطة 

صالحية الطائرة و�جازات األطقم ا�جو�ة   ةنقل �ل أو �عض املهام والواجبات املتعلقة بالطائرة وع�� األخص �� شأن قواعد ا�جو وشهاد .1

بالدولة إ�� دولة املذ�ورة أية ترتيبات   ئرة بموجب اتفاق تأج�� أو تبادل للطائرة �� حالة �شغيل الطا  أخرى   بالنسبة لطائرة م�جلة 

 مماثلة من مشغل مقر عملھ الرئي��ي أو محل إقامتھ الدائمة بتلك الدولة. 

أو اإلبالغ مباشرة عن وجود ونطاق األتفاق   ،منظمة الط��ان املد�ي الدو��ھ ب��جيل�عد    الإ  نافذا  اليھ ��ذه املادة  االتفاق املشاري�ون  ال   .2

  لسلطات الدول املتعاقدة األخرى املعنية. 

   )42( املادة
 من غ�� جنسية املستثمر  ة�شغيل طائرة مستأجر 

وع�� إقليم الدولة إال بأذن من   ���و من غ�� جنسي��ا ألغراض تجار�ة من   ةال يجوز ملؤسسات النقل ا�جوي األجنبية �شغيل طائرة مستأجر 

 إلذن.بااملتضمنة و ط��ان املد�ي وفقا للشروط الواردة سلطة ال
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  )43( املادة
 ا�حجز التحفظي والفصل �� منازعاتھ 

بما   األخالل�سري القواعد العامة الواردة �� قانون املرافعات ع�� حجز الطائرات حجزا تحفظيا أو تنفيذيا أو بيعها ج��يا وذلك دون   .1

 طرفا ف��ا و�دون ا�حجز �� ال�جل ا�خاص بقيد الطائرة.  الدولةالدولية ال�ي ت�ون  واالتفاقيات  قد يرد من أح�ام خاصة �� املعاهدات  

ال يجوز توقيع ا�حجز ع�� الطائرات التا�عة لدولة طرف �� املعاهدة �سبب أي ادعاء من قبل صاحب حق االخ��اع فيما يتعلق بالطائرة  .2

 ء من أجزا��ا.أو أي جز

 يفصل بصفة مست�جلة �� املنازعات املتعلقة با�حجز ع�� الطائرات. .3

  الثالث الفصل 

 صالحية الطائرة للط��ان

  )44( املادة
 مراعاة األنظمة والقواعد الدولية 

ولسلطة الط��ان املد�ي   ،ومالحقها  عاهدةاملالواردة �� هذا الفصل تطبق األنظمة واملقاييس الفنية الدولية الواردة ��    األح�اممع مراعاة  

واملنظمات الدولية ذات ،  الدولية والنظم الصادرة عن منظمة الط��ان املد�ي الدو��  القياسية  إصدار القرارات الالزمة ال�ي �عكس القواعد

 لة عضوا ف��ا العالقة ت�ون الدو 

  )45( املادة
 حماية البيئة

�شأن ضوضاء وانبعاثات محر�ات الطائرات، وكذلك انبعاثات ثا�ي    املعاهدة  الحقمل  طبقااملتعلقة بحماية البيئة    القواعدب  خاللاأل   عدممع  

  القرارات وتصدر سلطة الط��ان املد�ي  . أكسيد الكر�ون من الطائرات ووضع خطة التعو�ض عنھ وخفضھ �� مجال الط��ان املد�ي الدو��

  للبيئة �� مجال الط��ان املد�ي. املنظمة 

  )46( املادة
 صالحية الطائرة

لها اعتماد أي شهادة صالحية طائرة للط��ان و�جوز    �ي شهادة صالحية الطائرة للط��ان امل�جلة �� الدولةتصدر سلطة الط��ان املد .1

 أخرى وفقا للشروط ال�ي تضعها سلطة الط��ان املد�ي. متعاقدة صادرة من دولة 

  الت�جيل صالحية سار�ة املفعول صادرة أو معتمدة من دولة  ال�عمل �� إقليم الدولة ما لم يكن لد��ا شهادة    أنال يجوز ألي طائرة   .2

   الطائرة للط��ان، ودليل شهادةالاالل��ام بالشروط والقيود الواردة ��  و�جب

أخرى تحددها  التجر�ة الفنية أو ألغراض  يجوز لسلطة الط��ان املد�ي استثناء الطائرات ال�ي تقوم برحالت داخل إقليم الدولة ألغراض .3

 . �شرط مراعاة القيود والشروط ال�ي تحددها سلطة الط��ان املد�ي الصالحيةشروط  سلطة الط��ان املد�ي من

ا ملعدم مطابق��ا  الدولة أو عدم صالحية طرازها للط��ان أو يجوز لسلطة الط��ان املد�ي إذا تب�ن لها عدم سالمة أية طائرة م�جلة �� .4

�سمح بط��ا��ا إال   وأاللكشف ف�ي  أن توقف أو ��حب شهادة الصالحية ولها أن تخضع الطائرة  ��ا. شهادة الصالحية ا�خاصة    تنص

 .االتداب�� الكفيلة بتأم�ن سالمة ط��ا�� اتخاذ�عد 
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   )47( املادة
 ال�جل الف�ي ودليل ووثائق صيانة الطائرة

ع�� مشغل الطائرة امل�جلة �� الدولة أال يقوم بتشغيلها �� النقل ا�جوي التجاري أو األعمال ًا�جو�ة ما لم تتم صيان��ا، بما �� ذلك  .1

 �عتمده سلطة الط��ان املد�ي. الذيصيانة ال ل��نامجمحر�ا��ا وما ��ا من معدات وأجهزة، طبقا 

�� الدولة،  �عتمد سلطة الط��ان املد�ي املؤسسات الوطنية   .2 و�عتمد أعمال  أو األجنبية ال�ي تقوم �عمرة وصيانة الطائرات امل�جلة 

 . الصيانة والعمرات ال�ي تتم لدى هذه املؤسسات

عيب ف�ي أو    أي ع�� قائد الطائرة امل�جلة �� الدولة و�عمل �� رحلة نقل جوي تجاري أو �� عمل جوي أن يدون �افة املعلومات عند   .3

تنفيذ الرحلة �� ال�جل الف�ي للطائرة وفقا للشروط والضوابط ال�ي   أثناء معدات تحدثمن   أيجزاء الطائرة أو  عطل �� أي جزء من أ

 تضعها سلطة الط��ان املد�ي.

  )48( املادة
 أجهزة ومعدات الطائرة 

واملمتل�ات ع�� مت��ا �� ال يجوز �شغيل الطائرة دون أن ت�ون مجهزة باألجهزة واملعدات الالزمة لط��ا��ا ومالح��ا وسالمة األ�خاص   .1

عاهدة املعمول ��ا. و�جوز لسلطة املللط��ان ومالحق    شهادة صالحي��ا  األحوال العادية أو االضطرار�ة، طبقا ملا هو منصوص عليھ ��

 املطلو�ة.ض الط��ان املد�ي أن �ستث�ي أية طائرة من ذلك إذا رأت أ��ا مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تظهر البيانات أو تحقق األغرا

أن يرا�� عند �ل تركيب أو عمل أية أجهزة أو معدات ع��  املد�ي إصدار القرارات ا�خاصة باألجهزة ومعدات الطائرة    لسلطة الط��ان  .2

 بالطائرة، أال ت�ون مصدر خطورة ع�� صالحية الطائرة وأال تؤثر ع�� أداء أي من األجهزة أو املعدات الالزمة لسالم��ا.

  )49( املادة
 جدول تحميلهاوزن الطائرة و 

 واألسس   األحوال��    الزمن،يجب أن يتم وزن �ل طائرة تصدر أو �عتمد لها شهادة صالحية وأن يحدد مركز ثقل الطائرة �ل ف��ة من   .1

 ال�ي تحددها سلطة الط��ان املد�ي. 

والضوابط ال�ي    لألسسطائرة �عد وز��ا وأن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة وفقا  للع�� مشغل الطائرة أن يقوم بإعداد جدول تحميل    .2

 تحددها سلطة الط��ان املد�ي. 

   )50( املادة
 للط��ان الطائرة تحقق من صالحية لالتفتيش ل

بذلك تفوضھ  أو من  املد�ي  الط��ان  ــــــــرض    ،لسلطة  لغــــــــــــــــــ بالط��ان  أو  ـــــارات  بإجراء االختبــ أو  بالتفتيش  لالقيام  ـــــققلاالختبــــــــــار  ـــــــ ـــــــ من   تحــــــــ

ي أ  �د�ي حق الدخول إ�الط��ان امل  سلطة  وملمث��  املشغل  ع�� نفقـــــــــة  اإلجراءاتوتتم تلك    ،الطائرة أو أي من أجهز��ا أو م�ونا��ا  صالحية

 . و��ون لھ إصدار التعليمات الالزمة للمشغل �� هذا الشأن األعمالي وقت ملباشرة آي من هذه أم�ان �� 

   )51( املادة
 حمل الوثائق وال�جالت ع�� الطائرات 

 - ال يجوز ألية طائرة م�جلة �� الدولة أن تبدأ أية رحلة، ما لم تحمل الوثائق وال�جالت اآلتية: 

  الدولية للرحالت بالنسبة  .3

 .شهادة ��جيل الطائرة .أ
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 .إجازات أعضاء طاقم الطائرة .ج

 .ال�جل الف�ي لرحالت الطائرة  . د

 .رخصة راديو السل�ي الطائرة  .ه

 شهادة �جيج الطائرة. .و

 ��خھ منھ  أوشهادة املشغل ا�جوي  . ز

 ��خھ منھ  أووتام�ن الطرف الثالث  ،وثائق التام�ن .ح

لعمليات النقل ا�جوي التجاري أو   ووثائق الصيانة، وأية وثائق أخرى تحددها سلطة الط��ان املد�ي، وذلك بالنسبةأدلة التشغيل  . ط

 .األعمال ا�جو�ة

   . ي
ً
 .قائمة بأسماء الر�اب وقائمة ��حنة البضائع وال��يد، و�قرار ب�ل التفاصيل ا�خاصة ��ا، إذا �انت الطائرة تحمل بضائع و�ر�دا

 .ا �انت الطائرة تقوم �عملية نقل جوي تجاري كشف ا�حمولة، إذ  .ك

 :الداخلية للرحالت بالنسبة .4

 .املادة هذه  من) 1( الفقرة �� عل��ا املنصوص وال�جالت الوثائق من الطائرات تحملھ أن يجب ما املد�ي الط��ان سلطة تحدد

 .ال�جالت  أو الوثائق هذه من أي حمل من التعليم أو الفنية التجر�ة بقصد  تط�� ال�ي الطائرات إعفاء املد�ي الط��ان لسلطة و�جوز 

وفقا للتشريعات الوطنية    .سار�ة املفعول   املادة  هذه  ��  إل��ا  املشار  والوثائق  واإلجازات  الشهادات  ت�ون   أن  يجب  األحوال،  جميع  �� .5

 ��ا. نظم الدولية املعمول الوالقواعد و 

  )52( املادة
 الوط�ي للسالمة ��نامج ال

 - ي��: تل��م سلطة الط��ان املد�ي بما 

وفقا للقواعد القياسية   ومقدمي ا�خدمة  وضع برنامج وط�ي للسالمة يكفل تحقيق مستوى مقبول من السالمة �� �شغيل الطائرات .1

 .ومالحقها عاهدةاملاملنصوص عل��ا ��ذا الشأن ��  الدولية

 تحقيقھ.تحديد املستوى املقبول من السالمة املطلوب  .2

نظام إلدارة   بوضع  صيانة الطائراتو   التدر�بة ومؤسسات  �املالحة ا�جو   ا�خدماتإلزام مشغ�� الطائرات ومشغ�� املطارات ومقدمي   .3

�شمل هذا النظام  و عتٍمد من قبل سلطة الط��ان املد�ي،  �  أنع��  السالمة   تحديد ا�خاطر واتخاذ اإلجراءات   -ع�� األقل  -ع�� أن 

 صد املتواصل والتقييم املنتظم ملستوى السالمة ا�حققة.الت�حيحية والر 

  ا�خامس الباب

 قواعد ا�جو 

  )53( املادة
 قواعد ا�جو أنظمة 

بتحليق الطائرات واملالحة ا�جو�ة    املتعلقة  واألنظمة  ا�خرائط والرسومات ا�جو�ة و   تصدر وتنشر سلطة الط��ان املد�ي قواعد ا�جو

لقواعد القياسية وأساليب  و�ما يتما��ى وا ،واملمتل�ات ع�� السطح  األ�خاصوحماية  واملطارات واستعمال الفضاء ا�جوي للدولة 

 باملعاهدة ومالحقها ذات العالقة. و��ى ��اامل العمل 
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  )54( املادة
 مراعاة قواعد ا�جو 

ال�ي يصبح ف��ا ذلك    األحواليحيد ع��ا ��    أنجوز لھ  قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرتھ طبقا لقواعد ا�جو املعمول ��ا، و�

 أن يخطر ا�جهات ا�ختصة فور سماح ا�حالة بذلك.  األحوالمحتما حرصا ع�� السالمة، وعليھ �� هذه 

  )55( املادة
اقبة ا�حركة ا�جو�ة   �عليمات مر

ال�ي يجب ع�� قائد الطائرة التقييد ب�افة التصار�ح و�عليمات مراقبة ا�حركة ا�جو�ة وال يجوز لھ أن يحيد ع��ا إال �� ا�حاالت االضطرار�ة  

�ستد�� التصرف الفوري وعليھ �� مثل هذه ا�حاالت أن يخطر وحدة مراقبة ا�حركة ا�جو�ة ا�ختصة بذلك �� أقرب فرصة ممكنة وأن 

  معدل. ع�� تصر�ح  األمرقت��ى يحصل إذا ا

 ا�جو�ة.كما يجب ع�� قائد الطائرة العاملة ضمن حركة املطار أو �� جواره أن يتقيد باألنظمة املتعلقة باستعمال املطار وقواعد ا�حركة 

   )56( املادة
 ارتفــاعات الط��ان 

 بتصر�ح منھ. أو�� ا�حاالت االضطرار�ة  لق ع�� ارتفاعات تقل عن تلك ال�ي تحددها سلطة الط��ان املد�يحت أنال يجوز ألي طائرة  .1

تحلق فوق مدينة   أنطائرة    أليةوالهبوط وا�حاالت ال�ي تصرح ��ا سلطة الط��ان املد�ي ال يجوز    اإلقالعمتطلبات حال�ي    افيما يتعلق عد .2

باأل�خاص واملمتل�ات  ضراراإل ع�� ارتفاع تتمكن معھ �� ا�حاالت االضطرار�ة من الهبوط دون  إالم�ان اجتماع عام   أوهل  آمحل  أو

 .األحوالع�� السطح وتحدد سلطة الط��ان املد�ي اقل ارتفاع يجب اتباعھ �� مثل هذه 

  )57( املادة
 املناطق ا�حرمة واملقيدة وا�خطـرة 

 -  اآلتية: ألماكن اا�جنسية ��  أساس�� ع�� يقيد تحليق الطائرات دون تمتحرم أو ت املد�ي أنالط��ان  لسلطة .1

 عسكر�ة أو ملتطلبات النظام العام أو ألسباب تتعلق باألمن العام. الدولة ألسبابفوق مناطق معينة من  .أ

 أو األمـن العـام. أي جزء منھ وذلك �� األحوال االستثنائية وألسباب تتعلق بالنظام الدولة أو�� إقليم  .ب

ب�ل دقة  إتباع �عليما��اا�ختصة وعليھ   املراقبة ا�جو�ة�ذا تب�ن لقائد الطائرة أنھ يحلق فوق منطقة محرمة، وجب عليھ أن �علم وحدة و 

  تقر�را مفصال و�ذا �عذر ذلك وجب عليھ أن �سارع إ�� الهبوط �� أقرب مطار بالدولة خارج املنطقة ا�حرمة وأن يقدم ل�جهات ا�ختصة  

 واقعة وم��را��ا.عن هذه ال

ال�ي تصدرها لها هذه ا�جهات و�ال   ب ط��ا��ا فوق منطقة محرمة فعل��ا أن تنفذ فورا التعليماتبإذا أنذرت ا�جهات ا�ختصة طائرة �س .2

 إلجبار الطائرة ع�� الهبوط �عد إخطارها.  الالزم �ان لهذه ا�جهات اتخاذ اإلجراء

 رة.ــــا�خطحدد املناطق تلسلطة الط��ان املد�ي أن  .3

 ع�� اق��اح من ا�جهات ا�ختصـة. بناء تحدد املناطق ا�حرمة واملقيدة بقرار من الوز�ر .4

   )58( املادة
 قائد الطائرة قبل بدء الرحلةواجبات 

 - : باآل�يع�� قائد الطائرة قبل اإلقالع لرحلة معينة القيام 
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 ذلك اإلجراءات البديلة إذا ما �عذر إتمام   واألنظمة املقررة �� هذا الشأن بما ��  طبقا للقواعدسالم  التأكد من إم�ان إتمام الرحلة � .1

 الرحلة وفقا ملا هو مقرر �� برنامج الرحلة. 

 للرحلة. الالزمةالتأكد من تزو�د الطائرة بكمية الوقود  - .2

 .ا�خاصة بالرحلةلومات املالحية دراسة دقيقة ملا يتوفر من التقار�ر والتنبؤات ا�جو�ة السار�ة واملع .3

 صالحية الطائرة. إجراءات إتماممن  التأكد .4

   )59( املادة
 ا�حظورة حاالت الط��ان 

 من سلطة الط��ان املد�ي.خاص ال يجوز القيام بط��ان ��لوا�ي أو باستعراض أو �شكيل جوي �� إقليم الدولة إال بتصر�ح  .1

 عونة ع�� وجھ �عرض حياة األخر��ن وممتل�ا��م ل�خطر  يحظر التحليق بإهمال أو برُ  .2

   �عر�ض سالم��ا ل�خطر. يحظر التحليق ع�� مقر�ة من طائرة أخرى ع�� وجھ �ش�ل خطر التصادم معها أو  .3

 ال يجوز إلقاء أو رش أي ��يء من الطائرة أثناء ط��ا��ا إال �� ا�حاالت االضطرار�ة أو بتصر�ح من املدير العام  .4

 السادس الباب

  واإلجازات �عليم الط��ان

  )60( املادة
 الط��ان  إجازات

املد�ي   .1 الط��ان  سلطة  واملهندس�ن  تصدر  الضيافة،  وطاقم  القيادة،  طاقم  الطائرات،  إجازات  صيانة  ومهند��ي  ا�جو��ن،  واملالح�ن 

�حق رقم ملاملنصوص عل��ا با  القياسيةللقواعد  ا  طبق  ، ومهند��ي خدمات املالحة ا�جو�ةواملرحل�ن ا�جو��ن، ومراق�ي ا�حركة ا�جو�ة

   . معاهدة) "إجازة العامل�ن" لل1(

ي�ون حائزا ع�� إجازة سار�ة املفعول طبقا للقوان�ن والقواعد   الدولة أنإقليم  طائرة �عمل ��    طاقم القيادة  عضواش��ط فيمن �عمل  � .2

 .ةاملعمول ��ا لدى دولة الت�جيل أو الدولة ا�خولة بذلك وفقا للقواعد الدولية املقرر  واألنظمةوالقرارات 

 للفئات التالية: أخرى متعاقدة دولة  الدولة من بإجازات وشهادات واألهليات املمنوحة لرعايا . يجوز لسلطة الط��ان املد�ي االع��اف .3

  . )طيارون( أطقم القيادة .أ

   . ا�جو��ن املهندس�ن .ب

   . املرحل�ن ا�جو��ن .ج

   . مهند��ي صيانة الطائرات . د

 مراق�ي ا�حركة ا�جو�ة. .ه

اختباراتھ و�ل �خص يقوم بالط��ان لغرض التأهيل سواء لتعليم الط��ان أو إتمام  الدولة  قيادة طائرة م�جلة ��    طاقمع�� �ل عضو   .4

 أو الستصدار إحدى إجازاتھ أو تجديدها أن يحتفظ ��جل ط��ان �خ��ي

  )61( املادة
 و�يقاف اإلجازات  واعتماد وتجديدإصدار 

وخدمات  .1 أعمال  بجميع  املتعلقة  األخرى  الفنية  واإلجازات  الط��ان  إجازات  وتجديد  واعتماد  بإصدار  املد�ي  الط��ان  سلطة  تختص 

  القواعد القياسية تقل هذه الشروط بأية حال عن  ًأالط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، ع�� الط��ان املد�ي، وعل��ا أن تضع شرو 

 االختبارات النظر�ة والعملية ال�ي تقررها �� هذا الشأن. ولها أن تقوم �� هذا الصدد بإجراء املقررة دوليا 
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سر�ان أية إجازة �لما رأت سببا لذلك، كما ي�ون لها ا�حق �� ت�ون لسلطة الط��ان املد�ي ا�حق �� عدم إصدار أو تجديد أو تمديد   .2

اللوائح  أو  القانون  أيا من أح�ام هذا  أو خالف حائزها  أك�� من شروط منحها  أو  انتفى شرط  إذا  إيقافها �عد إصدارها،  أو  �ح��ا 

 والقرارات الصادرة تنفيذا لھ.

 أصيب  أومرض �عوقانھ عن أداء األعمال ال�ي تخولھ اإلجازة حق القيام ��ا،  بإصابة أو  ب�عت�� إجازة الط��ان موقوفة إذا أصيب حائزها   .3

سببھ، و�عد إخطار الوقف إذا زال   و�نت�ي أك�� و ال�ي تخولھ اإلجازة ُحق القيام ��ا، ملدة عشرون يوما أ  األعمال أداء بمرض يمنعھ من 

 . يحملها قرر لإلجازة ال�يالط��ان املد�ي إلعادة الكشف الط�ي امل  سلطة ياحائز اإلجازة كتاب

  )62( املادة
 االستثناء من شرط حيازة اإلجازة 

االختبار �غرض ا�حصول ع��  و�تماميجوز لغ�� ا�حاصل ع�� اإلجازة املطلو�ة، أن �عمل كطيار �� طائرة م�جلة �� الدولة لتلقي التدر�ب،  

 -إال: يوجد بالطائرة أثناء ذلك  وأالازة املطلو�ة، إجازة ط��ان أو تجديدها أو مد مفعولها �شرط أن ي�ون قائد الطائرة حائزا لإلج

  . قيادة الطائرةطاقم �خص �عمل �أحد أعضاء  .1

 املد�ي.مراقب أو أي �خص �عتمده سلطة الط��ان مفتش أو   أو ممتحن .2

�� أداء األعمال ال�ي سيقوم  و�قصد باإلجازة املطلو�ة �� مفهوم هذه املادة اإلجازات والشهادات واألهليات ال�ي تخول ا�حاصل عل��ا ا�حق  

 الطائرة أثناء هذه الرحلة.  ه��ا ع�� هذ

   )63( املادة
 �عليم الط��ان

، ما لم يكن القائم  اأهلي��ال يجوز ألي �خص أن يدرب �خصا أخر ع�� الط��ان لغرض إعداده ل�حصول ع�� إجازة ط��ان أو إحدى  

لألغراض   كقائد للطائرة بالتدر�ب حاصال ع�� إجازة سار�ة املفعول صادرة أو معتمدة من سلطة الط��ان املد�ي، تخولھ ا�حق �� العمل  

 و�� األحوال ال�ي يقوم بالتدر�ب ف��ا. 

   )64( املادة
 مؤسسات �عليم وتدر�ب الط��ان 

 املنظمة لقيام املؤسسات بأعمال التعلم والتدر�ب ع�� أ�شطة الط��ان املد�ي.  القراراتتصدر سلطة الط��ان املد�ي  .1

الط��ان أو التدر�ب ع�� فنونھ أو ممارسة أي �شاط الط��ان أو أي جهة أخرى القيام بأعمال �عليم    �عليم وتدر�بال يجوز ألي مؤسسة   .2

 لشروط هذا ال��خيص.  املد�ي ووفقاجوي آخر إال بموجب ترخيص من سلطة الط��ان 

 �حب ال��خيص �� حالة مخالفة شروطھ أو مخالفة القوان�ن واألنظمة والقواعد املعمول ��ا.  أوولسلطة الط��ان املد�ي إيقاف 

  السا�ع الباب

 ت لوثائق وال�جال ا

  )65( املادة
 تقديم الوثائق وال�جالت 

الطائرة وأي �خص مختص    �يجب ع� قائد  الطائرة وع��  املد�ي    أنمشغل  الط��ان  لسلطة  أية  عنديقدم  أو   الطلب  بيانات  أو  وثائق 

 .بمقت��ى هذا القانون والقرارات املنفذة لھ ة�جالت مقرر 
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   )66( املادة
 نقل الوثائق وال�جالت 

أو  ع .1 ��ا    مشغل�� أي مالك  ا�خاصة  بالوثائق وال�جالت  �� االحتفاظ  �ستمر  أو استثمارها، أن  توقف عن استعمالها  لطائرة، ولو 

 دة.القيا طاقموكذلك �جالت أعضاء 

ا�جديد �افة الوثائق وال�جالت   املشغلأن �سلم إ�� املالك أو    املشغلعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فع�� املالك أو   .2

 مة.الالز 

األول �� هذا   املشغلإليھ �افة ال��امات املالك أو    إل��ا. وتنقلاألخ�� قبل �شغيل الطائرة أن يحصل ع�� الوثائق وال�جالت املشار    ع��  .3

 . الشأن

4.    �� عضو  انتقل  ��  طاقم  إذا  م�جلة  طائرة  مع    الدولةقيادة  العمل  فع��    املشغلإ��  �سلم    املشغلآخر،  أن  الثا�ي   املشغلاألول 

 . هذا القانون  ��ل�جالت ا�خاصة بذلك العضو املنصوص عل��ا ا

  )67( املادة
 �سليم الوثائق واملستندات

، فع�� من سلطة الط��ان املد�ي�ا  �أو أي وثيقة أخرى أصدر   إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصر�ح أو ترخيص

 . عند الطلب  سلطة الط��ان املد�يأصدرت لھ أو من يحتفظ ��ا أن �سلمها إ�� 

  )68( املادة
 لوثائق وال�جالتا ر استعمالحظ

 يحظر ع�� أي �خص ارت�اب أي فعل من األفعال التالية:  

�ون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصار�ح أو أي وثيقة أخرى إصدار��ا سلطة الط��ان املد�ي و� .1

 . أحقية حائزهاأو �عديلها أو عدم 

 أو السماح للغ�� باستعمالها.  املد�يسلطة الط��ان  إصدار��اإعارة أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصار�ح أو أي وثيقة أخرى   .2

 غ��.لتصر�ح أو أي وثيقة أخرى سواء لنفسھ أو لانتحال �خصية أخرى بقصد ا�حصول ع�� تجديد أو �عديل أي شهادة أو إجازة أو  .3

القيام أو املشاركة �� إتالف أو �شو�ھ أي �جل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أح�ام هذا القانون أو �عديل أو حذف أي من البيانات  .4

 ، أو إدخال أي بيانات �اذبة عل��ا.  ��اال�ي تحتو 

 نات غ�� �حيحة عليھ سواء �ان ذلك عن عمد أو إهمال. حذف أية بيانات من كشف ا�حمولة أو إدخال بيا .5

 الثامن الباب

   ا�جو�ة  النقل ا�جوي وا�خدمات

  )69( املادة
 جبة التطبيق االقوان�ن واألنظمة الو 

  �شغيلها ��  يرا��  ا�جو�ة أن  ا�خدمات  أو  ا�جوي   �� النقل  و�عمل  الدولة  ��  امل�جلة  الطائرة   مشغل  ع��  يجب  ،عاهدةامل  أح�ام  مراعاة  مع

  والقرارات الصادرة واللوائح القانون  هذا أح�ام - �انت أينما -
ً
 . ف��ا �شاطها تباشر ال�ي الدول  قوان�ن مع تتعارض لم ما لھ، تنفيذا
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   )70( املادة
 االتفاقيات ب�ن شر�ات النقل ا�جوي 

  ا�جوي   النقل  ومؤسسات  شر�ات  مع  ترتيبات  ��  الدخول   أو  اتفاقيات  إبرامواألجنبية    الوطنية  ا�جوي   النقل  ومؤسسات  لشر�ات  يجوز   ال

   إال  فنية،  أو  تجار�ة  عمليات  بأية  أو  مش��ك  استثمار  أو  بتشغيل  تتعلق  األجنبيةالوطنية و 
ً
 سلطة   تحددها  ال�ي  والشروط  للقواعد  وفقا

 .املد�ي الط��ان سلطة من اعتمادها �عد إال ال��تيبات أو االتفاقيات تلك من أي تنفيذ �� البدء يجوز  ال كما املد�ي، الط��ان

   )71( املادة
 ا�جو�ة شر�ات النقل ا�جوي وا�خدمات  إ�شاء

الط��ان  أو    التجاري   ا�جوي   النقل  �شاط  ممارسة  يجوز   ال   االقتصادية  األ�شطة  مزاولة  ألدوات  املنظمة   التشريعات  بأح�ام   اإلخالل  عدم  مع

سلطة الط��ان   بموافقة مسبقة من  إالالدولة    داخل  الو�الة  أعمالاملناولة و خدمات  بما �� ذلك    ا�جو�ة  األعمال  أو  الدو��   أو  العام الداخ��

 . الشأن هذا �� الوز�ر يحددها ال�ي والشروط للقواعد طبقااملد�ي 

  )72( املادة
 ا�جو�ة تراخيص شر�ات النقل ا�جوي وا�خدمات 

سلطة من    بذلك  ترخيص  ع��  ا�حصول   �عد  إال  جو�ة  خدمات  أو  جوي   نقل  �شاط  مزاولة  مؤسسة  أو  شركة  أو  جهة  ألية  يجوز   ال  .1

 الط��ان املد�ي 
ً
 . حددهات ال�ي والشروط للقواعد ووفقا

 ا�جوي التفاقية ثنائية للنقل    استناداإال    الدولة  بإقليمتمثيلها    أواألخرى    للدول التا�عة    ا�جوي ال يجوز فتح أي مكتب ملؤسسات النقل   .2

 .أو ب��خيص من سلطة الط��ان املد�ي و�� حدود ال��خيص
ا�جهات ا�ختصة وفقا الدولة لدى    إقليمالعاملة ��    األخرى ��جل جميع مؤسسات النقل ا�جوي التا�عة للدولة وتلك التا�عة للدول   .3

 با�خصوص. النافذةللتشريعات 

  تضع ذلك وكذلك    والتعليمات الالزمة لتنفيذ  الثا�يمنح و�حب ال��اخيص املشار إل��ا �� البند    شروطتحدد سلطة الط��ان املد�ي   .4

 .املتعلقة بھ و�سهيالتھ والشروط ا�جوي القواعد املتعلقة �عمليات النقل 

  )73( املادة
 النقل ا�جوي  الوط�ي لتسهيالتال��نامج 

املص�حة املعني�ن ال��نامج الوط�ي لتسهيالت النقل ا�جوي   وأ�حاب�عد سلطة الط��ان املد�ي بالتنسيق مع السلطات ا�ختصة �� الدولة 

 املعنية بتنفيذه. األطرافجميع  ةو�عتمد �عديالتھ و�عمل ع�� مراجعتھ وتحديثھ وتطو�ره وتحديد مسؤولي

  )74( املادة
 النقل ا�جوي  الوطنية لتسهيالتال�جنة 

وطنية   �جنة  وتحديد  لتسهيالتتنشأ  بتشكيلها  يصدر  ا�جوي  ا�عقادها    وصالحيا��امهامها    النقل  وضوابط  مجلس   قراروعضو���ا  من 

 - : التالية األهدافوذلك بما يضمن تحقيق  بناء ع�� اق��اح من الوز�رالوزراء 

 ا�جوي.�شأن �سهيالت النقل  ومالحقها عاهدةامللوفاء بال��امات الدولة الواردة �� ا .1

 ضرور�ة.غ��  والتأخ��اتوالبضائع واملؤن من خالل إزالة العقبات  واألمتعة األطقم وأعضاء�سهيل حركة الطائرات والر�اب   .2

التطبيق   .3 الوط�ي    األمثلضمان  ال��نامج  خالل متا�عة  تللتسهيال �جوانب  واملنظمات   توالو�اال   ت اإلدارامع    تالتسهيال   أ�شطة  من 

 .ه املعنية بتنفيذ األخرى الطائرات ومقدمي خدمات املناولة والكيانات املطارات و الدولية ومشغ�� 
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  )75( املادة
 التفتيش ع�� عمليات النقل ا�جوي وا�خدمات ا�جو�ة 

شر�ات و   لشر�ات النقل ا�جوي   عيتب  أي م�ان  إ��  وقت  أي  ��  الدخول   ملفت��ي سلطة الط��ان املد�ي ا�خول�ن لهذا الغرض حق  ي�ون  .1

 الدولة.  �� ��ا املعمول  ةوالدولي ا�حلية والتعليمات واألنظمةومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل  للتفتيش ووكال��مخدمات املناولة 

ومتا�عة   .2 مراقبة  مهام  ا�خول�ن  املد�ي  الط��ان  سلطة  مفت��ي  ��   أسعاريمارس  ا�جو�ة  املالحة  ا�خدمات  ومقدمي  املطارات  خدمات 

 الدولة وفقا للقوان�ن واللوائح والقرارات املعمول ��ا. 

أي من أو    املناولة  شر�ات خدمات  لشر�ات النقل ا�جوي أو  الصادر  ال��خيص  إلغاء  أو  �عليق  ��  ا�حقلسلطة الط��ان املد�ي    ون ت� .3

 املطلوب  املستوى  دون  املقدمةأو ا�خدمات  تشغيلال مستوى  أن رأي ما إذا جوى  خط أو رحلة أي أو إيقافوكال��م 

  )76( املادة
 االل��ام باألوامـــر 

بجميع   االل��ام  ووكال��امؤسسات وشر�ات النقل ا�جوي والط��ان الوطنية واألجنبية    وجميعالدولة  ع�� مالك أو مشغل أي طائرة �عمل ��  

 اال�ي: األخصال�ي تصدرها سلطة الط��ان املد�ي وع��  رشاديةاإل والنشرات تعليمات الو  األوامر

 ر وأسعار النقل بما �� ذلك نوعية التشغيل ومدتھ.و أج .1

 خط أو مجموعة من ا�خطوط ا�جو�ة. أي�شغيل  .2

 .واالطالع ع�� مستندا��ا والوثائق الالزمةأ�شطة مقدمي ا�خدمات ا�جو�ة التفتيش ع��  .3

 ال�حيحة �ش�ل مسبق ووفقا ملتطلبات ا�حصول ع�� أذونات وتصار�ح الط��ان.تقديم البيانات واملعلومات  .4

  )77( املادة
 وا�خدمات ا�جو�ة  واجبات شر�ات ومؤسسات النقل ا�جوي 

الط��ان املد�ي ب�افة ما  سلطةتزو�د  ووكال��م،خدمات املناولة بما �� ذلك يجب ع�� شر�ات ومؤسسات النقل ا�جوي الوطنية واألجنبية 

من   و�ياناتوثائقتطلبھ  ا�جو�ة  وأسعار  ،و�حصائيات  ،ومواعيد   ،وجداول   ، ومعلومات  ،،  خطوطها  باستثمار  ال�ي   تتعلق  ا�خدمات  أو 

 . تقدمها

  )78( املادة
 إ�شاء أو �عديل أو إلغاء ا�خطوط ا�جو�ة 

  �عديل  أو  إ�شاء  قبل   املد�ي   الط��انسلطة    من  مسبقة  موافقة   ع��   ا�حصول   واألجنبية  الوطنية  ا�جوي   النقل  ومؤسسات  شر�ات  ع��  يجب

 .بتشغيلها تقوم ال�ي ا�جو�ة  الرحالت عدد  �عديل أو خطوطها من خط أي إلغاء أو

  التاسع الباب

 ا�جوي   سياسات النقل

  )79( املادة
 سياسات النقل ا�جوي 

   ي��: �� االعتبار ما  األخذمع النقل ا�جوي �� الدولة  اتسياس اق��احتتو�� سلطة الط��ان املد�ي 

 املد�ي والنقل ا�جوي �� تحقيق مس��دفات ا�خطط التنمو�ة واالقتصادية.دور قطاع الط��ان  .1

 لتحقيق دوره �� االقتصاد الوط�ي والتنمية البشر�ة. ا�جوي،قطاع الط��ان املد�ي والنقل  سبل تطو�ر .2
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 الدولة ا�جوي بما يحقق املصا�ح الوطنية. إلقليم األمثلاالستغالل االقتصادي  .3

 .�� قطاع الط��ان املد�ي والنقل ا�جوي  األجن�يو ��جيع االستثمار الوط�ي  .4

  )80( املادة
 تنفيذ سياسة النقل ا�جوي 

ا�جوي   والنقل  املد�ي  للط��ان  العامة  السياسة  تنفيذ  املد�ي  الط��ان  سلطة  لصالحيات  تتو��  والئحتھ    املقررةوفقا  القانون  هذا   �� لها 

ما  ذلك  سبيل �� لهابا�خصوص، و  املقررةالتشريعات النافذة والسياسات بأح�ام لغرض ضمان االمتثال  لھ، املنفذةالتنفيذية والقرارات 

 ي��:

ورفع ما يتم التوصل إليھ  فاوض مع الدول األجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل ا�جوي املنتظم وغ�� املنتظم أو �عديلها، الت .1

 .الستكمال اإلجراءات النظامية 

 عدمھ. راسة االتفاقيات واملعاهدات الدولية للط��ان املد�ي والنقل ا�جوي و�عديال��ا والتوصية باالنضمام إل��ا مند .2

ا�جوي    واإلشرافاالش��اك   .3 النقل  مؤسسات  ب�ن  تجرى  ال�ي  املباحثات  ل  الوطنيةع��  ا�جوي  النقل  لعقد ومؤسسات  األخرى  لدول 

   . اتفاقيات أو ترتيبات تتعلق باالستثمار املش��ك أو أي عمليات تجار�ة أو فنية

 

   )81( املادة
 تبادل ومنح حقوق النقل ا�جوي  

أجنبية   مع أية جهة  ا�جوي عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل    الدولةال يجوز ألي جهة ��  

 . سلطة الط��ان املد�ي عن طر�قإال 

  )82( املادة
 الداخ��  ا�جوي النقل 

لسلطة الط��ان . ومع ذلك يجوز  الدولةالر�اب أو البضائع أو ال��يد ب�ن نقطت�ن واقعت�ن �� إقليم    القيام بنقلال يجوز ألي مشغل أجن�ي  

 .الستكمال رحلة دولية قادمة من ا�خارج  وا�خاصة أأو   االستثنائية،التصر�ح بمثل هذا النقل ملواجهة الظروف  املد�ي

  )83( املادة
 الدراسات االقتصادية والفنية  

 تتو�� سلطة الط��ان املد�ي إصدار القرارات والقواعد النظم والدور�ات املتعلقة باأل�شطة االقتصادية والتجار�ة للنقل ا�جوي وا�خدمات 

قبل افتتاح أي خط   وفنية،دراسة اقتصادية    تقديمالوطنية،    ا�جوي النقل    شر�اتع��  ، و املساندة، ولها حق املراقبة والتفتيش عل��ا

 .لها أو رفضهاي دأو �عإلقرارها طة الط��ان املد�ي لع�� س هاوعرضترغب �� �شغيلھ، جوي 

  )84( املادة
 أح�ام نقل ال��يد ا�جوي 

التفاقيات الدولية املنضمة ا  ال��يدية املقررة، مع مراعاة أح�املإلجراءات    وفقا  ال يجوز نقل الرسائل والطرود ال��يدية عن طر�ق ا�جو، إال

، وتضع الالئحة التنفيذية إلجراءات الالزمة تنفيذا إل��ا الدولة أو ال�ي تنضم إل��ا �� املستقبل، و�ما يضمن أمن وسالمة الطائرات ور�ا��ا

 إلح�ام هذه املادة.
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  العاشر  الباب

 مواصفات التشغيل والعمليات ا�جو�ة 

  ل األو  الفصل 

 مواصفات التشغيل 

  )85( املادة
 ومواصفات التشغيل   شغل ا�جوي املشهادة 

�شغيل أي طائرة م�جلة �� ال�جل الوط�ي للطائرات من قبل مشغل جوي مرخص لھ إال �عد ا�حصول ع�� شهادة مشغل جوي ال يجوز 

 تبي��ا الالئحة التنفيذية لهذا القانون. ال�يصادرة عن سلطة الط��ان املد�ي ووفقا للقواعد 

ع�� مواصكما   �عد ا�حصول  إال  �شغيلها  يبدأ  أن  الطائرة  يجوز ملشغل  �شغيل معتمدة منال  املد�ي    فات  الط��ان  و�عت�� هذه سلطة 

 .، وتب�ن الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة ملواصفات التشغيلوت�ون واجبة النفاذ  شغل الطائرةح ملن ال��خيص املمنو جزًء م  املواصفات

  )86( املادة
 دليل العمليات والطائرات 

�حدد فيھ واجبا��م ومسئوليا��م، و عملھ الطيارون وموظفو العمليات،  دليال عمليات ليس��شد بھ ويست  ع�� مشغل الطائرة أن يصدر .1

 .  لھتنفيذا  تعارض مع هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرةت وال يجوز أن �شتمل هذا الدليل ع�� أية �عليمات أو معلومات

�ي تلزم الطيار�ن واملهندس�ن  ال  ع�� املعلومات  يحتوي �ل طراز من الطائرات ال�ي يقوم بتشغيلها  دليال ل  ع�� مشغل الطائرة أن يصدر  .2

 .ا�جو��ن للقيام بواجبا��م ع�� هذا الطراز من الطائرات، للمحافظة ع�� مستوى السالمة املطلوب �� الظروف العادية أو الطارئة

إ� .3 يرسل  أن  الطائرة  مشغل  املد�ي  سلطة�  ع��  طراز��خا    الط��ان  ل�ل  الطائرة  ودليل  عملياتھ  دليل  يقوم    من  ال�ي  الطائرات  من 

 .بمقتضاهابتشغيلها، وأية �عديالت تجرى ع�� أي من هذه األدلة، العتمادها قبل العمل 

 ومواصفاتھ.املنظمة إلعداد دليل العمليات ومحتو�اتھ و�عديلھ  القراراتاملد�ي تصدر سلطة الط��ان  .4

  الثا�ي الفصل 

 �جو�ة العمليات ا

  )87( املادة
 طاقم الطائرة

ع�� التشكيل املقرر ��  القيادة عالوة طاقمأو أك�� إ�� عضو الط��ان املد�ي أن تقرر بالنسبة �جميع أو �عض الرحالت إضافة  لسلطة .1

 .رأت أن ذلك الزم لتأم�ن سالمة الط��ان إذا دليل الطائرة

 .القيادة طاقم قيادة الطائرة أن يقوم �� وقت واحد بواجبات عضو�ن أو أك�� من أعضاء طاقمال يجوز ألي من أعضاء  .2

لقيام بواجبات تتعلق �سالمة   صدرها عدد املضيف�ن ا�جو��ن املطلوب وجودهم بالطائرة ت  الط��ان املد�ي أن تقرر بتعليماتلسلطة   .3

 .وخدمة الر�اب

ن وقدرا��م ع�� مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الط��ان قد اخت��ت بطر�قة عملية �� مشغل الطائرة أن يتأكد من أن كفاءة الطيار�ع .4

 . تثبت القدرة املطلو�ة لذلك

يقومون   .5 اللذين  ا�حمولة  عدد مشر��  ال�حن  لطائرات  بالنسبة  تقرر  أن  املد�ي  الط��ان  الطائرة   باألعمال لسلطة  �سالمة  املتعلقة 

 وحمول��ا. 
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   )88( املادة
 وضع برامج التدر�ب 

ا�جو�ةالطائر   �مشغ�  يل��م برامج  بو   ات واملطارات واملالحة  الطائرات   جو��نا�  واملرحلي�ن  األطقمألعضاء    ةتدر�بيضع  ومهند��ي صيانة 

أن �عتمد هذه    ع��بما يضمن قيام �ل م��م بواجباتھ ع�� الوجھ ال�حيح    ومراق�ي حركة املالحة ا�جو�ة والعامل�ن �سالمة وأمن املطارات،

 بل سلطة الط��ان املد�ي.ال��امج من قِ 

  )89( املادة
 تحديد أوقات الط��ان وف��ات العمل والراحة

ع�� مشغل و   ألعضاء طاقم الطائرة  نظمة والتعليمات ال�ي تحدد أوقات الط��ان وف��ات العمل والراحةالط��ان املد�ي األ   سلطةتصدر  

نظمة وفقا لأل   ط��ان وف��ات العمل أو الراحةأوقات  بھ ٍ��جل �امل ودقيق مو�ح    الطائرة أن يحتفظ ل�ل عضو من أعضاء طاقم الطائرة 

 . الط��ان املد�ي سلطةوالتعليمات ال�ي تصدرها 

   )90( املادة
 �عي�ن قائد الطائرة وواجبات أعضا��ا أثناء العمليات ا�جو�ة 

  الطائرة  سالمة  عن  مسؤوال  ي�ون   لها  قائدا  الطيار�ن  أحد  �نع�ُ   أن  �عد  إال  بطائرتھ  جو�ة  رحلة  أي  بتشغيل  يقوم   أال  الطائرة  مشغل  ع��

وأمن  سالمة لضمان الطائرة  قائد  يصدرها �عليمات أو أوامر أي تنفيذ الطائرة م�ن ع�� املوجودين األ�خاص جميع وع��، مت��اع��  ومن

ــــات   التقيد الطائرة طاقم أعضاء ع��و  وحمول��ا، الطائرة  . قائد الطائرةبتعليمــــــــــ

   )91( املادة
 دخول غرفة القيادة واستعمال أجهز��ا 

 أو   املشغل  قبل  من  عيناُم   مراقبا  أو  مفتشا  أو   طاقمها  أعضاء   من  عضًوا  �ان  إذا  إال  الطائرة  قيادة  غرفة  يدخل  أن  �خص   أي   ع��  يحظر

 إذا   إال  ط��ا��ا  أثناء  الطائرة   قيادة  أجهزة  �ستعمل  أن  �خص  أي  ع��  يحظر  كما  الرحلة،  أثناء  محدد  �عمل  للقيامسلطة الط��ان املد�ي  

  �ان
ً
  طيارا

ً
  مؤهال

ً
 .ذلكالالزمة ل وضوابط شروط سلطة الط��ان املد�ي وتحدد بذلك، املشغل قبل من وم�لفا

  )92( املادة
 خطار الط��ان و�رشاد الر�ابأالتبليغ عن 

  خطورة  �ش�ل قد مما  ا�جو�ة املالحة  ملساعدات طبي�� غ�� أداء الحظ أو  طبيعية، غ�� جو�ة أحواال ط��انھ أثناء الطائرة قائد صادف إذا

 خطرا   �ش�ل  قد  أحوال  أي  عن  يبلغ  أن عليھ  أن  كما األحوال،  هذه  عن  ا�ختصة ا�جو�ة  ا�حركة  خدمات  وحدة  يبلغ  أن  فعليھ  ،الط��ان  ع��

 .السالمة  بمتطلبات الطائرة ر�اب بإرشاد الكفيلة  اإلجراءات اتخاذ املشغل وع�� الط��ان سالمة ع��

  )93( املادة
 أو املؤثرات العقلية  اتمتعاطي املسكر 

  أو  طائرة يقود  أن  �خص  أي  ع��  يحظر  كما  ،مؤثرات عقلية  أو  السكر  عالمات  عليھ  تبدو  �انت   إذا  الطائرة  ر�وب  �خص  أي  ع��  يحظر

 الوجھ  ع�� بواجباتھ القيام ع��مقدرتھ  إضعاف إ�� يؤدي دواء مؤثرات عقلية أو أو مسكر تأث�� تحت دام ما طاقمها أفراد �أحد �عمل أن

 .عملھ ف��ة طوال ذلك من ��يء أي تناول  عليھ يحظر األحوال �ل و�� األكمل،
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   عشر ا�حادي  الباب

 رسوم الط��ان

  )94( املادة
 تحديد رسوم الط��ان 

ذلك    �� بما  أية خدمات أخرى  أو  ا�جو�ة  املالحة  أو خدمات  �سهيالت  تقديم  أو  م��ا  شغل أجزاء  أو  واملهابط  املطارات  ي�ون استعمال 

الية يصدر بتحديد أنواعها وتصار�ح الط��ان واأل�شطة املتعلقة بھ، مقابل رسوم م واألرضيةا�جو�ة  واألطقما�خدمات املقدمة للطائرات 

 املد�ي.م��ا أو تخفيضها وا�جهة املعنية بجباي��ا قرار من الوز�ر ا�ختص بناء ع�� اق��اح من سلطة الط��ان  اإلعفاءومستو�ا��ا وحاالت 

 الثا�ي عشر  الباب

   الطائرات ووقائع حوادث

  )95( املادة
   ائراتالط ووقائع التحقيق �� حوادث

التحقيق �� حوادث ووقائع الطائرات)   (مكتب�س�ى    الطائراتللتحقيق �� حوادث ووقائع  عن سلطة الط��ان املد�ي  ينشأ مكتب مستقل  

��دف رفع مستوى سالمة الط��ان،   املعاهدة،) من  13التحقيق �� حوادث ووقائع الطائرات وفقا للم�حق (  قواعدبالئحة تب�ن    الوز�ر  و�حدد

 تص باآل�ي:ومنع وقوع ا�حوادث والوقائع، و�خ

 .ال�ي تقع �� إقليم الدولة الطائراتالتحقيق �� حوادث ووقائع   .1

 ال�ي تقع �� أعا�� البحار، أو �� إقليم غ�� تا�ع إلحدى الدول بالنسبة للطائرات امل�جلة �� الدولة.  الطائراتالتحقيق �� حوادث ووقائع   .2

ال�ي تقع خارج إقليم الدولة للطائرات امل�جلة ف��ا، وللطائرات ال�ي �شغلها املشغل   الطائراتاملشاركة �� التحقيق �� حوادث ووقائع   .3

 مواطنون ليبيون. أواللي�ي 

 االستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق املطلوب، أو املشاركة فيھ و�جوز لها  .4

 �شر نتائج التحقيق �عد اعتمادها من الوز�ر. .5

  )96( املادة
 أهداف التحقيق �� حوادث الطائرات 

لقاء اللوم أو املسؤولية ع�� إ��دف منع تكرارها وال ��دف التحقيق ا��   للطائراتمعرفة مال�سات وأسباب ا�حوادث والوقائع ا�خطرة  .1

 أي طرف �� ا�حادث أو الواقعة.

 . تمارس �جان التحقيق مهامها بصفة مستقلة عن �افة سلطات الدولة .2

   )97( املادة
 الطائرات ووقائع �شكيل �جان التحقيق �� حوادث 

�جب إال يقل عدد أعضاء �جنة التحقيق عن ثالثة و�جوز لها االستعانة ، و الطائراتيتو�� الوز�ر �شكيل �جان التحقيق �� حوادث   .1

 ا�خ��ة ا�خاصة سواء �انوا من داخل البالد أو خارجها لالش��اك �� التحقيق. بذوي 

 وتحديد صالحي��ا و�جوز لها االستعانة بذوي ا�خ��ة لالش��اك �� التحقيق. الطائراتكتب �شكيل �جان تحقيق �� وقائع امليتو��  .2

 ي�ون لرئيس وأعضاء �جان التحقيق �� حوادث ووقائع الطائرات صفة مأمور الضباط القضائي أثناء التحقيق. .3

 لوز�ر.من ال�جنة أثناء التحقيق إال بقرار مسبب من ا �� حوادث الطائرات ال يجوز عزل عضو �جنة التحقيق .4
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  )98( املادة
 قعة لطائرةاو  اإلخطار عن وقوع حادث أو 

 .ع�� السلطات ا�حلية إخطار سلطة الط��ان املد�ي فور علمها بوقوع حادث لطائرة �� إقليم الدولة يقع �� منطقة اختصاصها .1

 .التھ بذلكع�� �ل عضو من أعضاء طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرتھ أن يخطر بھ سلطة الط��ان املد�ي، إذا سمحت ح  .2

ع�� مالك الطائرات الوطنية أو تلك ال�ي يتم �شغيلها بواسطة شر�ات أو أفراد ليب�ن أو من يمثلو��م إخطار سلطة الط��ان املد�ي   .3

 .بأية حوادث أو وقائع تحدث لطائرا��م خارج إقليم الدولة فور علمهم ��ا

املد� .4 الط��ان  سلطة  إخطار  الوطنية  الطائرات  ومالك  قائدي  وتحدث ع��  بتحديدها  املد�ي  الط��ان  سلطة  تقوم  ال�ي  بالوقائع  ي 

 لطائرا��م أو ال�ي �شاهدو��ا تحدث للطائرات األخرى. 

 فور علمها ��ا.  كتباملتتو�� سلطة الط��ان املد�ي إخطار  .5

  )99( املادة
 توف�� التغطية املالية

ملصار�ف من بدل انتقال وم�افآت أعضاء املكتب وا�خ��اء  بما يضمن �غطية �افة ا  للمكتبتل��م الوزارة ا�ختصة بتوف�� التغطية املالية  

 و�افة املصار�ف الالزمة إلجراء االختبارات ا�جو�ة أو املعملية أو البحوث الفنية ال�ي قد تقتض��ا ظروف ا�حادث وضرورات التحقيق.

  )100( املادة
 الطائرات امل�جلة �� دولة أخرى  ووقائع اإلبالغ عن حوادث

 

بوقوع حادث لطائرة أجنبية �� إقليم   املكتب �عد علمھ  يتو��،  الطائراتلمعاهدة �شأن التحقيق �� حوادث  ل  )13(مع مراعاة أح�ام امل�حق  

   من: الدولة باإلبالغ عنھ �� أقرب فرصة ل�ل 

   . ال�جل)دولة (الطائرة. الدولة امل�جلة ف��ا  .1

 دولة املشغل). ( الطائرةدولة املشغل إذا �انت غ�� دولة ��جيل  .2

 .التصميم الدولة  .3

 دولة الصنع. .4

 تور�ينة نفاثة.  رةكيلوجرام إذا �انت طائ 2250منظمة الط��ان املد�ي الدو��، حينما تز�د الكتلة القصوى للطائرة املعنية عن  .5

  )101( املادة
 واجبات السلطات ا�ختصة 

ة تحت ا�حراسة وتمنع إقالعها وأن تحافظ ع�� ع�� السلطات ا�ختصة عند وقوع حادث لطائرة �� منطقة اختصاصها أن تضع الطائر 

موضعها إال بقصد إنقاذ األرواح أو استخالص األشياء الثمينة أو   الطائرة أو ع�� أجزا��ا وجميع موجودا��ا أو حطامها وعدم تحر�كها من

ئل النقل األخرى وذلك �ح�ن وصول �جنة  ال��يد أو مقاومة ا�حرائق أو إذا ش�لت الطائرة أو حطامها خطرا ع�� املالحة ا�جو�ة أو ع�� وسا

التحقيق وصدور �عليما��ا �� هذا الشأن، و�� جميع األحوال يفضل �لما أمكن ذلك تصو�ر ا�حطام قبل نقلھ �ليا أو جزئيا أو �عديل  

 وضعھ.
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  )102( املادة
 صالحيات �جان التحقيق �� حوادث الطائرات 

األخرى ال�ي تفيد التحقيق، وتفتيشها و�جراء املعاينات، واالطالع ع�� لرئيس وأعضاء �جان التحقيق حق دخول م�ان ا�حادث واألماكن  

الشهود  واستجواب  األ�خاص  واستدعاء  م��ا  التحقيق  ��م  ما  ع��  والتحفظ  واألوراق  والرسومات  واملراجع  وال�جالت  املستندات 

ار ا�حقيقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة ل�حفاظ ع�� وت�ليفهم بتقديم ما لد��م من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها ال�جنة ضرور�ة إلظه

 الطائرة أو حطامها أو حمول��ا وأجزا��ا ونقلها �لها أو �عضها ألجراء االختبارات الالزمة عل��ا. 

  )103( املادة
 اش��اك ممث�� الدول �� التحقيق 

أعا�� البحار أو فوق أراض غ�� مملوكة لدولة ما، عند وقوع حادث لطائرة ليبية أو لطائرة أجنبية �شغلها لي�ي �� إقليم الدولة أو فوق  .1

 �عي�ن ممثل�ن معتمدين ع��ا لالش��اك �� التحقيق الف�ي �� ا�حادث. الالئحةحددها تمكتب أن يطلب من الدول وا�جهات ال�ي  ليجوز ل

أن �ع�ن ممثال   الالئحةحددها ت�ي عند وقوع حادث لطائرة أجنبية �شغلها أجن�ي �� إقليم الدولة فإنھ يحق ل�ل من الدول وا�جهات ال  .2

 معتمدا لالش��اك �� التحقيق ولھ أن �ستع�ن بواحد أو أك�� من املستشار�ن. 

 تحدد الالئحة حقوق وواجبات ممث�� الدول وا�جهات املش��كة �� التحقيق. .3

  )104( املادة
 عاونة ا�جهات األمنية واإلدار�ة ل�جان التحقيق م

يخصھ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل أعمال �جان التحقيق وخاصة تزو�دها ب�افة األوراق    ع�� سلطات األمن وا�جهات اإلدار�ة �ل فيما

وعل��ا القيام بأعمال اإلنقاذ واإلسعاف ونقل املصاب�ن و�خماد ا�حر�ق وانتشال ا�جثث مع ا�حافظة ع��    املتعلقة بأي حادث،الرسمية  

 . وظيف��ا أداءيسر لها تُ التحقيق من �عليمات آثار ا�حادث كما ي�ون عل��ا تنفيذ ما يصدر من �جان 

  )105( املادة
 االش��اك �� �جان التحقيق �� ا�خارج  

�� حالة وقع حادث لطائرة مدنية ليبية أو لطائرة أجنبية �شغلها ��خص يحمل ا�جنسية الليبية أو أصيب أ�خاص يحملون ا�جنسية  

كتب وخ��ائھ لالش��اك �� التحقيق الذي امل�ع�ن الوز�ر ممثل الدولة من موظفي    أجنبية دولة    إقليم الليبية نتيجة حادث لطائرة أجنبية ��  

 .با�خصوصه الدولة فضال عن آية صالحيات أخرى ضرور�ة الستكمال التحقيق وعل��م تقديم تقر�ر تجر�ھ سلطات هذ

  )106( املادة
 تقر�ر �جنة التحقيق  

بنتائج أعمالها�جنة التحقيق  ترفع   .1 ا�جوهر�ة ال�ي    واملعلوماتعن ا�حادث متضمنا أسبابھ والظروف ال�ي أحاطت بھ واألدلة    تقر�ر 

   �ا إ�� الوز�ر. بنيت عل��ا هذه النتيجة مشفوعا بتوصيا�

وتوصيا��ا املتعلقة بتأم�ن سالمة الط��ان إ��  اوالظروف ال�ي أحاطت �� طائراتال بنتائج أعمالها عن وقائع ترفع �جنة التحقيق تقار�ر .2

 املكتب.
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  )107( املادة
 �علق حادث الطائرة بجر�مة 

الالزمة   ادث نتيجة تخر�ب أو اشتباه �� جر�مة وجب عل��ا إبالغ النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية إذا تب�ن ل�جنة التحقيق أن ا�ح

 الشأن. �� هذا 

  )108( املادة
 إيفاد ا�ختص�ن بالتحقيق �� حوادث الطائرات  

 ا�جنسية يحملون  أ�خاصأصيب   أو الليبية ا�جنسية يحمل �خص �شغلها أجنبية لطائرة أو ليبية مدنية لطائرة  حادث وقوع حالة ��

 التحقيق �� لالش��اك الالزم�ن واملستشار�ن معتمد إيفاد ممثل  كتبامل ع�� يجب أجنبية، دولة إقليم �� أجنبية لطائرة حادث نتيجة الليبية

 التحقيق. هذا �� اش��اكھ عن تقر�ر تقديم الدولة األجنبية وعليھ �� ا�ختصة السلطات  تجر�ھ الذي

  )109( املادة
 متعاقدة دولة  قبل من ا�حادث �� التحقيق

كتب أن يزود تلك الدولة عند الطلب  املإذا جرى التحقيق �� حادث وقع خارج إقليم الدولة من إحدى الدول املتعاقدة األخرى وجب ع��  

قد ي�ون تم   بما يمكنھ ا�حصول عليھ من معلومات تتعلق با�حادث بما �� ذلك املعلومات ا�خاصة بوسائل سالمة الط��ان وخدماتھ ال�ي 

 ا�حادث.استعمالها قبل 

  )110( املادة
 التحقيق  ل�جنة  ال��ائي التقر�ر وقائع حجية 

و�جوز إعادة فتح  ، �عت�� الوقائع ال�ي شملها التقر�ر ال��ائي الذي تضعھ �جنة التحقيق �� حادث الطائرة �حيحة ح�ى يتم أثبات العكس

 هامة تؤثر �� نتيجة ال�ي وصل ال��ا التحقيق.  التحقيق �� حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة 

  )111( املادة
 املش��كة  التحقيق �جان

يصدر الوز�ر بالتنسيق مع ا�جهات العسكر�ة ا�ختصة القواعد املنظمة للتحقيق �� ا�حوادث والوقائع ا�خطرة ال�ي تقع �� إقليم الدولة  

دث الطائرات املدنية ال�ي تقع باملطارات واملناطق العسكر�ة وتتعلق بطائرة عسكر�ة وأخرى مدنية أو أك�� كما تنظم تلك القواعد حوا

 كتب وممث�� ا�جهات العسكر�ة ا�ختصة لهذا الغرض. املو�تو�� الوز�ر �شكيل �جنة التحقيق ع�� أن ت�ون من عدد متساوي من 

  )112( املادة
 التحقيق  �جالت تداول 

الطائرات حوادث �� بالتحقيق ا�ختصة ا�جهات ع�� يحظر .1 إتاحة �جالت حفظ ع�� القائمة أو ووقائع   ال�جالت هذه التحقيق 

 :ي�� ما ا�حظر هذا ويشمل الوز�ر، من أمر بذلك يصدر لم ما الواقعة، أو ا�حادث �� بالتحقيق تتعلق ال ألغراض

 .التحقيق جهات بمعرفة معهم التحقيق خالل األ�خاص ��ا يد�� ال�ي اإلفادات .أ

 .الطائرة  بتشغيل العالقة ذوي  األ�خاص ب�ن تمت ال�ي االتصاالت .ب

 .الواقعة أو ا�حادث التحقيق �� جراء من عل��ا ا�حصول  تم وال�ي ال�خ��ي الطا�ع ذات املعلومات أو الطبية املعلومات .ج

 .و��خها القيادة بمقصورة دار ملا الصوتية الت�جيالت . د

  تتضمن ال�ي اآلراء .ه
ً

 .طائرةال م�جل  معلومات ذلك �� بما للمعلومات تحليال
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 .الواقعة أو با�حادث العالقة ذوي  من أو غ��هم بر�ا��ا أو بالطائرة تتعلق معلومات ع�� تحتوي  ،أخرى  �جالت أية .و

  م��ا �ان إال ما ومرفقاتھ، للتحقيق ال��ائي التقر�ر �� املادة هذه من  )1(الفقرة   �� املذ�ورة ال�جالت إدراج يحظر  .2
ً
 لتحليل ضرور�ا

 .الواقعة أو ا�حادث

 عشر  الثالث الباب

  واإلنقاذالبحث 

  )113( املادة
 واإلنقاذالبحث  تنظيم

ع�ن    الدولة  مناطق البحث واإلنقاذ املسئولة ع��ابالتنسيق مع ا�جهات ا�ختصة  الوز�ر  حدد  ي .1
ُ
مراكز لتنسيق سلطة الط��ان املد�ي  و�

 ��ا. وفق القواعد والنظم الدولية املعمول  ع��ا، وذلك واإلعالنأعمال البحث واإلنقاذ ف��ا 

ل�خطة  .2 طبقا  للعمل  دائم  استعداد  ع��  ت�ون  بحيث  اإلنقاذ  وحدات  بتجه��  ا�ختصة  ا�جهات  متا�عة  املد�ي  الط��ان  سلطة  تتو�� 

 املوضعة.

للتنسيق والتعاون مع السلطات ا�ختصة �� الدول ا .3 ألخرى وخاصة ا�جاورة م��ا  لسلطات الط��ان املد�ي أن تتخذ ال��تيبات الالزمة 

 وذلك فيما يتعلق بالبحث واإلنقاذ. 

  )114( املادة
 االل��ام بتقديم معونة البحث واإلنقاذ 

  وأرسال  الالزمة  اإلنقاذ  أو/و  البحث  للقيام �عملية  املتوافرة  املعلومات  واقع  من  مفصلة  عمل  خطة  تل��م ا�جهات ا�ختصة بالدولة وضع .1

 .العملية بتلك القيام إدارة مباشرة تتو�� ال�ي ا�جهات لتس��شد ��ا ا�خطة هذه

 ال يجوز ألي �خص أو جهة االمتناع عن تقديم أية معونة للبحث واإلنقاذ �� املقدور تقديمها م�ى طلبت ا�جهات ا�ختصة ذلك .2

 مثل هذه املعونة.تقديم   ) ع�� األ�خاص وا�جهات م�ى �انت طبيعة عملها تمك��ا من2�سرى االل��ام املنصوص عليھ �� الفقرة (

  )115( املادة
 السماح بدخول املناطق ا�حرمة ألغراض البحث واإلنقاذ

ع�� ا�جهات ا�ختصة أن �سمح لأل�خاص واملعدات والطائرات ال�ي تقوم �عمليات البحث واإلنقاذ الدخول أية منطقة محرمة أو مقيدة 

 ملنطقة ع�� أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك ا�جهات.إذا �انت ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع البحث واإلنقاذ موجودة �� هذه ا

  )116( املادة
 السماح بالدخول ا�� الدولة ألغراض البحث واإلنقاذ 

ع�� ا�جهات ا�ختصة أن �سمح ل�خ��ات واملعدات والطائرات ال�ي تراها سلطة الط��ان املد�ي الزمة لعمليات البحث واإلنقاذ بالدخول 

 الدولة للمشاركة �� هذه العمليات.فورا و�صفة مؤقتة إ�� إقليم 

  )117( املادة
 ا�حافظة ع�� أثار ا�حادث 

 ألعمال  اضرور� ذلك �ان  إذا إال هآثار   من أثر أي  �شو�ھ أو ا�حادث محل الطائرة أجزاء من قطعة أي  أو جزء أي إزالة �خص ألي يجوز  ال

�حراسة واملراقبة تنفيذ ذلك ح�ى استكمال املعلومات  وحدات البحث واإلنقاذ وا  بالتحقيق، وع��ا�جهة ا�ختصة    من  بتصر�ح  أو  اإلنقاذ

 الضرور�ة للتحقيق �� ا�حادث.
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  )118( املادة
 التعو�ض عن عمليات البحث واإلنقاذ واس��داد نفقا��ا

 �عطى لهم ا�حق �� اس��داد النفقات الناتجة عن عمليات   ،�ل معونة بحث و�نقاذ تقدم من قبل األ�خاص وفقا ألح�ام هذا الباب .1

 أو ال�ي �انت نتيجة مباشرة لها. العملياتاملعونة �� التعو�ض عن األضرار ال�ي وقعت أثناء تلك 

 و�نقاذ األ�خاص والطائرة واألموال   م�افآت البحثيجوز صرف    )1(الفقرة  باإلضافة إ�� النفقات والتعو�ضات املنصوص عل��ا ��   .2

 .  ال��يديةل�ي ع�� مت��ا بما �� ذلك ال�حنات ا

مل�ا   يل��م مستثمر الطائرة املعانة بدفع نفقات معونة البحث واإلنقاذ والتعو�ضات وامل�افآت املستحقة ح�ى ولو �انت الطائرة املعانة .3

 للمع�ن. 

  )119( املادة
 ا�حكمة ا�ختصة بدعاوي البحث واإلنقاذ

ا�حادث  و�ختص القضاء اللي�ي �� حالة وقوع ،بالدعاوى الناشئة عن البحث واإلنقاذ امل�ا�ي  �� نطاقها ا�حادثال�ي يقع حكمة ا� تختص 

 :  اآلتية �� أعا�� البحار أو �� م�ان غ�� خاضع لسيادة أية دولة وذلك �� ا�حاالت 

 الدولة. إذا �انت الطائرة ال�ي تم البحث ع��ا أو إنقاذها م�جلة ��  .1

 الدولة. إذا �انت الطائرة ال�ي تم البحث ع��ا أو إنقاذها موجودة إثر ا�حادث �� إقليم  .2

 يحمل ا�جنسية الليبية.املد��  �ان إذا .3

  )120( املادة
 واإلنقاذ سقوط دعاوي البحث 

 واإلنقاذ. ر�خ االن��اء من البحث �سقط الدعاوى الناشئة عن البحث واإلنقاذ بانقضاء سنت�ن من تا

  )121( املادة
 �خطر الطائرات املهددة با

  ا�ختصة   للسلطات  أو  الطائرة  ملالك   تأذن  وأن  إقليمها،  فوق   با�خطر  املهددة  للطائرات  املساعدة  إم�انيا��ا  حدود  ��  تقدم  بأن  الدولة  تتعهد

   الضرور�ة  املساعدات  بتقديم  الت�جيل  دولة  ��
ً
 بالبحث   قيامها  عند  الدولة  ع��  ،املد�ي  الط��ان  سلطة  رقابة  تحت  للظروف، وذلك  وفقا

 . القانون  هذا ��ا بمقت��ى املو��ى التداب�� اتخاذ �� تتعاون  أن مفقودة طائرات عن

 عشر الرا�ع الباب

 الطائرات  بتشغيل املتعلقة  والضمانات املسئوليات

  األول  الفصل 

 املسؤولية التعاقدية للناقل ا�جوي 

  )122( املادة
 والداخ��  الدو�� النقل �� ولية ؤ املس

 ت�ون  ال�ي  الدو��  ا�جوي  قواعد النقل �عض توحيد �شأن دولية اتفاقية أي أح�ام الدو��  ا�جوي  النقل �� للمسئولية بالنسبة تطبق .1

 .ف��ا الدولة طرفا

   .النافذة �� التشريعات عل��ا املنصوص العالقة ذات واألح�ام القواعد الداخ�� ا�جوي  النقل شأن �� �سري  .2
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  )123( املادة
 والبضائع األمتعة  إلقاء عن املسؤولية 

 تجاه الشاحن�ن  
ً
عن البضائع امل�حونة أثناء الط��ان إذا �ان البد من إلقا��ا لنجاة الطائرة    بالتعو�ضإل��م    واملرسلال ي�ون الناقل مسئوال

  ذلكو أو الر�اب 
ً
 عل��م.�شرط أن ي�ون قد اتخذ هو وتا�عوه �افة التداب�� الالزمة لتفادى الضرر أو �ان اتخاذها مستحيال

  )124( املادة
 إنزال الر�اب  عن املسؤولية 

 ر�ا��ا. أو الطائرة سالمة خطرا ع�� ويش�ل ف��ا بالنظام يخل راكب أي إنزال إ�� الطائرة قائد اضطر إذا مسئوال الناقل ي�ون  ال

   )125( املادة
 السفر  مستندات حيازة من التأكد

 ا�خروج أو الدولة إ�� الالزمة للدخول  والوثائق للمستندات والبضائع الر�اب استيفاء  من التحقق الدولة إقليم �� ناقل �ل  ع�� يجب .1

 املقصود. املطار إ�� م��ا

 االقتضاء. عند الداخ��  ا�جوي  النقل ع�� املادة  هذه من )1( الفقرة أح�ام �سري  .2

 ) من هذه املادة. 2) (1الفقرت�ن ( �� جاء ما تنفيذ �� التقص�� عن امل��تبة املسؤولية الناقل يتحمل .3

 الثا�ي الفصل 

 األرض األضرار ال�ي �سب��ا الطائرة للغ�� ع�� سطح 

  )126( املادة
 الواجبة التطبيق  األح�ام

ما لم تكن الدولة طرفا   ،الواردة �� هذا الفصل األح�ام�سب��ا الطائرة للغ�� ع�� سطح األرض �� إقليم الدولة  ال�ي األضرار�� شأن  �سري 

 .�� اتفاقية دولية ذات عالقة

  )127( املادة
 حاالت التعو�ض 

تعو�ض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد �شأ مباشرة من البضرر ع�� سطح األرض �� إقليم الدولة ا�حق �� ل�ل من أصيب 

الطائرة و�� �� حالة ط��ان أو من �خص أو ��يء سقط م��ا، ويعد الضرر الواقع ع�� السفينة أو الطائرة امل�جلة �� الدولة و�� �� أعا��  

 دولة.البحار �أنھ وقع �� إقليم ال

  )128( املادة
 األضرار املسؤولية عن 

من هذا الفصل سواء أ�ان �ستعمل الطائرة بنفسھ أو بواسطة   )130( املادة  ي�ون مشغل الطائرة مسؤول عن التعو�ض املشار إليھ ��   .1

املستثمر �سري هذه   و�� حالة وفاة  اختصاصا��م،تا�عيھ ووكالئھ أثناء ممارس��م لوظائفهم، ح�ى ولو �ان ذلك غ�� داخل �� نطاق  

 .املسؤولية �� مواجهة من يخلفھ �� ال��اماتھ

 .املشغلأن �خصا آخر غ��ه هو  مالم يثبت�عد املالك أو املستأجر امل�جلة باسمھ الطائرة مشغل لها و��ون مسؤول بصفتھ هذه،   .2

 .ال تؤثر أح�ام هذا الفصل ع�� حق ال�خص املسؤول �� الرجوع ع�� الغ�� .3
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  )129( املادة
 املسؤولية التضامنية

 األضرار ي�ون ال�خص الذي لھ حق استعمال الطائرة مسؤول بالتضامن مع ال�خص الذي خولھ هذا ا�حق �� دفع التعو�ض عن   .1

 ) من هذا الفصل 130املوجبة للتعو�ض املشار إليھ �� املادة (

ا  إذا .2 قد  أنھ  يثبت  لم  ما  املشغل  هذا  فإن  مشغلها  رضا  �غ��  طائرة  �خص  هذا استعمل  لتفادي  الالزمة  العناية  جانبھ  من  تخذ 

و��ون �ل م��ما مل��ما ��ذا التعو�ض  للتعو�ض،امل��رة  األضراري�ون مسؤول بالتضامن مع من استعملها �غ�� رضاه عن  -االستعمال

 وفقا للشروط الواردة �� هذا الفصل وحدود املسؤولية املقررة فيھ.

  )130( املادة
 من التعو�ض أو تخفيضھ  اإلعفاء

��م ال�خص الذي �عت�� مسئول وفقا ألح�ام هذا الفصل بالتعو�ض إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع املتضرر  ال يل

قد ساهموا �� وقوع الضرر يخفض التعو�ض   وكالئھال�خص املسؤول أن املتضرر أو تا�عيھ أو  أن  أثبت    و�� حالة  وكالئھ،أو تا�عھ أو  

إذا ثبت أ��م �انوا �عملون خارج حدود   وكالئھاإلعفاء من التعو�ض أو تخفيضھ �� حالة خطأ تا��� املتضرر أو    ال يحقو   .بنسبة مساهم��م

 صا�حي��م.

  )131( املادة
 اش��اك الطائرات �� إحداث الضرر 

إذا �شأ ضرر للغ�� ع�� سطح األرض �ستحق عنھ �عو�ض نتيجة تصادم طائرت�ن أو أك�� �� حالة ط��ان ، أو �سبب إعاقة إحداهما س�� 

األخرى، أو إذا �شأ مثل هذا الضرر من طائرت�ن أو أك��، فتعد �ل طائرة متسببة �� وقوع الضرر، و��ون مشغل �ل م��ما مسؤول بنسبة 

 .ح�ام هذا الفصل أل ھ وفقا خطئھ أو خطأ تا�عي

  )132( املادة
 عن الضرر  املسؤول�نحالة �عدد 

إذا �عدد املسئولون عن الضرر وفقا ألح�ام هذا الفصل فليس للمتضرر�ن ا�حق �� �عو�ض يز�د عن التعو�ض الذي يجوز ا�حكم بھ �� 

 . حالة ي�ون الضرر ناتج عن مسئول واحد

  )133( املادة
 ت ا�حكمة ا�ختصة بقضايا التعو�ض عن أضرار الطائرا

ا�حادث �� نطاقها ال�ي يقع حكمة ا�الدولة أمام  إقليم��   األرضال�ي �سب��ا الطائرات للغ�� ع�� سطح  األضرارتقام دعاوي التعو�ض عن 

 أو م�ان إقامة املد�� عليھ أو املركز الرئي��ي ألعمالھ. امل�ا�ي

حكمة �� أية دولة أخرى مخولة بالنظر �� تلك الدعاوي وفقا ع�� إقامة دعاوي التعو�ض أمام م  طر�� الن�اعيجوز االتفاق ب�ن    ھع�� أن

 .ليم الدولة أو أي دولة أخرى.إقالن�اع ع�� هيئة تحكيم ��  اأو أن �عرضو الصلة للمعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات 

  )134( املادة
 انقضاء دعاوى التعو�ض عن أضرار الطائرات للغ�� ع�� السطح 

 ا�حادث.سب��ا الطائرات للغ�� ع�� سطح بانقضاء سنت�ن من تار�خ وقوع ال�ي �  األضرار�سقط دعاوى التعو�ض عن 
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  )135( املادة
 الضرر الناجم عن ال�جيج وااله��ازات ومنفوثات ا�حر�ات 

محرك أو محر�ات طائرة إذا تم التشغيل وفقا ألح�ام   تومنفوثاال ي��تب أي حق �� التعو�ض عن الضرر الناجم عن �جيج أو اه��از أو 

 هذا القانون والقواعد املنفذة لھ. 

  الثالث الفصل 

 لتأم�ن والضمانات  ا

  )136( املادة
 اتشغل بالتأمينامل ال��ام

 يجب ع�� �ل مشغل لطائرة �عمل �� إقليم الدولة أن يوفر غطاًء   .1
ً
ملسئوليتھ عن األضرار ال�ي تصيب الر�اب واألمتعة وا�حيوانات   تأمينا

 .والبضائع وال��يد ع�� م�ن الطائرة، وعن األضرار األخرى ال�ي �سب��ا الطائرة للغ��

ي ع�� مشغل الطائرة أن يؤمن ع�� مستخدميھ املعرض�ن �خاطر الط��ان، لتغطية األضرار ال�ي قد تنشأ ع��ا، وذلك بالقدر الذي �غط .2

 لھ واالتفاقيات الدولية ذات الصلة
ً
 ألح�ام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا

ً
 .مسئوليتھ عن تلك األضرار، ووفقا

  )137( املادة
 إجراء التأم�ن لدى مؤمن مرخص لھ 

ف�� الدولة امل�جلة  بمقت��ى قوان�ن  بالتأم�ن  لھ  لدى مؤمن مرخص  السابقة  املادة   �� التأم�ن املنصوص عليھ  الطائرة يجرى  دولة    ا  أو 

 التشغيل.

  )138( املادة
 االستعاضة بالضمانات عن التأم�ن 

 :بإحدى الضمانات اآلتية) 140(يجوز االستعاضة عن التأم�ن املنصوص عليھ �� املادة 

 . إيداع تأم�ن نقدي �� خزانة الدولة امل�جلة ف��ا الطائرة أو مصرف مرخص لھ بذلك م��ا .1

  الدولة امل�جلة ف��ا الطائرة �شرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة املستثمر ع�� الوفاء تقديم كفالة من مصرف مرخص لھ بذلك من   .2
   .بال��اماتھ

   عشر  ا�خامس الباب

 املد�ي ا�جرائم ال�ي ترتكب ضد أمن وسالمة الط��ان 

 األول  الفصل 

 جرائم االعتداء ع�� امن وسالمة الط��ان املد�ي 

  )139( املادة
 تطبيق املعاهدات الدولية 

 ، والطائراتتطبق ع�� ا�جرائم واألفعال ال�ي ترتكب ضد أمن وسالمة الط��ان املد�ي  مع عدم اإلخالل بالتشريعات النافذة با�خصوص،  

 . طرفا ف��ا ليبيا ت�ون أح�ام املعاهدات واالتفاقيات الدولية ال�ي 
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  )140( املادة
 املد�يتحديد جرائم االعتداء ع�� آمن وسالمة الط��ان 

ا �جر�مة أي .1
ً
�خص �شرع �� ارت�اب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعال من األفعال اآلتية أو �شارك �خصا آخر �شرع  �عد مرتب�

  الفعل: أو يرتكب هذا 

أن يقوم �عمل من أعمال العنف ضد �خص ع�� م�ن طائرة �� حالة ط��ان إذا �ان من شأن هذا العمل أن �عرض سالمة الطائرة  .أ

 ل�خطر.

بأي وسيلة �انت بوضع أو التسبب ��  أو أن يحدث ��ا تلًفا يجعلها غ�� صا�حة للط��ان أو يحدث ��ا تلًفا  أن يدمر طائرة �� ا�خدمة  .ب

 طائرة يحتمل أن �عرض سالم��ا و�� �� حالة ط��ان ل�خطر. الوضع جهاز أو مادة �� 

أن أي من هذه األفعال احتمال �عرض  يدمر أو يتلف �سهيالت أو منشآت املالحة ا�جو�ة أو أن يتدخل �� �شغيلها إذا �ان من شأن   .ج

 سالمة الطائرات و�� �� حالة ط��ان ل�خطر.  

أن �ستو�� ع�� معدات خدمات �سهيالت املالحة ا�جو�ة أو أي أجهزة أو آالت أو أسالك ت�ون الزمة لتأم�ن سالمة الط��ان أو متصلة   . د

  ��ا. 

 بذلك سالمة الطائرة ل�خطر. معرضاأ��ا غ�� �حيحة  �علممعلومات  يقوم باإلبالغ عنأن  .ه

يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سالح أو �شارك �خًصا ُ�عد مرتكًبا �جر�مة أي �خص �شرع �� ارت�اب أو   .2

 آخر �شرع أو يرتكب هذا الفعل وفقا ملا يأ�ي: 

ن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد �خص �� مطار يخدم الط��ان املد�ي ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن �سبب إصابة جسيمة أ .أ

 أو وفاة.  

سيما تجه��ات ومرافق مطار يخدم الط��ان املد�ي أو طائرات ليست �� ا�خدمة ت�ون موجودة فيھ أو أن  أن يدمر أو يتلف تلفا ج .ب

 �عيق ا�خدمات باملطار إذا �ان مثل هذا الفعل �عرض أو يحتمل أن �عرض سالمة املطار ل�خطر.

بالقوة أو ال��ديد باستعمال ن حق مشروع  ُ�عد مرتكبا �جر�مة �ل �خص ع�� م�ن طائرة �� حالة ط��ان �شرع �� القيام أو يقوم دو  .3

القوة أو بأي صورة من صور اإلكراه باالستيالء ع�� الطائرة أو السيطرة ع�� قياد��ا أو �ش��ك مع �خص آخر �شرع أو يرتكب هذا 

 الفعل. 

 مدنية:ُ�عد مرتكبا �جر�مة �ل من يقوم بأحد األفعال اآلتية ع�� م�ن طائرة  .4

ال��ديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة، مما يؤثر ع�� أداء مهام هذا ال�خص أو يقلل من  االعتداء أو ال��هيب أو  .أ

 قدرتھ ع�� االضطالع بتلك املهام.

رفض اتباع التعليمات القانونية ال�ي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنھ لغرض تأم�ن سالمة الطائرة  .ب

 أل�خاص أو املمتل�ات ا�حمولة ع�� مت��ا، أو لغرض ا�حفاظ ع�� النظام واالنضباط ع�� م�ن الطائرة.أو أي من ا

�عد مرتكبا �جر�مة �ل من يقوم ع�� م�ن طائرة مدنية بفعل ينطوي ع�� عنف بد�ي ضد �خص أو االعتداء أو التحرش أو املضايقة   .5

 ا�جنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ر�ا��ا.  

عد مرتكبا �جر�مة �ل من يقوم بأحد األفعال اآلتية ع�� م�ن طائرة مدنية بما يمس سالمة الطائرة أو سالمة أي �خص ع�� مت��ا، أو  �ُ  .6

  الطائرة: إذا �ان ذلك الفعل يخل بالنظام واالنضباط ع�� م�ن 

 . راالعتداء أو ال��هيب أو ال��ديد، بدنيا أو بالقول ضد �خص آخ .أ
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 ف أو تدم�� ممتل�ات.  التسبب عمدا �� تل .ب

 ا�خدرة.واملواد تناول املشرو�ات الكحولية أو �عاطي العقاق��  الثمالة بتأث�� .ج

 الطائرة أو ممتل�ات األ�خاص املوجودين ع�� مت��ا. محتو�ات�عد مرتكبا �جر�مة �ل من يقوم �سرقة أي من  .7

  )141( املادة
 تحديد جرائم االستيالء غ�� املشروع ع�� الطائرات  

  :تيةألا فعالأل ا�جر�مة �ل من ارتكب، وهو ع�� م�ن طائرة �� حالة ط��ان، أيا من  مرتكبا�عد 

ع�� الطائرة أو السيطرة ع��  من صور اإلكراه باالستيالءبالقوة أو بال��ديد باستعمال القوة أو بأية صورة   مشروع،دون حق أن يقوم  .1

  .لفعااأل الشروع �� ارت�اب أي من هذه  قياد��ا، أو

 .من هذه املادة) 1(املذ�ورة �� الفقرة  األفعالمع أي �خص يرتكب أو �شرع �� ارت�اب أي من  ن �ش��كأ .2

  )142( املادة
 ا�خالفات ال�ي ترتكب ع�� م�ن الطائرة املدنية  

  :مدنيةع�� م�ن طائرة  األتية فعالأل ابارت�اب أحد  �عد مخالفا �ل من يقوم

  .دورة املياه أو �� م�ان آخرعدم االمتناع عن التدخ�ن، أو التدخ�ن ��  .1

  .املتعلقة بالسالمة املوجودة ع�� م�ن الطائرة األجهزةالعبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غ�� ذلك من  .2

  .�شغيل أي أجهزة إلك��ونية محمولة عندما ي�ون ذلك محظو ًرا .3

   .رفض ا�جلوس �� املقعد ا�خصص أو رفض ر�ط ا�حزام .4

  )143( املادة
 �� ا�خدمة  �ان أو اعتبار الطائرة �� حالة ط�

  صل: الف�� تطبيق أح�ام هذا 

ق جميع أبوا��ا ا�خارجية �عد صعود الر�اب أو �حن البضائع ح�ى ال�حظة ال �عت�� الطائرة �� حالة ط��ان منذ ال�حظة ال�ي يتم ف��ا إغ .1

  .من أجل مغادرة الر�اب لها أو تفريغ البضائع بواباأل ال�ي يتم ف��ا فتح أي من هذه 

�ا الطائرة ضطراري �ستمر اعتبار الطائرة �� حالة ط��ان، ح�ى تتو�� السلطات ا�ختصة �� الدولة ال�ي هبطت ف� و�� حالة الهبوط اال  .2

  .مسئولي��ا عن الطائرة وما ع�� مت��ا من أ�خاص وأموال

أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة ح�ى م��ي أر�ع   رضيةاأل �عت�� الطائرة �� ا�خدمة منذ بدء إعدادها بواسطة عمال ا�خدمات   .3

عت�� ف��ا �� حالة ط��ان ع�� الوجھ ا�حدد �� الفقرة وعشر�ن ساعة ع�� آخر هبوط لها، كما �عت�� الطائرة �� ا�خدمة طوال املدة ال�ي �

 . من هذه املادة) 1(

 �يالثا الفصل 

 لطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها س

  )144( املادة
 التداب�� الوقائية  

قد ارت�اب أو شرع �� ارت�اب إحدى ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا الباب أو ص  سباب معقولة أن �خأل إذا أعتقد    الطائرة،يجوز لقائد  

تقييد ا�حر�ة و�جوز لھ    هذا ال�خص التداب�� الضرور�ة والوقائية بما ف��ا  هأن يتخذ تجا ل�خطرة الطائرة  الم ل �عتقد أنھ �عرض سأي فع



ـــــــــــــ مش  ـــ ــــــــــــــــــــ ان ـــــــــــــــــــــــــــ روع ق ـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــــــــــــــــ ون الط ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ��ان امل ــــــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــــــــد   د�ي ـــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــــــــديــ ـــ ـــــــــــــــ  ا�جـــ

[34] 

 

 ال أنھ  ال  كما يجوز لھ أن يطلب تلك املعونة من الر�اب أو أن يأذن لهم ��ا إ  ذلك،أن يأمر با�� أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعونتھ ��  

 .ذلكالر�اب ع��  الءيجوز لھ إجبار هؤ 

  )145( املادة
 بوجود م��م ع�� م�ن الطائرة  األخطار 

مع  دة السابقة املاائرة �� إقليمها إنزال ال�خص املشار إليھ �� ططات ا�ختصة �� الدولة ال�ي ��بط الللقائد الطائرة أن يطلب من الس .1

 .جراء اإل امل��رة لذلك  سباباأل بيان 

إقليمها بأسرع   ب خطورة ا�جر�مة فعليھ إخطار سلطات الدولة ال�ي ��بط الطائرة ��بإذا رأى قائد الطائرة �سليم ذلك ال�خص �س .2

 .لديھتوفرة واملعلومات امل  ثباتاإلا يتضمن عناصر ر وعليھ أن يقدم عند الهبوط تقر� سبابأل اوقت ممكن مع بيان 

 قائد الطائرة.  يقدمهاوفق امل��رات ال�ي  صخئد الطائرة بإنزال أي �اطات ا�ختصة أن �سمح لقللسل  .3

  )146( املادة
 انتفاء املسئولية عن التداب�� الوقائية

نتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ر�ا��ا أو  ) ت146(ال�ي تتخذ وفقا للمادة  جراءاتإل بافيما يتعلق 

وذلك �� أي دعوى    مل��ما بأح�ام هذا القانون   هؤالءمالك الطائرة أو مستثمرها أو ال�خص الذي يتم �سي�� الرحلة �حسابھ ما دام أي من  

إحدى ا�جرائم املنصوص عل��ا   ارت�ابإذا ثبت الشروع ��   جراءاتإل ا ده هذهتنشأ عن املعاملة ال�ي يتعرض لها ال�خص الذي اتخذت ض

 �� هذا الباب.

 الثالث الفصل 

 الدولة  واجباتو  صالحيات

  )147( املادة
 السيطرة ع�� الطائرة واستكمال رحل��ا

القانون، أو شرع �� ارت�اب أي من هذا    ) 141،140املادت�ن (  �� حالة ارت�اب إحدى ا�جرائم الواردة ��الدولة  ع�� السلطات ا�ختصة ��  

الالزمة وفق  جراءات  إل ال�ي ع�� مت��ا، أن تتخذ ا  موالأل اأو  أو البضائع    �خاصألاطائرة �� حالة ط��ان أو    سالمة �عرض ل�خطر  قد  فعل  

  :اال�ي

 . إعادة السيطرة ع�� الطائرة لقائدها أو ا�حافظة ع�� سيطرتھ عل��ا .1

الذين لهم ا�حق �� حياز��ا قانونا، والسماح لر�اب   �خاصألاال�ي ع�� مت��ا إ��  واألموال    والبضائعة  الدولإعادة الطائرة ال�ي هبطت ��   .2

 وطاقم الطائرة بمواصلة رحل��م 

  )148( املادة
 االختصاص القضائي 

 : التالية  ا�حاالت��  )141،140عل��ا �� املادت�ن ( اختصاصها القضائي فيما يتعلق با�جرائم املنصوص  الدولةتباشر  .1

 .عندما ترتكب ا�جر�مة �� إقليم الدولة .أ

  .أو ع�� مت��ا عندما ترتكب ا�جر�مة ضد طائرة م�جلة �� الدولة .ب

 .وما يزال امل��م ع�� مت��ا عندما ��بط الطائرة ال�ي ارتكبت ع�� مت��ا ا�جر�مة �� إقليم الدولة .ج
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� مستأجر ي�ون املركز الرئي��ي ألعمالھ �� الدولة أو  عندما ترتكب ا�جر�مة ضد أو ع�� م�ن طائرة مؤجرة بطاقم أو بدون طاقم إ� . د

 املركز.ت�ون لھ إقامة دائمة ف��ا إذا لم يكن لھ ف��ا مثل هذا 

لطائرة �� حالة ط��ان )  141واملادة (  ) 1(  فقرة  )140(من املادة    )ب  -(أع�� أنھ إذا ما ارتكبت إحدى ا�جرائم املنصوص عل��ا �� البنود    .2

 الدعوى.�� ا�ختصة بالفصل �� تلك  الواقع بدائر��ا م�ان وقوع ا�جر�مة االستئناففت�ون محكمة 

 .عندما يوجد املشتبھ بھ �� إقليم الدولة .3

د قائد ومشغل قام قائد الطائرة بتسليم املشتبھ فيھ بارت�اب ا�جر�مة للسلطات ا�ختصة �� الدولة وطلب محاكمتھ، ع�� أن يتعه إذا .4

 .�� دولة أخرى  المماث الطائرة بأ��ما لم ولن يقدما طلبا

  )149( املادة
 االختصاص القضائي �� حالة الت�جيل الدو�� واملش��ك

مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوى مش��كة أو دولية �ستعمل طائرات تخضع للت�جيل املش��ك أو   باالش��اك الدولةإذا أ�شأت  

س ع��  يجب  املد�ي  لالدو��  الط��ان  طائرة    بالدولةطة  ل�ل  بالنسبة  تحدد  هذ  و�االتفاق أن  بمباشرة   الدول،   همع  تختص  ال�ي  الدولة 

 . يتعلق بأح�ام هذا القانون القضائي وتتو�� وظائف دولة الت�جيل فيما  االختصاص

   )150( املادة
 القانونية   اإلجراءات

وعل��ا إذا وجد امل��م �� )  145(يجب ع�� السلطات ا�ختصة أن تتسلم أي �خص قام قائد الطائرة بتسليمھ لهم وفقا �حكم املادة   .1

  .ا�حادثأو تم �سليمھ إل��ا بمعرفة قائد الطائرة أن تجرى تحقيقا فور�ا عن  الدولةإقليم 

ت .2 �� نطاق    ذهب�ن لهإذا   اإلجراءات فعل��ا اتخاذ  )  148ة (املاد  ألح�اموفقا    للدولةالقضائي    االختصاص السلطات أن ا�جر�مة تدخل 

 .ا�ختصة  جهات القضائيةا�حالتھ إ�� إل زمة لال ا

ا�جر�مة   .3 أن  لها  تب�ن  تدخلإذا  نطاق    ال  القضائي��  القرار    االختصاص  تتخذ  أن  فلها  إليھ  للقانون املشار  طبقا  شأنھ   �� املناسب 

ا�حق �� رفض قبول امل��م أو   الدولةي�ون للسلطات ا�ختصة ��    األحوالطرفا ف��ا. و�� جميع   الدولةتفاقيات الدولية ال�ي ت�ون  الوا

 .�ا الرحلة جو�ةأو �سليمھ إ�� الدولة ال�ي يحمل جنسي��ا أو الدولة ال�ي يقيم ف��ا بصورة دائمة أو الدولة ال�ي بدأ م� هدإ�عا

   )151( املادة
 إجراءات أمن وسالمة الط��ان املد�ي 

وا�جرائم   األفعالالالزمة ملنع ارت�اب  الوقائية اإلجراءات اتخاذ �افة ال��تيبات و  ع�� سلطة الط��ان املد�ي بالتنسيق مع ا�جهات ا�ختصة 

الدولية   والقواعدترتكب ع�� م�ن الطائرات املدنية وذلك �� ضوء االتفاقيات    ال�يال�ي ترتكب ضد أمن وسالمة الط��ان املد�ي بالدولة تلك  

 املتعلقة بذلك وأح�ام هذا القانون. 

 عشر  السادس الباب

 العقو�ات وا�جزاءات  

  )152( املادة
 ا�جزاءات ال�ي توقعها سلطة الط��ان املد�ي  

 األنظمة أو القواعد أو    األح�امقو�ات املقررة وفقا ألح�ام هذا القانون ي�ون لسلطة الط��ان املد�ي �� حالة مخالفة  عبال  خاللاإل مع عدم  

 -األتية: أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقت��ى هذا القانون أن توقع ا�جزاءات 
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تتحملها الدولة �� سبيل    ال�يا�خالف بجميع النفقات    إلزامهذا القانون مع    نم  )25،24وقف أو إزالة ا�خالفات ألح�ام املواد (  منع أو .1

 ذلك. 

 . ار�ح الصادر م��ا للمشغل أو للطائرة ملدة محددة أو إلغاؤهاال��اخيص أو التص شهادة مشغل جوي أووقف  .2

 وقف شهادة صالحية الطائرة للط��ان ملدة محددة أو �ح��ا ��ائيا. .3

 أي إجازة أخرى صادرة ع��ا أو معتمدة م��ا ملدة محددة أو �ح��ا.  أوهلية أ وقف إجازة الط��ان أو .4

 منع الطائرة من الط��ان ملدة محددة أو إجبارها ع�� الهبوط �عد إنذارها.  .5

 من الط��ان �� إقليم الدولة ملدة محددة أو بصفة ��ائية.ها طاقم أعضاءمن  وأو عضمنع قائد الطائرة  .6

للط��ان ال�ي �عمل بدون ترخيص أو �عد ان��اء ف��ة صالحية  املناولة  وخدماتن أو شر�ات ال�حن ا�جوي م�اتب شر�ات الط��ا إغالق .7

 ��ائيا أو ملدة محددة. 

 �ا. �لغاإوالشهادات املمنوحة لتشغيل املطارات واملهابط املدنية وا�خاصة ملدة محددة أو  واألذوناتال��اخيص  وقف .8

  )153( املادة
 ال�ي لم يحدد لها جزاء �� القانون  األفعال

لھ أو امتنع عن   املنفذة  والقرارات  واللوائح�ل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسھ أو بواسطة تا�عيھ فعال محظورا بمقت��ى أح�ام هذا القانون   

 لي�ي. دينار   ألف) ثالثون لد.   30.000(�عاقب بالغرامة ال�ي ال تز�د ع��  ،األح�ام جبتھ عليھ هذه فعل أو 

  )154( املادة
 عقو�ات مخالفة أجور النقل املعتمدة 

بالغرامة ال�ي ال تز�د ع��   .1 شر�ات النقل ا�جوي ال�ي �علن عن أو تتحصل ع��     �ل منلي�ي  دينار    ألف) ثالثون  د.ل30.000(�عاقب 

 ود مع جواز �حب ال��خيص املمنوح لھ.الغرامة �� حالة العَ  املعتمدة، وتضاعفأسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل ا�جوي  

 �� املوعد ا�حدد.لسلطة الط��ان املد�ي لالعتماد  أسعارهاعدم ال��ام شر�ات النقل ا�جوي بتقديم  .2

ناقل أجن�ي با�خالفة ألح�ام االتفاقيات   أوتحق سلطة الط��ان املد�ي �عو�ضا �عادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليھ مشغل �س .3

 لها املشغل أو ناقل أو با�خالفة ألح�ام ال��اخيص أو التصار�ح الصادر م��ا.  التا�عةالثنائية امل��مة ب�ن الدولة والدولة 

  )155( املادة
 مة الط��ان ل�خطر عرض سال   ال�ي األفعالعقو�ة 

  -األتية:  األفعالدينار أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن �ل من ارتكب فعال من  ألف�عاقب با�حبس و�غرامة ال تز�د ع�� مائة 

غ�� �حيحة أو غ�� وا�حة بقصد إخفاء حقيقة   عالماتا�جنسية أو الت�جيل، أو تحمل    عالماتتحمل   ال�شغيل أو قيادة طائرة    .1

 . الطائرة

 املد�ي،   بذلك من سلطة الط��ان  إذن تصر�ح أو    حي��ا للط��ان دون ال لت�جيلها أو ص  الالزمة�شغيل طائرة قبل ا�حصول ع�� الشهادات   .2

 . أو �عد وقف أو �عليق أو �حب أو إلغاء أو ان��اء مفعول أي من هذه الشهادات

 املقررة وفقا ألح�ام هذا القانون.  لشهاداتوا األهليات و أ اإلجازاتحائز ع��  دون أن ي�ون ائرة من تو�� قيادة ط .3

 ع�� م�ن الطائرة بقصد ال��ر�ب.  أ�خاصالقيام بنقل  .4

 .الصادرة لھ لألوامر اإلذعانعدم مع يادة طائرة فوق منطقة محظورة، أو التحليق فوقها �غ�� قصد ق .5

 الدولة.  الصادر لھ بالهبوط أثناء تحليقھ �� إقليم لألمر اإلذعانعدم  .6
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ا�خصصة املعلن ع��ا، أو الط��ان خارج املناطق والطرق ا�حددة دون تصر�ح خاص بذلك   األماكنخارج املطارات أو    اإلقالعلهبوط أو  ا .7

 . أو �� غ�� حالة القوة القاهرة

 .يؤدي إ�� إضعاف مقدرتھ ع�� قيادة الطائرة  �يط  قيادة طائرة وهو �� حالة سكر أو تحت تأث�� مخدر أو عقار .8

��ا أو �غي��ها �سوء نية، أو تدو�ن بيانات مخالفة للواقع مما �عرض أو يحتمل العدم تدو�ن البيانات املقررة �� وثائق الطائرة أو �ج .9

 .الطائرة ل�خطر سالمة أن �عرض

لطاقم نيابة عنھ لغرض حفظ النظام أو تأم�ن سالمة الطائرة أو يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء ا  ال�يرفض اتباع التعليمات   .10

 أو املمتل�ات ا�حمولة ع�� مت��ا. األ�خاص

طائرة   إلنقاذتطل��ا السلطات ا�ختصة أو عن املساهمة بما لديھ من وسائل    ال�ي  واإلنقاذاالمتناع دون م��ر عن القيام �عمليات البحث   .11

 ان. أو �خص معرض للهالك �سبب حادث ط�� 

 .املراقبة املناطق املقيدة أو  أومن املرافق ذات الصلة  أيالدخول دون تصر�ح ا�� املطار أو املهبط أو  .12

من املرافق ذات الصلة أو ي��ك أشياء بداخلها ـ يؤدى ذلك ا��   أي  أوعنھ يدخل املطار أو املهبط    مسؤوالحيوان ي�ون    إهمالترك أو   .13

 والنظام. ألمنبا اإلخاللبأمن الط��ان أو  اإلضرار

  ) من هذا القانون. 25،24من خالف األح�ام ا�خاصة بحقوق االرتفاق املنصوص عل��ا �� املواد ( �ل .14

�غ��ها  أومنوح عدم تدو�ن البيانات ال�حيحة املتعلقة بالتصر�ح امل  أووكالئھ  أحد أوناقل  أومخالفة التصار�ح املمنوحة الي مشغل  .15

 تحو�رها.  أو

�عديل عدد رحال��ا دون ا�حصول ع�� موافقة مسبقة من سلطة الط��ان   أوخط من خطوطها ا�جو�ة    أيلغاء  إ  وأ�عديل    أو  �شغيل .16

 املد�ي 

   ة الط��ان املد�ي. ـاملناولة للطائرات دون ا�حصول ع�� ترخيص من سلط أعمالبالقيام   .17

  )156( املادة
اقعة  األفعالعقو�ة   ع�� م�ن الطائرة  الو

أو  دينارألف   ثالثمائة  تز�د عن الوغرامة  بال�جنوال�ي تتضمن عقو�ات أشد �عاقب   الدولةاملطبقة ��  خرى أل ا القوان�نمع مراعاة أح�ام 

 التالية:  األفعالبإحدى هات�ن العقو�ت�ن �ل من ارتكب فعل من 

 االعتداء بدنيا أو ال��ديد بھ ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ر�ا��ا.  .1

 �عرض سالمة الطائرة ل�خطر. وأنالعنف ضد �خص ع�� م�ن طائرة �� حالة ط��ان   بأعمالالقيام  .2

 الطائرة أو أحد ر�ا��ا وذلك بإتيان أي قول أو فعل يحمل دالالت جنسية.التحرش ا�جن��ي بأحد أعضاء طاقم  .3

ترتب ع�� ذلك املساس �سالمة الطائرة أو �سالمة    إذا  ا�خدرة،  السكر �سبب تناول املشرو�ات الكحولية أو �عاطي مواد أو العقاق�� .4

 � مت��ا أو ال��ديد بأي من ذلك. بالنظام ع� اإلخاللأي �خص ع�� مت��ا أو �عطيل س��ها أو �غي�� مسارها أو 

 املتعلقة بالسالمة ا�جو�ة املوجودة ع�� م�ن الطائرة.  األجهزةبجهاز الكشف عن الدخان أو غ�� ذلك من  العبث .5

 مت��ا.محمولة ع��  تجه��ات أي أومقصورة قيادة الطائرة  ملقتنيات العمدي اإلتالف .6
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  )157( املادة
 األ�خاص واملواد بقصد ال��ر�ب  عقو�ة نقل 

أو �غرامة ال تتجاوز مائة ألف دينار أو أحد هات�ن    بال�جن�عاقب    ،وال�ي تتضمن عقو�ات أشد  الدولة��    خرى أل ا  القوان�نمع مراعاة أح�ام  

 . من هذا القانون   )15با�خالفة للمادة (أو أ�خاص بقصد ال��ر�ب  خطرة   أو أي مواد  حر�ية  ذخائرأو  أس�حة  بنقل    قام �ل من    العقو�ت�ن،

  )158( املادة
 عقو�ة االستيالء ع�� الطائرات 

األفعال املنصوص  �ل من ارتكب فعل من  بال�جن املؤ�دوال�ي تتضمن عقو�ات أشد �عاقب  الدولة��  خرى أل االقوان�ن مع مراعاة أح�ام 

 ) من هذا القانون. 143) من املادة ( 3عل��ا �� الفقرة (

  )159( املادة
 و�ة واملطارات واأل�خاصمنشأت املالحة ا�جعقو�ة االعتداء ع��  

�ل من ارتكب  بال�جن و�غرامة مائة ألف دينار أو إحدى هات�ن العقو�ت�ن�عاقب ) من هذا القانون، 161عدم اإلخالل بأح�ام املادة (مع 

(فعل من   املادة   �� عل��ا  القانون.  143األفعال املنصوص  أو  ) من هذا  أك��،  أو  الفعل موت �خص،  ترتب ع��  أو فإذا  الطائرة  تدم�� 

 .املؤ�دال�جن  �سهيالت أو منشآت املالحة ا�جو�ة، ت�ون العقو�ة

  )160( املادة
 الطائرة ع�� م�ن  ا�خالفاتعقو�ات ملرتك�ي 

 ألف   د.ل)1500(تتجاوز  ترتكب ع�� م�ن الطائرة املنصوص عل��ا �� هذا القانون �غرامة مالية ال    ال�ي�عاقب �ل من قام بأي من ا�خالفات  

 - األتية:  األحوالنار �� وخمسمائة دي

 محمولة با�خالفة للتعليمات. اإللك��ونية أجهزةذات التحكم عن �عد أو �شغيل  اإللك��ونية األجهزةاستخدام  .1

 التدخ�ن �� دورة املياه  أواالمتناع عن التدخ�ن عدم  .2

 رفض ا�جلوس �� املقعد ا�خصص أو رفض ر�ط ا�حزام. .3

 سالمة.العدم اتباع �عليمات و�رشادات  .4

  )161( املادة
 ا�خالفة غ�� محدد لها عقو�ة  األفعالعقو�ة 

�ل من ارتكب فعل أو بأحدى هات�ن العقو�ت�ن  دينارخمس�ن ألف و مائة  غرامة ال تز�د ع�� �و  �عاقب با�حبس ملدة ال تز�د ع�� ستة أشهر

بما  األخرى أح�امھ ولم يحدد لھ عقو�ة بموجب هذا القانون أو القوان�ن القانون أو امتنع عن فعل أوجبتھ   هذابمقت��ى أح�ام  محظورا

 .ألح�امھ وفقا  الصادرةال��اخيص  و أ اإلجازات أوالتصار�ح  أو�� ذلك مخالفة القواعد او التعليمات 

  )162( املادة
 عقو�ة عدم االمتثال لتحقيق �� حوادث ووقائع الطائرات 

 جهات دون م��ر مقبول لطلب  �ل �خص لم يمتثل  العقو�ت�ن،أو بإحدى هات�ن  ،دينار�عاقب با�حبس و�غرامة ال�ي ال تجاوز مائ�ي ألف 

أو   ا�حوادث   �� التحقيق  ا�حوادث ألغراض   �� أو  الوقائع، التحقيق  امل�اتب  أو  املواقع  إ��  الوصول  يمنع  الوثائق واملواد   أو  االطالع ع�� 

 .واملعلومات ال�ي يمكن أن �ساهم �� معرفة سبب ا�حادثة أو الواقعةوالت�جيالت 
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  )163( املادة
 مصادرة طائرة

 :يجوز ا�ُحكم بمصادرة الطائرة �� ا�حاالت اآلتية

 .حمل عالمات ا�جنسية أو الت�جيل غ�� ال�حيحة أو عدم حمل أي من هذه العالمات .1

أس�حة أو ذخائر بقصد ال��ر�ب أو معدات تصو�ر بقصد التجسس أو ارت�اب جر�مة  أو    األ�خاصقيام مالك أو مشغل الطائرة بنقل   .2

 .تمس أمن الدولة
   )164( املادة

 صفة الضبط القضائي 

يحددهم رئيس   ن درجا��م الوظيفية عن ا�حادية عشر والذي لال تقممن لهم يصدر الوز�ر قرار الذين   سلطة الط��ان املد�ي فت��يي�ون مل

 لھ. املنفذةوالقرارات  واألنظمةهذا القانون  ألح�امترتكب با�خالفة ال�ي صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق با�جرائم  ،السلطة

  )165( املادة
 األشد تطبيق العقو�ة 

 . األخرى هذا القانون بأية عقو�ة اشد منصوص عل��ا �� قانون العقو�ات أو القوان�ن  أح�امال ُتِخل  

  عشر  السا�ع الباب

 الطائرات العسكر�ة 

   )166( املادة
 التقيد بقواعد ا�جو 

القانون    نم  )57،56،55(املواد    أح�ام�سري    بموجبھ،    واألنظمةهذا  الصادرة  وذلكالطائرات    جميع  ع�� والقرارات  أثناء   العسكر�ة 

 .أو استخدامها املطارات املدنية باملراق ا�جوي الفضاء  تحليقها أو عبورها

  )167( املادة
 داخل الدولة األجنبية تحليق الطائرات العسكر�ة 

طرفا    ليبيامعاهدة أو اتفاقية دولية ت�ون    بموجب  إالأو الهبوط فيھ    الدولةالتحليق داخل إقليم    األجنبية يحظر ع�� الطائرات العسكر�ة  

 .املم��ة لها �ش�ل وا�ح العالمةالطائرات  هو�جب أن تحمل هذ ا�ختصة. ف��ا أو بموجب تصر�ح خاص من السلطات 

  ر عش الثامن الباب

 أح�ام ختامية

  )168( املادة
 سر�ان أح�ام هذا القانون 

املستعملة حاليا، وع�� جميع    ح�ام املنصوص عل��ا �� هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة لھ واملتعلقة بصفة خاصة بالطائراتأطبق  ي

قتصادية، أو عند ورود نص  االاملركبات أو تركي��ا أو أهمي��ا الفنية و  هذهإذا �عذر ذلك �سبب طبيعة  إال، خرى األ أنواع املركبات الهوائية 

 .األخرى  نظمةاأل و القانون أو القوان�ن  هذاخاص �� 



ـــــــــــــ مش  ـــ ــــــــــــــــــــ ان ـــــــــــــــــــــــــــ روع ق ـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــــــــــــــــ ون الط ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ��ان امل ــــــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــــــــد   د�ي ـــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــــــــديــ ـــ ـــــــــــــــ  ا�جـــ
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 بناء ع�� عرض من الوز�ر. الوزراءتصدر الئحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس 

   )170( املادة
 دخول القانون إ�� ح�� النفاذ

والقرارات السار�ة هذا القانون ويستمر العمل باللوائح    إح�امكما يل�� �ل حكم يخالف    م  2005) لسنة  6(  يل�� قانون الط��ان املد�ي رقم

   .القانون إ�� ح�� النفاذ إ�� أن يتم استبدالها أو �عديلها ما لم تخالف أح�ام هذا القانون عند دخول هذا 

 . و�نشر �� مدونة التشريعاته صدور  خ�عمل ��ذا القانون اعتبارا من تار�
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	6. المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ (07/ديسمبر/1944م) والمنضمة لها الدولة في (23/فبراير/1953م) وملاحقها وأي تعديلات تصبح الدولة طرفا فيها
	7. الطائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوة محركة وتستمد أساسا قوة رفعها للطيران من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.
	8. المركبة الهوائية: أي آلة تستطيع بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء.
	9. طائرة الدولة: الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية والشرطة والجمارك.
	10. مالك الطائرة: أي شخص طبيعي أو اعتباري تكون الطائرة مسجلة باسمه
	11. مشغل الطائرة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، ويخضع طاقم قيادتها لأوامره.
	12. دولة مشغل الطائرة: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال مشغل الطائرة أو موطنه الدائم
	13. ناقل الجوي: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
	14. الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
	15. المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات المخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول وإقلاع وتحركات الطائرات.
	15. المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات المخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول وإقلاع وتحركات الطائرات.
	15. المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات المخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول وإقلاع وتحركات الطائرات.
	16. المطار الدولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها، وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة، والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات، وغيرها من الإجراءات المشابهة.
	17. مستثمر المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.
	18. مدة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية بغرض الطيران حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد إتمام هبوطها.
	19. قائد الطائرة: الطيار المعين لقيادة الطائرة من المشغل /المالك والمكلف بتشغيلها وسلامتها أثناء الرحلة الجوية.
	20. عضو طاقم القيادة: كل شخص ضمن طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء الرحلة الجوية.
	21. عضو طاقم الطائرة: كل شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على طائرة أثناء الرحلة الجوية.
	22. الرحلة الجوية: رحلة منتظمة أو غير منتظمة وهي التي تنطلق من مطار إلى آخر.
	23. المنطقة المحرمة: فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع في إقليم الدولة تعلن عنه سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيه محرما.
	24. المنطقة المقيدة: فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع في إقليم الدولة تعلن عنه سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيه مقيدا بقيود معينة.
	25. المنطقة الخطرة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة تعلن عنها سلطة الطيران المدني.
	26. خط جوى منتظم: مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
	27. خط جوى دولي منتظم: خط جوى منتظم تكون نقطة بدايته في إقليم دولة ونهايته في إقليم دولة أخرى.
	28.  خط جوى داخلي منتظم: خط جوى منتظم يخدم نقاطا تقع في إقليم الدولة.
	29. .الطيران العام: تشغيل طائرة بغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.
	30. الطيران البهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغيرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغيير في سرعتها على نحو غير عادي.
	31. الحادث: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى النزول من الطائرة أو في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك لغرض الطيران حتى التوقف في نهاية...
	32. واقعة الطائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو من شأنها أن تؤثر على سلامة التشغيل.
	33. تصريح الطيران: الموافقة التي تصدرها سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
	34. شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقرر فيها صلاحية الطائرة للطيران، وتلزم مشغل الطائرة باتباع الشروط الواردة فيها.
	35. البحث والإنقاذ: كل معونة تقدم لطائرة ولو بمجرد الإعلام إذا تعرضت لحادث أو لخطر أو صادفته صعوبات أو وجد شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة لمن على متنها.
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	2. اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ مبرم بين الدولة وإحدى الدول لغرض تنظيم النقل الجوي.
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	الباب الثالث حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
	المادة (28)  انظمة وتدابير أمن الطيران المدني
	المادة (29)  البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني
	المادة (30)   اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
	المادة (30)   اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
	المادة (30)   اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
	المادة (31)   إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية لأمن الطيران
	المادة (31)   إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية لأمن الطيران
	المادة (31)   إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية لأمن الطيران

	الباب الرابع الطائرات
	الباب الرابع الطائرات
	الباب الرابع الطائرات
	الفصل الأول  تسجيل الطائرة وجنسيتها
	المادة (32)   علامات الجنسية والتسجيل
	المادة (32)   علامات الجنسية والتسجيل
	المادة (32)   علامات الجنسية والتسجيل
	المادة (33)   تحديد علامات الجنسية والتسجيل
	المادة (33)   تحديد علامات الجنسية والتسجيل
	المادة (33)   تحديد علامات الجنسية والتسجيل
	المادة (34)   السجل الوطني للطائرات
	المادة (34)   السجل الوطني للطائرات
	المادة (34)   السجل الوطني للطائرات
	1. ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً دوليا أو مشترك.
	2. أن تكون الطائرة مملوكة ملكية تامة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية.
	3. أن تكون الطائرة في حيازة أشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية وذلك بموجب عقد إيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار يخولهم حيازة الطائرة لمدة لا تقل عن سنتين.

	المادة (35)   شهادة تسجيل الطائرات
	المادة (35)   شهادة تسجيل الطائرات
	المادة (35)   شهادة تسجيل الطائرات
	1. تصدر سلطة الطيران المدني شهادة التسجيل للطائرة وفقا للشروط التي تضعها مع مراعاة القواعد القياسية الدولية في هذا الشأن.
	2. يحدد الوزير شروط تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص لا يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين في ليبيا وذلك بناء على اقتراح سلطة طيران المدني.

	المادة (36)  قواعد التسجيل المشترك
	المادة (37)   قواعد التسجيل الدولي للطائرات
	المادة (37)   قواعد التسجيل الدولي للطائرات
	المادة (37)   قواعد التسجيل الدولي للطائرات

	الفصل الثاني  ملكية الطائرة وإيجارها
	المادة (38)  الوضع القانوني للطائرة ونقل الملكية
	المادة (39)   التصرفات القانونية على الطائرة
	المادة (39)   التصرفات القانونية على الطائرة
	المادة (39)   التصرفات القانونية على الطائرة
	المادة (40)   شراء أو استئجار أو إيجار الطائرات
	المادة (40)   شراء أو استئجار أو إيجار الطائرات
	المادة (40)   شراء أو استئجار أو إيجار الطائرات
	المادة (41)  نقل بعض المهام والواجبات
	1. نقل كل أو بعض المهام والواجبات المتعلقة بالطائرة وعلى الأخص في شأن قواعد الجو وشهادة صلاحية الطائرة وإجازات الأطقم الجوية بالنسبة لطائرة مسجلة بالدولة إلي دولة أخرى في حالة تشغيل الطائرة بموجب اتفاق تأجير أو تبادل للطائرة المذكورة أية ترتيبات مماثل...
	2. لا يكون الاتفاق المشار اليه بهذه المادة نافذا إلا بعد تسجيله بمنظمة الطيران المدني الدولي، أو الإبلاغ مباشرة عن وجود ونطاق الأتفاق لسلطات الدول المتعاقدة الأخرى المعنية.

	المادة (42)   تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسية المستثمر
	المادة (42)   تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسية المستثمر
	المادة (42)   تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسية المستثمر
	المادة (43)  الحجز التحفظي والفصل في منازعاته
	1. تسري القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات على حجز الطائرات حجزا تحفظيا أو تنفيذيا أو بيعها جبريا وذلك دون الأخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها ويدون الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة.
	2. لا يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة طرف في المعاهدة بسبب أي ادعاء من قبل صاحب حق الاختراع فيما يتعلق بالطائرة أو أي جزء من أجزائها.
	3. يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.


	الفصل الثالث  صلاحية الطائرة للطيران
	المادة (44)  مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية
	المادة (45)  حماية البيئة
	المادة (46)  صلاحية الطائرة
	1. تصدر سلطة الطيران المدني شهادة صلاحية الطائرة للطيران المسجلة في الدولة ويجوز لها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة متعاقدة أخرى وفقا للشروط التي تضعها سلطة الطيران المدني.
	2. لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن لديها شهادة الصلاحية سارية المفعول صادرة أو معتمدة من دولة التسجيل ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة، ودليل الطائرة للطيران
	3. يجوز لسلطة الطيران المدني استثناء الطائرات التي تقوم برحلات داخل إقليم الدولة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها سلطة الطيران المدني من شروط الصلاحية بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها سلطة الطيران المدني.
	4. يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران أو عدم مطابقتها لما تنص شهادة الصلاحية الخاصة بها. أن توقف أو تسحب شهادة الصلاحية ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ...

	المادة (47)   السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة
	المادة (47)   السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة
	المادة (47)   السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة
	1. على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال ًالجوية ما لم تتم صيانتها، بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة، طبقا لبرنامج الصيانة الذي تعتمده سلطة الطيران المدني.
	2. تعتمد سلطة الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بعمرة وصيانة الطائرات المسجلة في الدولة، وتعتمد أعمال الصيانة والعمرات التي تتم لدى هذه المؤسسات.
	3. على قائد الطائرة المسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو في عمل جوي أن يدون كافة المعلومات عند أي عيب فني أو عطل في أي جزء من أجزاء الطائرة أو أي من معدات تحدث أثناء تنفيذ الرحلة في السجل الفني للطائرة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها سلطة ...

	المادة (48)  أجهزة ومعدات الطائرة
	1. لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها وسلامة الأشخاص والممتلكات على متنها في الأحوال العادية أو الاضطرارية، طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق المعاهدة المعمول بها. ويجوز لسلطة الطي...
	1. لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها وسلامة الأشخاص والممتلكات على متنها في الأحوال العادية أو الاضطرارية، طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق المعاهدة المعمول بها. ويجوز لسلطة الطي...
	1. لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها وسلامة الأشخاص والممتلكات على متنها في الأحوال العادية أو الاضطرارية، طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق المعاهدة المعمول بها. ويجوز لسلطة الطي...
	2. لسلطة الطيران المدني إصدار القرارات الخاصة بالأجهزة ومعدات الطائرة على أن يراعي عند كل تركيب أو عمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة، ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

	المادة (49)  وزن الطائرة وجدول تحميلها
	1. يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها شهادة صلاحية وأن يحدد مركز ثقل الطائرة كل فترة من الزمن، في الأحوال والأسس التي تحددها سلطة الطيران المدني.
	2.  على مشغل الطائرة أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وأن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة وفقا للأسس والضوابط التي تحددها سلطة الطيران المدني.

	المادة (50)   التفتيش للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران
	المادة (50)   التفتيش للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران
	المادة (50)   التفتيش للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران
	المادة (51)   حمل الوثائق والسجلات على الطائرات
	المادة (51)   حمل الوثائق والسجلات على الطائرات
	المادة (51)   حمل الوثائق والسجلات على الطائرات
	3.  بالنسبة للرحلات الدولية
	أ. شهادة تسجيل الطائرة.
	ب.  شهادة صلاحية الطائرة.
	ج. إجازات أعضاء طاقم الطائرة.
	د.  السجل الفني لرحلات الطائرة.
	ه.  رخصة راديو لاسلكي الطائرة.
	و. شهادة ضجيج الطائرة.
	ز. شهادة المشغل الجوي أو نسخه منه
	ح. وثائق التامين، وتامين الطرف الثالث أو نسخه منه
	ط. أدلة التشغيل ووثائق الصيانة، وأية وثائق أخرى تحددها سلطة الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.
	ي.  قائمة بأسماء الركاب وقائمة بشحنة البضائع والبريد، وإقرار بكل التفاصيل الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريداً.
	ك.  كشف الحمولة، إذا كانت الطائرة تقوم بعملية نقل جوي تجاري.

	4. بالنسبة للرحلات الداخلية:
	5. في جميع الأحوال، يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول. وفقا للتشريعات الوطنية والقواعد والنظم الدولية المعمول بها.

	المادة (52)  البرنامج الوطني للسلامة
	1. وضع برنامج وطني للسلامة يكفل تحقيق مستوى مقبول من السلامة في تشغيل الطائرات ومقدمي الخدمة وفقا للقواعد القياسية الدولية المنصوص عليها بهذا الشأن في المعاهدة وملاحقها.
	2. تحديد المستوى المقبول من السلامة المطلوب تحقيقه.
	3. إلزام مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات الملاحة الجوية ومؤسسات التدريب وصيانة الطائرات بوضع نظام لإدارة السلامة على أن يعتمٍد من قبل سلطة الطيران المدني، وعلى أن يشمل هذا النظام - على الأقل- تحديد المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية والر...



	الباب الخامس  قواعد الجو
	المادة (53)  أنظمة قواعد الجو
	المادة (54)  مراعاة قواعد الجو
	المادة (55)  تعليمات مراقبة الحركة الجوية
	المادة (56)   ارتفــاعات الطيران
	المادة (56)   ارتفــاعات الطيران
	المادة (56)   ارتفــاعات الطيران
	1. لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطة الطيران المدني في الحالات الاضطرارية أو بتصريح منه.
	2. فيما يتعلق عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي تصرح بها سلطة الطيران المدني لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على ...

	المادة (57)  المناطق المحرمة والمقيدة والخطـرة
	1. لسلطة الطيران المدني أن تحرم أو تقيد تحليق الطائرات دون تمييز على أساس الجنسية في الأماكن الآتية: -
	أ. فوق مناطق معينة من الدولة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام أو لأسباب تتعلق بالأمن العام.
	ب. في إقليم الدولة أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام أو الأمـن العـام.

	2. إذا أنذرت الجهات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه الجهات وإلا كان لهذه الجهات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها.
	3. لسلطة الطيران المدني أن تحدد المناطق الخطــــرة.
	4. تحدد المناطق المحرمة والمقيدة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الجهات المختصـة.

	المادة (58)   واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة
	المادة (58)   واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة
	المادة (58)   واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة
	1. التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة.
	2. - التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
	3. دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
	4. التأكد من إتمام إجراءات صلاحية الطائرة.

	المادة (59)   حالات الطيران المحظورة
	المادة (59)   حالات الطيران المحظورة
	المادة (59)   حالات الطيران المحظورة
	1. لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي في إقليم الدولة إلا بتصريح خاص من سلطة الطيران المدني.
	2. يحظر التحليق بإهمال أو برُعونة على وجه يعرض حياة الأخريين وممتلكاتهم للخطر
	3. يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر.
	4. لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من المدير العام


	الباب السادس تعليم الطيران والإجازات
	الباب السادس تعليم الطيران والإجازات
	الباب السادس تعليم الطيران والإجازات
	المادة (60)  إجازات الطيران
	1. تصدر سلطة الطيران المدني إجازات طاقم القيادة، وطاقم الضيافة، والمهندسين والملاحين الجويين، ومهندسي صيانة الطائرات، والمرحلين الجويين، ومراقبي الحركة الجوية، ومهندسي خدمات الملاحة الجوية طبقا للقواعد القياسية المنصوص عليها بالملحق رقم (1) "إجازة الع...
	2. يشترط فيمن يعمل عضوا طاقم القيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والقرارات والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو الدولة المخولة بذلك وفقا للقواعد الدولية المقررة.
	3. يجوز لسلطة الطيران المدني الاعتراف. بإجازات وشهادات والأهليات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة متعاقدة أخرى للفئات التالية:
	أ. أطقم القيادة (طيارون).
	ب. المهندسين الجويين.
	ج. المرحلين الجويين.
	د. مهندسي صيانة الطائرات.
	ه. مراقبي الحركة الجوية.

	4. على كل عضو طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي

	المادة (61)  إصدار واعتماد وتجديد وإيقاف الإجازات
	1. تختص سلطة الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على ألا ًتقل هذه الشروط بأية حال عن القواعد القياسية المقررة دوليا ...
	2. تكون لسلطة الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد سريان أية إجازة كلما رأت سببا لذلك، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منحها أو خالف حائزها أيا من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات ال...
	2. تكون لسلطة الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد سريان أية إجازة كلما رأت سببا لذلك، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منحها أو خالف حائزها أيا من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات ال...
	2. تكون لسلطة الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد سريان أية إجازة كلما رأت سببا لذلك، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منحها أو خالف حائزها أيا من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات ال...
	3. تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا أصيب حائزها بإصابة أو بمرض يعوقانه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها، أو أصيب بمرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة ُحق القيام بها، لمدة عشرون يوما أ وأكثر وينتهي الوقف إذا زال سببه، وبعد إخطار ...

	المادة (62)  الاستثناء من شرط حيازة الإجازة
	1. شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم قيادة الطائرة.
	2. ممتحن أو مفتش أو مراقب أو أي شخص تعتمده سلطة الطيران المدني.

	المادة (63)   تعليم الطيران
	المادة (63)   تعليم الطيران
	المادة (63)   تعليم الطيران
	المادة (64)   مؤسسات تعليم وتدريب الطيران
	المادة (64)   مؤسسات تعليم وتدريب الطيران
	المادة (64)   مؤسسات تعليم وتدريب الطيران
	1. تصدر سلطة الطيران المدني القرارات المنظمة لقيام المؤسسات بأعمال التعلم والتدريب على أنشطة الطيران المدني.
	2. لا يجوز لأي مؤسسة تعليم وتدريب الطيران أو أي جهة أخرى القيام بأعمال تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من سلطة الطيران المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص.


	الباب السابع  الوثائق والسجلات
	المادة (65)  تقديم الوثائق والسجلات
	المادة (66)   نقل الوثائق والسجلات
	المادة (66)   نقل الوثائق والسجلات
	المادة (66)   نقل الوثائق والسجلات
	1. على أي مالك أو مشغل لطائرة، ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها، أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء طاقم القيادة.
	2. عند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المشغل أن يسلم إلى المالك أو المشغل الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة.
	3.  على الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها. وتنقل إليه كافة التزامات المالك أو المشغل الأول في هذا الشأن.
	4.  إذا انتقل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة إلى العمل مع المشغل آخر، فعلى المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو المنصوص عليها في هذا القانون.

	المادة (67)  تسليم الوثائق والمستندات
	المادة (68)  حظر استعمال الوثائق والسجلات
	1. استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصاريح أو أي وثيقة أخرى إصدارتها سلطة الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها.
	1. استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصاريح أو أي وثيقة أخرى إصدارتها سلطة الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها.
	1. استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصاريح أو أي وثيقة أخرى إصدارتها سلطة الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها.
	2. إعارة أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصاريح أو أي وثيقة أخرى إصدارتها سلطة الطيران المدني أو السماح للغير باستعمالها.
	3. انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أي شهادة أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى سواء لنفسه أو للغير.
	4. القيام أو المشاركة في إتلاف أو تشويه أي سجل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتويها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليها.
	5. حذف أية بيانات من كشف الحمولة أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال.


	الباب الثامن النقل الجوي والخدمات الجوية
	الباب الثامن النقل الجوي والخدمات الجوية
	الباب الثامن النقل الجوي والخدمات الجوية
	المادة (69)  القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق
	المادة (70)   الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي
	المادة (70)   الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي
	المادة (70)   الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي
	المادة (71)   إنشاء شركات النقل الجوي والخدمات الجوية
	المادة (71)   إنشاء شركات النقل الجوي والخدمات الجوية
	المادة (71)   إنشاء شركات النقل الجوي والخدمات الجوية
	المادة (72)  تراخيص شركات النقل الجوي والخدمات الجوية
	1.  لا يجوز لأية جهة أو شركة أو مؤسسة مزاولة نشاط نقل جوي أو خدمات جوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني ووفقاً للقواعد والشروط التي تحددها.
	2. لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى أو تمثيلها بإقليم الدولة إلا استنادا لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود الترخيص.
	3. تسجل جميع مؤسسات النقل الجوي التابعة للدولة وتلك التابعة للدول الأخرى العاملة في إقليم الدولة لدى الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
	4. تحدد سلطة الطيران المدني شروط منح وسحب التراخيص المشار إليها في البند الثاني والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك وكذلك تضع القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي وتسهيلاته والشروط المتعلقة به.

	المادة (73)  البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
	المادة (74)  اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
	1. الوفاء بالتزامات الدولة الواردة في المعاهدة وملاحقها بشأن تسهيلات النقل الجوي.
	2.  تسهيل حركة الطائرات والركاب وأعضاء الأطقم والأمتعة والبضائع والمؤن من خلال إزالة العقبات والتأخيرات غير ضرورية.
	3. ضمان التطبيق الأمثل لجوانب البرنامج الوطني للتسهيلات من خلال متابعة أنشطة التسهيلات مع الإدارات والوكالات والمنظمات الدولية ومشغلي المطارات والطائرات ومقدمي خدمات المناولة والكيانات الأخرى المعنية بتنفيذه.

	المادة (75)  التفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية
	1. يكون لمفتشي سلطة الطيران المدني المخولين لهذا الغرض حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع لشركات النقل الجوي وشركات خدمات المناولة ووكلائهم للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المعمول بها في الدولة.
	2. يمارس مفتشي سلطة الطيران المدني المخولين مهام مراقبة ومتابعة أسعار خدمات المطارات ومقدمي الخدمات الملاحة الجوية في الدولة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
	3. تكون لسلطة الطيران المدني الحق في تعليق أو إلغاء الترخيص الصادر لشركات النقل الجوي أو شركات خدمات المناولة أو أي من وكلائهم أو إيقاف أي رحلة أو خط جوى إذا ما رأي أن مستوى التشغيل أو الخدمات المقدمة دون المستوى المطلوب

	المادة (76)  الالتزام بالأوامـــر
	1. أجور وأسعار النقل بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته.
	2. تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
	3. التفتيش على أنشطة مقدمي الخدمات الجوية والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.
	4. تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة بشكل مسبق ووفقا لمتطلبات الحصول على أذونات وتصاريح الطيران.

	المادة (77)  واجبات شركات ومؤسسات النقل الجوي والخدمات الجوية
	المادة (78)  إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية

	الباب التاسع  سياسات النقل الجوي
	المادة (79)  سياسات النقل الجوي
	1. دور قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في تحقيق مستهدفات الخطط التنموية والاقتصادية.
	2. سبل تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي، لتحقيق دوره في الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية.
	3. الاستغلال الاقتصادي الأمثل لإقليم الدولة الجوي بما يحقق المصالح الوطنية.
	4. تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.

	المادة (80)  تنفيذ سياسة النقل الجوي
	1. التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
	2. دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه.
	3. الاشتراك والإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية ومؤسسات النقل الجوي للدول الأخرى لعقد اتفاقيات أو ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية.

	المادة (81)   تبادل ومنح حقوق النقل الجوي
	المادة (81)   تبادل ومنح حقوق النقل الجوي
	المادة (81)   تبادل ومنح حقوق النقل الجوي
	المادة (82)  النقل الجوي الداخلي
	المادة (83)  الدراسات الاقتصادية والفنية
	المادة (84)  أحكام نقل البريد الجوي

	الباب العاشر  مواصفات التشغيل والعمليات الجوية
	الفصل الأول  مواصفات التشغيل
	المادة (85)  شهادة المشغل الجوي ومواصفات التشغيل
	المادة (86)  دليل العمليات والطائرات
	1. على مشغل الطائرة أن يصدر دليلا عمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم، ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
	2. على مشغل الطائرة أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز من الطائرات، للمحافظة على مستوى السلامة المطلوب في الظروف العادية أو الطارئة.
	3. على مشغل الطائرة أن يرسل إلي سلطة الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأية تعديلات تجرى على أي من هذه الأدلة، لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.
	4. تصدر سلطة الطيران المدني القرارات المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله ومواصفاته.


	الفصل الثاني  العمليات الجوية
	المادة (87)  طاقم الطائرة
	1. لسلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى طاقم القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل الطائرة إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.
	2. لا يجوز لأي من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء طاقم القيادة.
	3. لسلطة الطيران المدني أن تقرر بتعليمات تصدرها عدد المضيفين الجويين المطلوب وجودهم بالطائرة لقيام بواجبات تتعلق بسلامة وخدمة الركاب.
	4. على مشغل الطائرة أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وقدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تثبت القدرة المطلوبة لذلك.
	5. لسلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لطائرات الشحن عدد مشرفي الحمولة اللذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة الطائرة وحمولتها.

	المادة (88)   وضع برامج التدريب
	المادة (88)   وضع برامج التدريب
	المادة (88)   وضع برامج التدريب
	المادة (89)  تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة
	المادة (90)   تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية
	المادة (90)   تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية
	المادة (90)   تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية
	المادة (91)   دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها
	المادة (91)   دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها
	المادة (91)   دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها
	المادة (92)  التبليغ عن أخطار الطيران وإرشاد الركاب
	المادة (93)  متعاطي المسكرات أو المؤثرات العقلية


	الباب الحادي عشر  رسوم الطيران
	المادة (94)  تحديد رسوم الطيران

	الباب الثاني عشر حوادث ووقائع الطائرات
	الباب الثاني عشر حوادث ووقائع الطائرات
	الباب الثاني عشر حوادث ووقائع الطائرات
	المادة (95)  التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
	1. التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في إقليم الدولة.
	2. التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في أعالي البحار، أو في إقليم غير تابع لإحدى الدول بالنسبة للطائرات المسجلة في الدولة.
	3. المشاركة في التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع خارج إقليم الدولة للطائرات المسجلة فيها، وللطائرات التي يشغلها المشغل الليبي أو مواطنون ليبيون.
	4. ويجوز لها الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه
	5. نشر نتائج التحقيق بعد اعتمادها من الوزير.

	المادة (96)  أهداف التحقيق في حوادث الطائرات
	1. معرفة ملابسات وأسباب الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات بهدف منع تكرارها ولا يهدف التحقيق الى إلقاء اللوم أو المسؤولية على أي طرف في الحادث أو الواقعة.
	2. تمارس لجان التحقيق مهامها بصفة مستقلة عن كافة سلطات الدولة.

	المادة (97)   تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
	المادة (97)   تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
	المادة (97)   تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
	1. يتولى الوزير تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات، ويجب إلا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق.
	2. يتولى المكتب تشكيل لجان تحقيق في وقائع الطائرات وتحديد صلاحيتها ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة للاشتراك في التحقيق.
	3. يكون لرئيس وأعضاء لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات صفة مأمور الضباط القضائي أثناء التحقيق.
	4. لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق في حوادث الطائرات من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.

	المادة (98)  الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة
	1. على السلطات المحلية إخطار سلطة الطيران المدني فور علمها بوقوع حادث لطائرة في إقليم الدولة يقع في منطقة اختصاصها.
	2.  على كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به سلطة الطيران المدني، إذا سمحت حالته بذلك.
	3.  على ملاك الطائرات الوطنية أو تلك التي يتم تشغيلها بواسطة شركات أو أفراد ليبين أو من يمثلونهم إخطار سلطة الطيران المدني بأية حوادث أو وقائع تحدث لطائراتهم خارج إقليم الدولة فور علمهم بها.
	3.  على ملاك الطائرات الوطنية أو تلك التي يتم تشغيلها بواسطة شركات أو أفراد ليبين أو من يمثلونهم إخطار سلطة الطيران المدني بأية حوادث أو وقائع تحدث لطائراتهم خارج إقليم الدولة فور علمهم بها.
	3.  على ملاك الطائرات الوطنية أو تلك التي يتم تشغيلها بواسطة شركات أو أفراد ليبين أو من يمثلونهم إخطار سلطة الطيران المدني بأية حوادث أو وقائع تحدث لطائراتهم خارج إقليم الدولة فور علمهم بها.
	4. على قائدي وملاك الطائرات الوطنية إخطار سلطة الطيران المدني بالوقائع التي تقوم سلطة الطيران المدني بتحديدها وتحدث لطائراتهم أو التي يشاهدونها تحدث للطائرات الأخرى.
	4. على قائدي وملاك الطائرات الوطنية إخطار سلطة الطيران المدني بالوقائع التي تقوم سلطة الطيران المدني بتحديدها وتحدث لطائراتهم أو التي يشاهدونها تحدث للطائرات الأخرى.
	4. على قائدي وملاك الطائرات الوطنية إخطار سلطة الطيران المدني بالوقائع التي تقوم سلطة الطيران المدني بتحديدها وتحدث لطائراتهم أو التي يشاهدونها تحدث للطائرات الأخرى.
	5. تتولى سلطة الطيران المدني إخطار المكتب فور علمها بها.

	المادة (99)  توفير التغطية المالية
	المادة (100)  الإبلاغ عن حوادث ووقائع الطائرات المسجلة في دولة أخرى
	1. الدولة المسجلة فيها الطائرة. (دولة السجل).
	2. دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة (دولة المشغل).
	3. الدولة التصميم.
	4. دولة الصنع.
	5. منظمة الطيران المدني الدولي، حينما تزيد الكتلة القصوى للطائرة المعنية عن 2250 كيلوجرام إذا كانت طائرة توربينة نفاثة.

	المادة (101)  واجبات السلطات المختصة
	المادة (102)  صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات
	المادة (103)  اشتراك ممثلي الدول في التحقيق
	1. عند وقوع حادث لطائرة ليبية أو لطائرة أجنبية يشغلها ليبي في إقليم الدولة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما، يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث.
	1. عند وقوع حادث لطائرة ليبية أو لطائرة أجنبية يشغلها ليبي في إقليم الدولة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما، يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث.
	1. عند وقوع حادث لطائرة ليبية أو لطائرة أجنبية يشغلها ليبي في إقليم الدولة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما، يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث.
	2.  عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم الدولة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
	3. تحدد اللائحة حقوق وواجبات ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.

	المادة (104)  معاونة الجهات الأمنية والإدارية للجان التحقيق
	المادة (105)  الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج
	المادة (106)  تقرير لجنة التحقيق
	1. ترفع لجنة التحقيق تقرير بنتائج أعمالها عن الحادث متضمنا أسبابه والظروف التي أحاطت به والأدلة والمعلومات الجوهرية التي بنيت عليها هذه النتيجة مشفوعا بتوصياتها إلي الوزير.
	2. ترفع لجنة التحقيق تقارير بنتائج أعمالها عن وقائع الطائرات والظروف التي أحاطت بها وتوصياتها المتعلقة بتأمين سلامة الطيران إلى المكتب.

	المادة (107)  تعلق حادث الطائرة بجريمة
	المادة (108)   إيفاد المختصين بالتحقيق في حوادث الطائرات
	المادة (109)  التحقيق في الحادث من قبل دولة متعاقدة
	المادة (110)  حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق
	المادة (111)  لجان التحقيق المشتركة
	المادة (112)  تداول سجلات التحقيق
	1. يحظر على الجهات المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات أو القائمة على حفظ سجلات التحقيق إتاحة هذه السجلات لأغراض لا تتعلق بالتحقيق في الحادث أو الواقعة، ما لم يصدر بذلك أمر من الوزير، ويشمل هذا الحظر ما يلي:
	أ. الإفادات التي يدلي بها الأشخاص خلال التحقيق معهم بمعرفة جهات التحقيق.
	ب. الاتصالات التي تمت بين الأشخاص ذوي العلاقة بتشغيل الطائرة.
	ج. المعلومات الطبية أو المعلومات ذات الطابع الشخصي والتي تم الحصول عليها من جراء التحقيق في الحادث أو الواقعة.
	د. التسجيلات الصوتية لما دار بمقصورة القيادة ونسخها.
	ه. الآراء التي تتضمن تحليلًا للمعلومات بما في ذلك معلومات مسجل الطائرة.
	و. أية سجلات أخرى، تحتوي على معلومات تتعلق بالطائرة أو بركابها أو غيرهم من ذوي العلاقة بالحادث أو الواقعة.

	2.  يحظر إدراج السجلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في التقرير النهائي للتحقيق ومرفقاته، إلا ما كان منها ضرورياً لتحليل الحادث أو الواقعة.


	الباب الثالث عشر البحث والإنقاذ
	المادة (113)  تنظيم البحث والإنقاذ
	1. يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة وتُعين سلطة الطيران المدني مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها والإعلان عنها، وذلك وفق القواعد والنظم الدولية المعمول بها.
	2. تتولى سلطة الطيران المدني متابعة الجهات المختصة بتجهيز وحدات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضعة.
	3. لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
	3. لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
	3. لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

	المادة (114)  الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
	1. تلتزم الجهات المختصة بالدولة وضع خطة عمل مفصلة من واقع المعلومات المتوافرة للقيام بعملية البحث و/أو الإنقاذ اللازمة وأرسال هذه الخطة لتسترشد بها الجهات التي تتولى مباشرة إدارة القيام بتلك العملية.
	2. لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ في المقدور تقديمها متى طلبت الجهات المختصة ذلك

	المادة (115)  السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ
	المادة (116)  السماح بالدخول الى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ
	المادة (117)  المحافظة على أثار الحادث
	المادة (118)  التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها
	1. كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب، تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة في التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.
	2. بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المنصوص عليها في الفقرة (1) يجوز صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال التي على متنها بما في ذلك الشحنات البريدية.
	3. يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين.

	المادة (119)  المحكمة المختصة بدعاوي البحث والإنقاذ
	1. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة.
	2. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة إثر الحادث في إقليم الدولة.
	3. إذا كان المدعى يحمل الجنسية الليبية.

	المادة (120)  سقوط دعاوي البحث والإنقاذ
	المادة (121)  الطائرات المهددة بالخطر

	الباب الرابع عشر المسئوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرات
	الفصل الأول  المسؤولية التعاقدية للناقل الجوي
	المادة (122)  المسؤولية في النقل الدولي والداخلي
	1. تطبق بالنسبة للمسئولية في النقل الجوي الدولي أحكام أي اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي تكون الدولة طرفا فيها.
	2. تسري في شأن النقل الجوي الداخلي القواعد والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

	المادة (123)  المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع
	المادة (124)  المسؤولية عن إنزال الركاب
	المادة (125)   التأكد من حيازة مستندات السفر
	المادة (125)   التأكد من حيازة مستندات السفر
	المادة (125)   التأكد من حيازة مستندات السفر
	1. يجب على كل ناقل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
	1. يجب على كل ناقل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
	2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
	3. يتحمل الناقل المسؤولية المترتبة عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1) (2) من هذه المادة.


	الفصل الثاني الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
	الفصل الثاني الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
	الفصل الثاني الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
	المادة (126)  الأحكام الواجبة التطبيق
	المادة (127)  حالات التعويض
	المادة (128)  المسؤولية عن الأضرار
	1. يكون مشغل الطائرة مسؤول عن التعويض المشار إليه في المادة (130) من هذا الفصل سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم، وفي حالة وفاة المستثمر تسري هذه المسؤولية في م...
	2. يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغل لها ويكون مسؤول بصفته هذه، مالم يثبت أن شخصا آخر غيره هو المشغل.
	3. لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.

	المادة (129)  المسؤولية التضامنية
	1. يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة مسؤول بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (130) من هذا الفصل
	2. إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤول بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الوارد...

	المادة (130)  الإعفاء من التعويض أو تخفيضه
	المادة (131)  اشتراك الطائرات في إحداث الضرر
	المادة (132)  حالة تعدد المسؤولين عن الضرر
	المادة (133)  المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات
	المادة (134)  انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات للغير على السطح
	المادة (135)  الضرر الناجم عن الضجيج والاهتزازات ومنفوثات المحركات

	الفصل الثالث  التأمين والضمانات
	المادة (136)  التزام المشغل بالتأمينات
	1. يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يوفر غطاءً تأميناً لمسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد على متن الطائرة، وعن الأضرار الأخرى التي تسببها الطائرة للغير.
	2. على مشغل الطائرة أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران، لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها، وذلك بالقدر الذي يغطي مسئوليته عن تلك الأضرار، ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
	2. على مشغل الطائرة أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران، لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها، وذلك بالقدر الذي يغطي مسئوليته عن تلك الأضرار، ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
	2. على مشغل الطائرة أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران، لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها، وذلك بالقدر الذي يغطي مسئوليته عن تلك الأضرار، ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

	المادة (137)  إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له
	المادة (138)  الاستعاضة بالضمانات عن التأمين
	1. إيداع تأمين نقدي في خزانة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.
	2. تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته.
	2. تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته.



	الباب الخامس عشر  الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني
	الفصل الأول جرائم الاعتداء على امن وسلامة الطيران المدني
	الفصل الأول جرائم الاعتداء على امن وسلامة الطيران المدني
	الفصل الأول جرائم الاعتداء على امن وسلامة الطيران المدني
	المادة (139)  تطبيق المعاهدات الدولية
	المادة (140)  تحديد جرائم الاعتداء على آمن وسلامة الطيران المدني
	1. يعد مرتبكًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل:
	أ. أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
	ب. أن يدمر طائرة في الخدمة أو أن يحدث بها تلفًا يجعلها غير صالحة للطيران أو يحدث بها تلفًا بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في الطائرة يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
	ج. أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
	د. أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.
	ه. أن يقوم بالإبلاغ عن معلومات يعلم أنها غير صحيحة معرضا بذلك سلامة الطائرة للخطر.

	2. يُعد مرتكبًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصًا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقا لما يأتي:
	2. يُعد مرتكبًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصًا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقا لما يأتي:
	2. يُعد مرتكبًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصًا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقا لما يأتي:
	أ. أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.
	أ. أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.
	أ. أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.
	ب. أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.
	ب. أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.
	ب. أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.

	3. يُعد مرتكبا لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل.
	4. يُعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية:
	أ. الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام.
	أ. الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام.
	أ. الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام.
	ب. رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها، أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة.

	5.  يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها.
	5.  يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها.
	5.  يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها.
	6. يُعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام والانضباط على متن الطائرة:
	6. يُعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام والانضباط على متن الطائرة:
	6. يُعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام والانضباط على متن الطائرة:
	أ. الاعتداء أو الترهيب أو التهديد، بدنيا أو بالقول ضد شخص آخر.
	ب. التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات.
	ج. الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير والمواد المخدرة.

	7. يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بسرقة أي من محتويات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها.

	المادة (141)  تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
	1. أن يقوم دون حق مشروع، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها، أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
	2. أن يشترك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

	المادة (142)  المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية
	1. عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر.
	2. العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة.
	3. تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظو ًرا.
	4. رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.

	المادة (143)  اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة
	1. تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحن البضائع حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها أو تفريغ البضائع.
	2. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران، حتى تتولى السلطات المختصة في الدولة التي هبطت فيها الطائرة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
	3. تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط لها، كما تعتبر الطائرة في الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) م...


	الفصل الثاني سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها
	الفصل الثاني سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها
	المادة (144)  التدابير الوقائية
	المادة (145)  الأخطار بوجود متهم على متن الطائرة
	1. لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء.
	2. إذا رأى قائد الطائرة تسليم ذلك الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب وعليه أن يقدم عند الهبوط تقريرا يتضمن عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
	3.  للسلطات المختصة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفق المبررات التي يقدمها قائد الطائرة.

	المادة (146)  انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية

	الفصل الثالث صلاحيات وواجبات الدولة
	الفصل الثالث صلاحيات وواجبات الدولة
	الفصل الثالث صلاحيات وواجبات الدولة
	المادة (147)  السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها
	1. إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها.
	2. إعادة الطائرة التي هبطت في الدولة والبضائع والأموال التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم

	المادة (148)  الاختصاص القضائي
	1. تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (141،140) في الحالات التالية:
	أ. عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.
	ب. عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
	ج. عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة وما يزال المتهم على متنها.
	د. عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بطاقم أو بدون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
	د. عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بطاقم أو بدون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
	د. عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بطاقم أو بدون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.

	2.  على أنه إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود (أ- ب) من المادة (140) فقرة (1) والمادة (141) لطائرة في حالة طيران فتكون محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكان وقوع الجريمة هي المختصة بالفصل في تلك الدعوى.
	3. عندما يوجد المشتبه به في إقليم الدولة.
	4. إذا قام قائد الطائرة بتسليم المشتبه فيه بارتكاب الجريمة للسلطات المختصة في الدولة وطلب محاكمته، على أن يتعهد قائد ومشغل الطائرة بأنهما لم ولن يقدما طلبا مماثلا في دولة أخرى.

	المادة (149)  الاختصاص القضائي في حالة التسجيل الدولي والمشترك
	المادة (150)   الإجراءات القانونية
	المادة (150)   الإجراءات القانونية
	المادة (150)   الإجراءات القانونية
	1. يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لهم وفقا لحكم المادة (145) وعليها إذا وجد المتهم في إقليم الدولة أو تم تسليمه إليها بمعرفة قائد الطائرة أن تجرى تحقيقا فوريا عن الحادث.
	2. إذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقا لأحكام المادة (148) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
	3. إذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقا للقانون والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. وفى جميع الأحوال يكون للسلطات المختصة في الدولة الحق في رفض قبول المتهم أو إبعاده ...

	المادة (151)   إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني
	المادة (151)   إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني
	المادة (151)   إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني


	الباب السادس عشر العقوبات والجزاءات
	المادة (152)  الجزاءات التي توقعها سلطة الطيران المدني
	1. منع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (25،24) من هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل ذلك.
	2. وقف شهادة مشغل جوي أو التراخيص أو التصاريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو إلغاؤها.
	3. وقف شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائيا.
	4. وقف إجازة الطيران أو أهلية أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محددة أو سحبها.
	5. منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
	6. منع قائد الطائرة أو عضو من أعضاء طاقمها من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية.
	7. إغلاق مكاتب شركات الطيران أو شركات الشحن الجوي وخدمات المناولة للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء فترة صلاحية نهائيا أو لمدة محددة.
	8. وقف التراخيص والأذونات والشهادات الممنوحة لتشغيل المطارات والمهابط المدنية والخاصة لمدة محددة أو إلغائها.

	المادة (153)  الأفعال التي لم يحدد لها جزاء في القانون
	المادة (154)  عقوبات مخالفة أجور النقل المعتمدة
	1. يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000د.ل) ثلاثون ألف دينار ليبي كل من  شركات النقل الجوي التي تعلن عن أو تتحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العَود مع جواز سحب الترخيص الممنوح له.
	2. عدم التزام شركات النقل الجوي بتقديم أسعارها للاعتماد لسلطة الطيران المدني في الموعد المحدد.
	3. تستحق سلطة الطيران المدني تعويضا يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه مشغل أو ناقل أجنبي بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التابعة لها المشغل أو ناقل أو بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادر منها.

	المادة (155)  عقوبة الأفعال التي عرض سلامة الطيران للخطر
	1.  تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء حقيقة الطائرة.
	2. تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دون تصريح أو إذن بذلك من سلطة الطيران المدني، أو بعد وقف أو تعليق أو سحب أو إلغاء أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات.
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