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 أحكام عامة - الباب األول

 تعريفات -الفصل األول 

 مسمى القانون – (1مادة )

به بعد  ويعمل ( ....,لسنة ............. ----رقم  الطيران المدني )قانونيسمى هذا القانون 
  الرسمية الجريدةستين يوماً من تاريخ نشره في 

 تعاريـف  -( 2مادة )

لي غير يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها، ما لم ينص صراحة ع
 ذلك، والموضحة فيما يلي:

 إقليم الدولة: -

فضاء المساحات األرضية والمياه اإلقليمية المالصقة لها، الواقعة تحت سيادتها وال
 الجوي الذي يعلوها.

 السلطة المختصة: -

لدولة اتختص بالتنظيم والرقابة علي أنشطة الطيران المدني علي مستوي هي الجهة التي 
 وطنيا ودوليا.

 : الرئيس -

 هو رئيس المختص بإدارة السلطة المختصة.

 دولة التسجيل: -

 الدولة المسجلة بها الطائرة.

 معاهدة شيكاغو: -

 1944ديسمبر سنة  7معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 
 ومالحقها.

 طائرة: -

ح هي آلة تستطيع أن تستمد بقائها في الجو من رد فعل الهواء غير المنعكس من سط
 األرض.

 طائرة الدولة: -

 الشرطة, كذلك الطائرات أوفي األغراض العسكرية أو الجمركية  لتستعم ةطائرأي 
ذه هالطائر بدون مردود مادي مقابل  فاواإلسعالمستعملة لخدمة كبار موظفي الدولة 

 الخدمات.

 المستثمر: -

 هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم باآلتي:

 تشغيل الطائرة أو عرضها للتشغيل بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير (1)
 وتخضع هيئة قيادتها ألوامره. 
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نها، ء مإنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغالل المطارات والمهابط أو أجزا (2)
 أو تشغيل وإدارة وصيانة واستغالل ما هو قائم من المطارات والمهابط.

 تشغيل وإدارة وصيانة أجهزة المراقبة والمالحة الجوية. (3)

 تصميم أو إنتاج أو تصدير أو صيانة الطائرات  أو محركاتها أو قطع غيارها. (4)

 تقديم خدمات تدريبية في مجال الطيران المدني. (5)

 ري متعلقة بأنشطة الطيران المدني.تقديم أي خدمات أخ (6)
 دولة المستثمر: -

 .الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي إلدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم

 ناقل جوى: -

شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار أو تشغيل الطائرات لنقل الركاب والبريد 
 والبضائع أو أي منها نظير مقابل أو أجر.

 طائرات الدولة: -

 الطائرات المستخدمة في األغراض العسكرية أو الشرطة أوالجمارك.

 الحركة الجوية: -

 جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

 وحدة مراقبة الحركة الجوية:  -

ة تعبير يطلق على أي من مركز مراقبة المنطقة أو مراقبة االقتراب أو برج مراقب
 المطار.

 تسجيل عامة:عالمة  -

 لتي تقوماعالمة تعينها المنظمة الدولية للطيران المدني لسلطة تسجيل العالمة العامة, 
 آخر غير األساس الوطني. أساسبتسجيل طائرات وكالة تشغيل دولية على 

لى عتحمل جميع الطائرات التابعة لوكالة تشغيل دولية, والمسجلة  أن يجب مالحظة:
 آخر غير األساس الوطني نفس العالمة العامة. أساس

 سلطة تسجيل العالمة العامة:  -

التي تحتفظ  -حيثما يكون ذلك مالئما -السلطة التي تحتفظ بالسجل غير الوطني أو
 بالسجل الذي تقيد فيه طائرات وكالة دولية.

 طريق خدمة الحركة الجوية:  -

 جوية حسب متطلبات تأدية خدماتطريق جوى محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة ال
 الحركة الجوية.

 مطار: -

ر مساحة محددة على سطح األرض أو الماء، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات، تتوف
إقالع بها شروط اإلرشاد واألمان والسالمة، وتخصص لالستعمال كليا أو جزئيا لهبوط و

 وتحرك الطائرات.

 مطار دولي: -
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وتتخذ  في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية،كل مطار تعينه وتعده الدولة 
 فيه اإلجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة وما إلى ذلك من إجراءات.

 حركة المطار: -

يع جميع الطائرات وغيرها من المتحركات األرضية في منطقة المناورات بالمطار وجم
 الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.

 المطارنطاق حركة  -

 فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.

 منطقة المناورات بالمطار -

متعلقة ذلك الجزء من المطار المستخدم إلقالع الطائرات وهبوطها وتحركاتها األخرى ال
انتظار وباإلقالع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل 

 طائرات.ال

 المهبط: -

هي مساحة محددة ومعلومة اإلحداثيات بعالمات على سطح األرض أو مرفوعة أعلى 
المنشآت أو على المنصات البحرية للبترول أو على سطح السفن وتكون مخصصة 

ركة حبشكل آمن ويتوفر فيها جميع معايير ومتطلبات سالمة  الهليكوبترلهبوط وإقالع 
 الطيران.

 ية:المنارة الالسلك -

لة هي محطة إرسال السلكية متعددة االتجاهات يتم استقبال إشاراتها بواسطة البوص
 الالسلكية الموجودة بالطائرة لتحديد اتجاه الطائرة.

 قائد الطائرة: -

باره في الطيار الذي يعينه المستثمر، أو المالك في حالة عمليات الطيران العام، باعت
 اآلمن للرحلة الجوية.موقع القيادة ومكلفا بالتسيير 

 عضو طاقم القيادة: -

عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية 
 لتشغيل طائرة أثناء مدة مأمورية الرحلة. 

 عضو طاقم الطائرة: -

 شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء مدة مأمورية الرحلة.

 منطقة محرمة:  -

يكون فوق إقليم الدولة تعلن عنها السلطات المختصة و الجويمحددة من الفضاء منطقة 
 الطيران فيها محرما.

 منطقة مقيدة: -

 معينة. فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع داخـل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط

 منطقة خطرة: -

 نة.في أوقات معيفضاء جوى ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران 

 منطقة التحركات والمراقبة: -
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 منطقة التحركات والمناورات بالمطار وما يجاورها من أرض ومبان أو أجزاء منها
 ويخضع الدخول إليها للمراقبة.

 طيران بهلواني: -

ضع مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها، أو اتخاذ و
 سرعتها على نحو غير مألوف.  غير عادى، أو تغييرا في

 البحث واإلنقاذ: -

كل معونة تقدم، ولو بمجرد اإلعالم، لطائرة تتعرض للهالك أو يهددها خطر أو 
ى صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سالمتها و يشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن عل

 متنها.

 مفتش السلطة المختصة: -

شطته بعمليات تفتيشية على المستثمر وأن هو من يفوض من قبل السلطة المختصة للقيام
ية التي تحددها المختلفة للتأكد من االلتزام بتطبيق جميع القواعد والقياسات الدولية والمحل

 السلطة المختصة.

 الترخيص العام لمزاولة النشاط: -

لكامل موافقة عامة تصدرها الجهة المعنية وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول بالتنظيم ا
نة، لمستثمر بالقيام بأنشطة في مجال الطيران المدني خالل فترة زمنية معيالسماح 

 وتحدد فيه حاالت إيقافه أو إلغائه.

 شهادة كفاءة التشغيل: -

ن شهادة تصدرها السلطة المختصة للمستثمر للقيام بعمليات محددة في مجال الطيرا
 المدني طبقا لمواصفات تشغيل محددة.

 شهادة الصالحية: -

درها السلطة المختصة بدولة تسجيل الطائرة تقر فيها صالحية الطائرة وثيقة تص
ردة في للطيران خالل فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الوا

 الوثيقة.

 تصريح الطيران:  -

 موافقة محددة تصدرها السلطة المختصة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

 البضائع الخطرة: -

متلكات هي المنتجات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة أو السالمة أو الم
لية والمحلية أو البيئة إذا ما نقلت جوا، والتي تحددها السلطة المختصة طبقا للقواعد الدو

 في هذا الشأن.

 الصانع: -

و ا أشخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصميم أو إنتاج الطائرات أو محركاتها أو وحداته
 أجهزتها أو أجزائها، أو األجهزة الالزمة للتشغيل اآلمن للطائرات. 

 سجل الطائرات: -

هو السجل الذي تسجل فيه الطائرات المدنية في الدولة وتشطب منه الطائرات الهالكة 
 أو المفقودة أو عند تسجيلها في دولة أخري.
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 مستثمر المطار : -
سطة المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواأي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار 

 تابعيه
 حــادث : -

ما يقع للطائرات في ما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب أي شخص فيها بقصد  
 : ائج التاليةالطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرته للطائرة ويترتب عليه إحدى النت

 ن الطائرة أووفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على مت -أ
 احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها

 إصابة الطائرة بعطب جسيم -ب
على  ويستثنى من ذلك اإلصابات البالغة أو المسببة التي ال تترتب بصفة مباشرة

 : تشغيل الطائرة وهي
 الوفاة ألسباب طبيعية -أ

  اإلصابات التي يلحقها الشخص بنفسه -ب
 خروناإلصابات التي يتسبب فيها أشخاص آ -ت
  إصابات األشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب -ث
  إصابة العاملين على األرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها -ج
 . فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها -ح

 الطائــرة:واقعة  -
ؤثر أو كل واقعة ال ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وت 

 من شأنها أن تؤثر على سالمة التشغيل
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 سيادة الدولة وسلطاتها – الباب الثاني

 سيادة الدولة –األول الفصل 

 ( السيادة 3المادة )

 داخل إقليمهاالفضاء الجوي الذي يقع للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على 

 تطبيق القانون نطاق( 4المادة )

 تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:

ت أنشطة الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية ووحدا (1)
 المالحة الجوية والطائرات المدنية عدا الطائرات العسكرية. 

ا ال يتعارض الدولة ـ أينما كانت ـ فيملدولة خارج إقليم المسجلة في االطائرة المدنية  (2)
امات الدولية مع أحكام قوانين الدولة األجنبية التي تباشر نشاطها فيها. واحترام االلتز

 عند الطيران فوق المناطق التي ال تتبع إقليم دولة معينة.

 ا.أنشطة تصميم وتصنيع وتداول الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو أجزاء منه (3)

جراءات نشطة الجوية األخرى المتعلقة بالطيران المدني طبقاً للقواعد واإلكافة األ (4)
 الصادرة من السلطة المختصة بهذا الخصوص.

ال تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إال إذا كانت مستخدمة  (5)
 للطيران المدني،.

العسكرية ال تسرى أحكام هذا القانون على الطائرات التي تستخدم في الخدمات  (6)
 والجمركية والشرطة وتعتبر هذه الطائرات تابعة للدولة.

والمستخدمة لخدمة كبار موظفي الدولة واإلسعاف تستثنى الطائرات الحكومية  (7)
 طة.السلهذا القانون وفق ما يقرره رئيس  أحكاممن بعض  مالي،الطائر بدون مقابل 

إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من  لسلطة الطيران المدنييجوز  (8)
 الخضوع لبعض أحكام هذا القانون عند استخدامها ألغراض مدنية.

 والمعاهدات الدولية  االتفاقيات( أحكام 5المادة )

يات أحكام هذا القانون وذلك بما ال يتعارض مع أحكام المعاهدات و االتفاق تسري (1)
 .تعديالتها ومالحقها السارية المفعولالدولية التي تكون الدولة طرفا فيها و

إلقليمية والمعاهدات الدولية او ا االتفاقياتالسلطة المختصة مسؤولة عن تطبيق بنود  (2)
يران التي تكون الدولة طرفا فيها, ويقوم الرئيس بتطبيق هذه البنود في مجال الط

 باستمرارالمدني 

لمصادقة الدولية واإلقليمية لوالمعاهدات  االتفاقياتتقوم السلطة المختصة باقتراح  (3)
 .المختصةعليها من الجهات 

ئح تعمل السلطة المختصة على التشجيع للدخول في اتفاقيات اقليمية في مجال لوا (4)
 الطيران والسالمة الجوية.
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 تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها -( 6المادة )

لق بها الطيران , أو حجز أية وثائق تتعللمدير العام الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من 
  لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون

 الجمارك واألمن والحجر الصحي والزراعي -( 7المادة )

ي ألموظفي الجمارك واألمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو 
هذا  ا في الدولة , ويجريشخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين واألنظمة المعمول به

تدخل التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول , تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون ال
  في إجراءات التفتيش

 الطوارئاستخدام الطائرات عند  –( 8المادة )

 مباالستخداوغيرها ان يصدر قرارا والزالزل يجوز للرئيس في حاالت الكوارث كالفيضان 
 يع الطائرات والموجودة في المطارات الليبية مقابل تعويض عادل.المؤقت لجم

 العالقة بين الطيران المدني والعسكري للدولة  –( 9المادة )

لطيران تقوم السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة فيما يتعلق بأنشطة ا
 ويتم اإلعالن عن هذه الترتيبات قبل تطبيقها.
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 السلطة المختصة -الفصل الثاني 

 ( إنشاء السلطة المختصة10مــادة )

مدني. لطيران المدني تهتم بجميع شئون الطيران الالهيئة العامة لسلطة مختصة تسمى  تنشأ
رار من بق رئيسي ويجوزويكون لها مقر  المستقلة،تكون لها شخصيتها االعتبارية وميزانيتها 

 رئيس السلطة إنشاء فروع ومكاتب للسلطة المختصة داخل الدولة .

 السلطة المختصة اختصاصات –( 11مــادة )

قانون  تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية تنفيذ أحكام
 التالية:الطيران المدني ولها بصفة خاصة تنفيذ المهام 

عامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي وضع السياسة ال (1)
ع ومع المشغلين في هذا القطا المعنية،التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية 

 .إلقرارهاوعرضها على مجلس الوزراء 

بيق الطيران المدني في الدولة للتأكد من تط أنشطةتنفيذ المهام التفتيشية على  (2)
 ة وفق المتطلبات الدولية والمحليةالسالمة الجوي إجراءات

 تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني. (3)

ها أو وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط على مطارات (4)
نسيق اإلقالع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقا للقانون، وذلك بالت

 لمحلية.امع السلطات 

ذلك تحديد المناطق التي تكون المالحة الجوية فوقها ممنوعة أو مقيدة أو خطرة و (5)
 الدولة.باالتفاق مع الجهات المعنية في 

 التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث الخاصة بالطيران المدني . (6)

راح اقتتشجيع التعاون بين الدولة وغيرها من الدول في مجاالت الطيران المدني .  (7)
. ، االنضمام إلى االتفاقيات التي تنظم المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها

خاصة وتشكيل اللجان الالزمة لتنفيذ تلك السياسة وتمثيل الدولة في المفاوضات ال
ي فبالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها واقتراح عقد االتفاقيات الثنائية 

 مجال الطيران المدني.

وإصدار شهادة صالحيتها  وتسجيلها،تحديد شروط تسجيل الطائرات في الدولة  (8)
ولي للطيران وتحديد عالمات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني الد

 عليها.بها وبأي تغيير يطرأ 

تحديد شروط الصالحية للعمل ضمن أفراد طاقم الطائرة وإصدار اإلجازات  (9)
 لشأن .والوثائق الخاصة بهذا ا

ة تحديد الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات التي تعمل في المالحة الجوي (10)
 الدولة. والتفتيش عليها وإصدار الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات المسجلة في

يق مع وضع القواعد التي تكفل حماية أنوار المالحة الجوية وإشاراتها وذلك بالتنس (11)
 السلطات المحلية .
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عليها  قق من تطبيق األنظمة الدولية الخاصة بتطبيق اإلجراءات األمنية المتفقالتح (12)
 عة تنفيذهادوليا في مطارات الدولة بما في ذلك االتفاقيات الثنائية واألقليمية ومتاب

بالتنسيق مع السلطة  عملها، وذلكاعتماد المطارات وتحديد مجاالت  إصدار  (13)
 المحلية.

لدولية اي الطيران المدني مع االخذ باالعتبار المعايير وضع سياسة لحماية البيئة ف (14)
والوطنية وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشؤون البيئة واستعمال 

    األراضي

 طيرانمتطلبات البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجاالت ال واعتمادوضع وتنظيم  (15)

والنشرات والمبادئ  . إصدار األوامر والتوجيهات واإلشعارات والتعليمات (16)
 وتقنين مجال الطيران المدني بتنظيمالتوجيهية والمنشورات المتعلقة 

ف على تطبيق اإلجراءات اوضع القواعد الخاصة بأمن الطيران المدني واإلشر (17)
 بأمن الطيران المدني وتطبيق البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني.

 رئيس السلطة المختصة –( 12مــادة  )

 للسلطة المختصة رئيس يتم تعيينه من رئاسة مجلس الوزراء. ويكون المرشح لديهيكون 
 المتطلبات التالية:

 ح العامقادرا على القيام بالمهام والواجبات المكلف بها كرئيس للسلطة لخدمة الصال (1)

 عند الترشح يجب ان يكون لديه خبرة إدارية او فنية في مجال الطيران المدني (2)

سسة عالقة مادية وال يملك جزء او بالكامل اي مؤ أيدي المرشح يجب ان ال يكون ل (3)
بأي مؤسسة اخرى بأي شكل  االرتباطتعمل في مجال الطيران الدني وال يحق له 

 من األشكال خالل شغله لمنصب الرئيس.

 رئيس السلطة المختصة اختصاصات -( 13مــادة )

 ني.في مجال الطيران المدإدارة السلطة المختصة وتنفيذ السياسة العامة للدولة  (1)

قانون  بنود وأحكام لتنفيذوإصدار اللوائح التنظيمية واإلجراءات المناسبة  اعتماد (2)
 الطيران المدني للدولة.

 ألوامرواالتوقيع نيابة عن السلطة على العقود واالتفاقيات والتوقيع على القرارات  (3)
 الالزمة لتنفيـذ أهداف السلطة.

 تمثيل السلطة المختصة أمام القضاء وينوب عن السلطة المختصة في التعاقد مع (4)
 الغير .

واتخاذ  ين،المستثمـر من أوالسلطة من المستفيديــن  إلىالنظر في الشكاوى المقدمة  (5)
 هذا القانون ألحكاموفقا  اإلجراءات

خول او الد المشغل،للرئيس او من يفوضه حق الدخول الى منشآت المستثمر او  (6)
ولهم الحق في تفتيش هذه  المدني،أي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران  إلى
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والتعليمات النافذة في الدولة  واألنظمةبقصد التحقق من االلتزام بالقوانين  األماكن
 وأوامرهابما في ذلك الدولية منها ، وتعليمات السلطة وقراراتها 

عها رة وحجز الوثائق المتعلقة بها ومنللرئيس او من يفوضه الحق في تفتيش الطائ (7)
ة والوطنية والتعليمات الدولي واألنظمةمن الطيران اذا تبين له وجود مخالفة للقوانين 

 السلطة. وأوامر، وتعليمات وقرارات 

ن تعيين الموظفين والعاملين في السلطة المختصة وفقا لما تنص عليه الئحة شؤو (8)
 العاملين.

لسنوية للسلطة المختصة وحسابها الختامي وعرضهما إعداد مشروع الميزانية ا (9)
 على مجلس اإلدارة.

س إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في السلطة المختصة وتقديمها إلى مجل (10)
 اإلدارة .

 التخويل بالمهام –( 14مــادة )

السلطة وفق اللوائح بأي من المهام  موظفيو يجوز لرئيس السلطة تخويل مفتشي (1)
 .بموجب هذا القانون المكلف بها

المؤهلين بشكل  االعتبارينيجوز لرئيس السلطة تخويل األشخاص العاديين أو  (2)
م بأي من المها باستمرار،مع مراعاة مراجعة هذه اللوائح  مناسب ووفق اللوائح

التخويل ويجب على رئيس السلطة ضمان عدم  القانون،المكلف بها بموجب هذا 
لي الخدمة الجوية أو مشغلي الطيران أو مشغلي بهذه المهام بطريقة تجعل مشغ

 في الواقع ينظمون أنفسهم. الصيانة،الطيران العام ومرافق 
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 موارد السلطة المختصة  –الفصل الثالث 

 السلطة المختصة مصادر ميزانية –( 15مــادة )

 تتكون إيرادات السلطة المختصة من :

 المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة األموال (1)

عن خدماتها للمستثمرين  السلطة المختصةتتقاضاها الرسوم واألجور التي  (2)
 وفق القوانين السارية والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني

ي والتفي المطارات الليبية الت التجارية حصلة من ركاب الرحضريبة اإلركاب الم (3)
 الحكومة.تحددها 

رخص، العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود ال (4)
 وتجديد هذه العقود

 هذا القانون أحكامحصيلة الغرامات المفروضة بموجب  (5)

 ة.الهبات واإلعانات والمنح والوصايا التي ال تتعارض مع أهداف السلطة المختص (6)

 لس الوزراء الهبات التي تحصل عليها بموافقة مج (7)

 القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء  (8)

يوافق عليها موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة السلطة المختصة لنشاطها واي  (9)
 مجلس الوزراء

 السنة المالية للسلطة –( 16مــادة )

كل  مبر منتبدأ السنة المالية للسلطة المختصة في يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديس
 عام.

 أموال السلطة –( 17مــادة )

 أنواع الضرائب جميعوتعفي السلطة من تعتبر أموال السلطة المختصة أمواالً عامة 

 اإلعفاءات من الرسوم  –( 18المادة )

 تصدر رئاسة الوزراء قانون ينظم الرسوم المتعلقة بالطيران المدني وأنشطته. (1)

 السابقة الطائرات اآلتية:تعفي من الرسوم المذكورة في الفقرة  (2)

 طائرات الدولة -

 طائرات هيئة األمم المتحدة ووكالتها المتخصصة -

 طائرات جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة -

 الطائرات المستخدمة دون مقابل في اإلسعاف والبحث واإلنقاذ. -

 أي طائرات أخري تقرر الدولة إعفائها -



 (VA1)بشأن الطيران المدني  2005لسنة  6مسودة تعديل القانون رقم 

12 

 السلطةالتدقيق على حسابات  –( 19مــادة )

يتولى مراقبة وتدقيق حسابات السلطة المختصة مدقق للحسابات أو اكثر وفقا  (1)
ئيس وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى الر عليها،لألصول المحاسبية المتعارف 

  ية.المنتهتقريرهم خالل أربعة اشهر على األكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية 

 المحاسبة.المسبقة لديوان  تعفى السلطة المختصة من الرقابة (2)

 إعفاءات السلطة –( 20مــادة )

يالت المختصة من جميع الضرائب والرسوم, وتتمتع السلطة باالعفاءات والتسهتعفى السلطة 
 الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية

 النظم المالية لمنتسبي السلطة –( 21مـــادة )

ي شأن ونظم معاشات ومكافآت التقاعد التي تسري فيخضع العاملون في السلطة المختصة لقوانين 
 الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف الحكومية.

 تصريح لفرض رسوم على الخدمات -( 22مادة )

بما في ذلك  المدني،يجوز لرئيس السلطة فرض رسوم على خدمات سلطة الطيران  (1)
والحفاظ على  والشهادات،التفويضات والموافقات والتفتيش وإدارة التراخيص 

جدول زمني لجميع الرسوم التي قد يفرضها رئيس السلطة ونشرها. تكون 
 .التغييرات في الرسوم المفروضة موضوع إخطار بالتداول العام

 تقوم السلطة المختصة بتحصيل رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات (2)
 .المعتمدةوتسهيالت وإصدارات طبقا ألحكام الئحة الرسوم 

 



 (VA1)بشأن الطيران المدني  2005لسنة  6مسودة تعديل القانون رقم 

13 

  

 لسلطةل العامة واجباتالالصالحيات و – الرابعالفصل 

 تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها  –( 23المادة )

ية لرئيس السلطة أو من يخوله الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران , أو حجز أ
 تنفيذ أحكام هذا القانون للتأكد من وثائق تتعلق بها 

 المهام التفتيشية والرقابيـة للسلطة المختصة   –( 24المادة )

لقة السلطة المختصة هي المسؤولة بالتفتيش والرقابة على جميع األنشطة المتع (1)
 بالطيران المدني والقائمين عليها طبقا للقواعد واإلجراءات التي تصدرها.

 تقوم السلطة المختصة بتحديد المفتشين المعتمدين لكل نشاط وفقا لألسس التي (2)
 تضعها السلطة المختصة لهذا الغرض.

 يكون للمفتشين المعتمدين صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول إلى أماكن (3)
ر المتصلة بها سواء داخل الدولة أو خارجها وعلى المستثم ذه األنشطةممارسة ه

 مل.تقديم كافة التسهيالت الالزمة لتمكينهم من القيام بمهامهم على الوجه األك

من  تلتزم الجهات المختصة بإصدار التصاريح الالزمة لتمكين المفتشين المعتمدين (4)
فيذ رات داخل الدولة لمراقبة تنالدخول إلى أماكن ممارسة مهامهم في كافة المطا

 أحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.

 تقوم السلطة المختصة بوضع برامج التدريب الالزمة للمفتشين المعتمدين سواء (5)
 بالداخل أو الخارج بما يضمن رفع كفاءة أدائهم. 

يب نظمة جديدة تدرعلى المستثمر في حالة استخدام طرازات طائرات أو معدات أو أ (6)
مر العدد الكافي من مفتشي السلطة المختصة ضمن خطة تدريب العاملين لدى المستث

 وعلى نفقته.

 .تحدد السلطة المختصة نفقات إتمام إجراءات الرقابة والتفتيش وآلية تمويلها (7)

 واإلعفاءات االستثناءات( 25المادة )

 أون استثناء من المتطلبات الواردة في هذا القانو أو إعفاءللرئيس الصالحية في  (1)
 من لوائح الطيران المدني خدمة للصالح العام.

 أواإلعفاءات  إصداريقوم الرئيس بإصدار الئحة تحكم شروط ومتطلبات  (2)
 المذكورة. االستثناءات

 من إعفاءات واستثناءات إصدارهيجب على الرئيس نشر ما تم  (3)

( 3( و)2( و)1استثناء من نصوص هذا القانون اال طبق ) أو إعفاءال يحق للرئيس  (4)
 السابقين.
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 أحكام عامة للطيران – الخامسالفصل 

 ( شروط عمل الطائرات األجنبية في الدولة26المادة )

إال بموجب  ال يجوز ألي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أو قيام مستثمرها بأعمال جوية معينة
 السلطة المختصة أو استنادا إلي:تصريح تصدره وتحدد شروطه 

 معاهدة دولية تكون الدولة طرفا فيها -

تنظيم اتفاق نقل جوي ثنائي ساري المفعول بين الدولة وأي دولة أجنبية أخري ل -
 النقل الجوي.

 الشروط التي يجب توفرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة   –( 27المادة )

 الدولة:سبة إلى الطائرات التي تعمل في إقليم يجب توفر الشروط التالية بالن

 أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها. (1)

ان تكون شهادة صالحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة  (2)
 فيها الطائرة أو معتمدة منها.

 أن تحمل بطريقة ظاهرة عالمات جنسيتها وتسجيلها. (3)

حدده ت التي تقرها دولة التسجيل عالوة على ما تأن تكون مجهزة باألجهزة والمعدا (4)
 السلطة المختصة.

لة أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن دو (5)
 التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصالحية.

ض، وفقا للقواعد أن يكون مؤمنا لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح األر (6)
 المقررة في هذا الشأن.

تعليم يجوز للسلطة المختصة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو ال (7)
 من شرط أو أكثر من هذه الشروط. 

 األجهزة الالسلكية واستعمالها بالطائرات  –( 28المادة )

ن لديها السلكية ما لم يكال يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الدولة بأي أجهزة  (1)
ترخيص بذلك من جهات االختصاص في الدولة المسجلة فيها أو أية دولة مخولة 

قررة بذلك من قبل دولة التسجيل بموجب ترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية الم
  في هذا الشأن

(2)  ً  ال يجوز استعمال هذه األجهزة إال في األغراض الخاصة بالمالحة الجوية وفقا
 شروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.لل

 نقل البضائع الخطرة  –( 29المادة )

والذخائر  األسلحةنقل  العسكرية المخولة من الجهاتيحظر بغير إذن خاص  (1)
ية التي والمفرقعات وكل ما هو مصمم الستعماله حربياً في الطائرات الليبية واألجنب

  تعمل في الدولة
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لليبية الخطرة التي يصدر ببيانها قرار من الرئيس في الطائرات اويحظر نقل المواد  (2)
 كواألجنبية التي تعمل في الدولة إال وفقاً للشروط واألحكام التي يضعها لذل

 أنظمة وتعليمات حفظ األمن بالمطارات  –( 30المادة ) 

ليمات التعتقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى بوضع األنظمة و
 ة.لحفظ األمن في مطارات الدولة وضمان سالمة األرواح والطائرات والمساعدات المالحي

 آالت التصوير الجوى  –( 31المادة )

هذه  ال يجوز الطيران في إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآالت التصوير الجوى أو استعمال
 رة في هذا الشأناآلالت إال بتصريح مسبق من الرئيس ووفقاً للشروط المقر

 مسئولية قائد الطائرة  –( 32المادة )

وله سلطة  ،الطيرانقائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسالمتها بمن عليها أثناء فترة 
لمعمول بها في ااتخاذ التدابير الالزمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد 

  . هذا الشأن
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 المطارات والمهابط ومنشآت الخدمات المالحية - نيالباب الثا

 االرتفاقالمطارات وحقوق 

 إنشاء المطارات وترخيصها  –( 33المادة )

بموجب  ال يجوز إنشاء وإعداد المطارات في إقليم الدولة أو استعمالها أو استثمارها إال 
 صة من السلطة المخت اعتمادترخيص مسبق بالتنسيق مع السلطات المعنية بالدولة وشهادة 

 ملكية المطارات   –( 34المادة )

جميع المطارات والمنشآت والمباني واألسالك واألجهزة والمعدات والمحطات السلكية 
 والالسلكية والمنارات التابعة لها تعتبر من المرافق العامة 

 المطارات اعتماد –( 35المادة )

 من السلطة المختصة. االعتمادال يجوز تشغيل المطار قبل الحصول على شهادة  (1)

 للمطار وفق اللوائح التنظيمية لتصنيف االعتمادتصدر السلطة المختصة شهادة  (2)
 ة شروط ومتطلبات اعتماد المطارات.تحدد السلطة المختصالمطارات و

 مشغل المطار   –( 36المادة )

 باآلتي: المطار القياميجب على مشغل 

 المطار  اعتمادالتأكد من تشغيل المطار وفق شهادة  (1)

 الصادرة من السلطة بالخصوص التنظيميةاللوائح  تنفيذب التقيد (2)

لك اإلشراف على األشخاص العاملين في المطار أيا كانت الجهة التي يتبعونها وذ (3)
رات مطافي األمور التي تكفل عدم اإلخالل باألنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك ال

 التخاذوسير العمل فيها, ويتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة 
 اإلجراءات الالزمة بشأنها.

 تنفيذ برنامج إدارة السالمة الجوية بالمطار (4)

 تنفيذ برنامج أمن الطيران المدني بالمطار (5)

 للمطار وتدريب العاملين عليها الطوارئخطة  إنشاء (6)

 ية من السلطة بدخول المطار للقيام بأعمالهم التفتيش السماح لألشخاص المخولين (7)

 المطارات استعمال -( 37المادة )

تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد  (1)
ت يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إال في الحاال بذلك، والواألنظمة الخاصة 

 .المختصةالسلطة االضطرارية أو بتصريح من 

ان على كل طائرة داخله إلى اإلقليم أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إال إذا ك (2)
 لي.مصرحاً لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة اإلقليم من مطار دو

اإلجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من  اتخاذمع مراعاة  (3)
أخرى  العتباراتات بسبب طبيعة عملياتها أو إعفاء بعض الطائر السلطة المختصة
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من التقيد بذلك على أن يحدد هذا التصريح مطار الهبوط ومطار اإلقالع والطريق 
 والتعليمات الواجب إتباعها.

بوط خارج أية طائرة داخلة إلى اإلقليم الليبي أو مغادرة أو عابرة له لله اضطرتإذا  (4)
ة محلية، على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلط المطارات الدولية في ليبيا فإنه يتعين

الة وأن يقدم سجل الطائرة واإلقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه وفي هذه الح
ه قبل يحظر إقالع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت في

ليه في اإلجراءات المقررة، وع واتخاذ السلطة المختصةالحصول على تصريح من 
 للهبوط. اضطرتهجميع األحوال أن يقيم الدليل على األسباب التي 

 حدود حقوق االرتفاق  –( 38المادة )

ما بتحدد السلطة المختصة نطاق ومدى حقوق االرتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها، 
القواعد ب يكفل تأمين سالمة المالحة الجوية وحماية األشخاص والممتلكات، وذلك مع االلتزام

 واألنظمة المحلية أو الدولية المقررة في هذا الشأن.

 المنشآت في المناطق الخاضعة لالرتفاق  –( 39المادة )

لجوية، أو اال يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق االرتفاق 
ريح رتفاق إال بموجب تصإجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال المناطق الخاضعة لال

 مسبق من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي تقررها السلطة المختصة في هذا الشأن.

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر علي سالمة المالحة الجوية في مناطق   –( 40المادة )
 االرتفاق

لسلطة اال يجوز إنشاء منارة ضوئية أو السلكية أو أعمدة أو صواري إال بعد موافقة  (1)
 المختصة.

للسلطة المختصة أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع  (2)
لقيود األجهزة الضوئية المساعدة للمالحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من ا

و أعلى المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية 
 .سلكية أو يهدد سالمة المالحة الجويةيعرقل عمل األجهزة الال

ركة كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متح على (3)
ة من شأنها أن تحدث تداخال يعرقل عمل األجهزة الالسلكية أو األجهزة المساعد

 ا التداخلللمالحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة إلزالة هذ

 يةحقوق االرتفاق الجو  –( 41المادة )

 تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سالمة المالحة الجوية وحسن
 عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على األخص ما يأتي:

  وضع عالمات لإلرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا علي سالمة المالحة الجوية. (1)

لة ع أو وقف أو إزاللسلطة المختصة الحق في اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمن (2)
مخالف أي مخالفات تخل بحقوق االرتفاق الواردة في أحكام هذا القانون مع إلزام ال

 بجميع النفقات التي تكبدتها السلطة المختصة في هذا الشأن.
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 التعويض مقابل فرض حقوق االرتفاق  –( 42المادة )

 تفاق الجوية.يدفع تعويض مناسب طبقا للقوانين السارية، مقابل فرض حقوق االر

 مراعاة القوانين المتعلقة بالبيئة  –( 43المادة )

 اإلشراف على حماية البيئة من تأثيرات الطيران المدني:  (1)

ن تتولى السلطة المختصة اإلشراف على تقييم التأثير البيئي لمنشآت الطيرا (أ)
بيئة المدني المطلوب الترخيص لها بموجب القوانين الخاصة المتعلقة بحماية ال

ا وما يرتبط به من لوائح وتشريعات وكذا القواعد والقياسات الدولية في هذ
 المجال.

 تقوم السلطة المختصة بوضع التشريعات الخاصة بانبعاثات محركات الطائرات (ب)
 ومتابعة االلتزام بها.

 تتولى كل منشأة مسئولية قياس مختلف الملوثات في بيئة العمل الخاصة بها (ج)
 والناتجة عن العمل.

 تحديد مستوى الضوضاء ووحدات قياسه:   (2)
تحدد السلطة المختصة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم 
 مطارات الدولة كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتهـا وخالف

ولية في ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه وفقاً للقواعد الد
 لشأن. هذا ا

إنشاء محطات الرصد البيئي للضوضاء واالنبعاثات من محركات الطائرات  (3)
 والمعدات األرضية:

يجب توافر محطة رصد بيئي في كافة المطارات الدولية لتحديد مستوى  (أ)
 ركات الطائرات والمعدات األرضية.الضوضاء وانبعاثات العادم من مح

ً تقوم السلطة المختصة باعتماد هذه المحطات وال (ب)  شهادات الصادرة عنها طبقا
 للقواعد القياسية لحماية البيئة.

 إدارة األزمات واألحداث البيئية الطارئة والكوارث. (4)

تصدر السلطة المختصة التشريعات والضوابط الالزمة لتنظيم أعمال إدارة  (أ)
 األزمات واألحداث الطارئة في جميع منشآت الطيران المدني، وتعتمد أنظمة

 ذا الشأن وتتابع مدي االلتزام بهذه الضوابط. المستثمرين في ه

 يجب أن يتوافر بكافة مطارات الدولة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث. (ب)

تقوم السلطة المختصة بوضع خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في المنشآت  (ج)
 واألنشطة التابعة لها. 
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 الطائرات – الثالثالباب 

 تسجيل الطائرات –الفصل األول 

 عالمات الجنسية والتسجيل -( 44)المادة 

ا طبقاً ما لم تحمل عالمات جنسيتها وتسجيله الدولةال يجوز ألية طائرة أن تعمل في إقليم 
جوز للمدير يإال أنه  ألحكام قانون دولة التسجيل أو وفقاً لنظام التسجيل الدولي أو المشترك ،

ية أو العام أن يصرح ألية طائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط ألغراض االختبارات الفن
 .ألغراض أخرى طبقاً لشروط التصريح

 التمتع بالجنسية الليبية -( 45المادة )

ية، الليب تتمتـع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة بالجنسية
 وعليها أن تحمل عالمات جنسيتها وتسجيلها.

 تحديد عالمات الجنسية والتسجيل -( 46المادة )

( 5لرقم )تكون باللغة الالتينية وتتكون من ا أنلجنسية للطائرة الليبية يجب عالمة ا (1)
 (.Aوالحرف )

 عالمة التسجيل وتتألف من ثالثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة الرئيسيحدد  (2)
 بالالتينية وتوضع عالمة الجنسية قبل عالمة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير

 يجب إخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بعالمة التسجيل

 سجل الطائرات -( 47المادة )

بسجل وطني لغرض تسجيل الطائرات ويشترط لتسجيل أية طائرة فيه رئيس السلطة يحتفظ 
 :التاليةأن تتوفر فيها الشروط 

ً أال تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيالً دولياً أو  (1)   .مشتركا

 أن تكون الطائرة مملوكة ملكية تامة ألشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية (2)

 ص يتمتعون بالجنسية الليبية وذلك بموجب عقدأن تكون الطائرة في حيازة أشخا (3)
ن عإيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار يخولهم حيازة الطائرة لمدة ال تقل 

 .سنتين

 محتويات سجل الطائرات وشهادة التسجيل -( 48المادة )

  :التالية( البيانات 47يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة ) (1)

  .القيدرقم وتاريخ  (أ)

  .والتسجيلعالمات الجنسية  (ب)

   البيانات األساسية عن الطائرات ومحركاتها وشهادة صالحيتها للطيران (ج)

  .اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر (د)

   بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها (ه)

   عليها السجل يحتويأن  الرئيسأية بيانات أو معلومات أخرى يقرر  (و)
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 لمادة( من هذه ا1يدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة ) (2)

 . محتويات شهادة التسجيل الرئيسيحدد  (3)

  . اإلجراءات الالزمة إتمامشهادة التسجيل بعد  الرئيسيصدر  (4)

 من سجل الطائرات اإللغاءأو الشطب  -( 49المادة )

 :التاليةتشطب الطائرة من سجل الطائرات في الحاالت  (1)

  إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية الليبية (أ)

 إذا انتقلت ملكيتها لشخص ال يحمل الجنسية الليبية (ب)

 .االستعمالإذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائياً من  (ج)

 رئيس السلطة.وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من  (2)

بكل تغيير نصت عليه هذه  الرئيسوعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر  (3)
 المادة فور حدوثه مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة

 يلغي شهادة التسجيل صادرة من السلطة المختصة أويعلق  أنيحق لرئيس السلطة  (4)
 بالصالح العام.ألسباب تتعلق 

 أجر الطائرةحالة تغير أو وفاة مالك أو مست -( 50المادة )

لطائرة في حالة تغير مالك الطائرة أو مستأجرها أو وفاته يجب على الشخص المسجلة باسمه ا
ل بالتغيير أو الوفاة وبتاريخ حدوث أي منها لقيد ذلك في سج الرئيس خطارإأو ورثته 
 .الطائرات

 الطائرات المملوكة لألجانب -( 51المادة )

بل ققرار يحدد بمقتضاه النظم وشروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من  الرئيسيصدر 
 بالدولة.أشخاص ال يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين 

 قواعد التسجيل المشـترك - (52المادة )

ولية أو دتطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوى 
 عضواً فيها : الدولةمشتركة تكون 

 تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدنى بالدول األخرى األعضاء (1)
 في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على

 طبقا لنص ليبياأن يكون هـذا السجل منفصالً عن السجل الوطنى الذى تحتفظ به 
 انون . ( من هذا الق47المادة )

 :  اآلتيمع مراعاة  مجزئايكون السجل المشترك موحداً أو  (2)

في حالة االتفاق على إنشاء سجل مشترك موحد ، على سلطة الطيران  (أ)
ي في الدول األخرى المساهمة ف المدنياالتفاق مع سلطات الطيران  المدني

 المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد . 
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الة االتفاق على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجزاء على سلطة في ح (ب)
في الدول األخرى  المدنياالتفاق مع سلطات الطيران  المدنيالطيران 

 األعضاء بالمؤسسة على االحتفاظ بأي جزء من هذا السجل . 

تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط إما في السجل المشترك  (ج)
ء من هذا السجل وال يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في الموحد أو في جز

من هذا القانون سواء احتفظت  (47)السجل المنصوص عليه في المادة 
 بالسجل المشترك أو بجزء منه .  الدولة

تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في  (د)
 عامة موحدة . السجل المشترك أو الموحد أو أي جزء منه عالمة

ل من تعتبر الطائرات المسجلة وفقاً ألحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية ك (ه)
 الدول األعضاء في المؤسسة . 

بالتضامن مع الدول األخرى األعضاء في المؤسسة بجميع  الدولةتلتزم  (و)
ي االلتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك الت

  المدني.يات الدولية المتعلقة بالطيران تفرضها االتفاق

 تقوم سلطة الطيران المادة،مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة )ج( من هذه  (ز)
ولة دبالسجل المشترك أو بأي جزء منه بمهام  الدولةالمدني في حالة احتفاظ 

ً لألحكام المقررة في هذا   وعلى األخص فيما يتعلق الشأن،التسجيل طبقا
بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصالحية للطيران وإجازات األطقم 

ابة عن عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها ني الدولةوتلتزم  الجوية،
  المؤسسة.نفسها وعن جميع الدول األعضاء في 

تسجيل ( من هذا القانون على ال49( ، )48ادتين ) تسرى أحكام الم -ح (ح)
 ( . 48المشترك وذلك فيما عدا أحكام الفقرة )أ( من المادة )

 قواعد التسجيل الدولي للطائرات - (53المادة )

  للطائرات:تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي 

اء تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول األخرى األعض (1)
 لية على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديهافي مؤسسة النقل الجوي الدو

  دولياً.طائرات المؤسسة 

ية ال يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دول (2)
 واحدة في نفس الوقت . 

امة عتحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دولياً عالمة  (3)
 موحدة . 

كل من  تعتبر الطائرات المسجلة دولياً وفقاً ألحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية (4)
 الدول األعضاء في المؤسسة . 
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مات بالتضامن مع الدول األخرى األعضاء في المؤسسة بجميع االلتزا الدولةتلتزم  (5)
 لدوليةاالتي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها االتفاقيات 

 .  المدنيالمنظمة لمجال الطيران 

اء تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول األخرى األعض (6)
قررة في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقاً لألحكام الم

في هذا الشأن وعلى األخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات 
 األطقم الجوية .  وإجازاتلطيران الصالحية ل

 ( من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك49( ، )48تسرى أحكام المادتين ) (7)
 ( .48فيما عدا أحكام الفقرة )أ( من المادة )
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 ملكية الطائرة وإيجارها -  الفصل الثاني

  الوضع القانوني للطائرة ونقل الملكية -( 54المادة )

ويتم نقل ، الدولةالطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين واألنظمة المعمول بها في 
لسجل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي وال يكون له أي اثر تجاه الغير إال بعد قيده في ا

 ( من هذا القانون47المنصوص عليه في المادة )

 التصرفات القانونية -( 55المادة )

 ( من هذا47ف في أية طائرة مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة )ال يجوز التصر
 الرئيسبما في ذلك البيع والرهن إال بعد موافقة  أجنبيالقانون لصالح أي 

 الطائرات استئجار -( 56)المادة 

ي وبموافقة بالكتابة ، وبتسجيل العقد في السجل الوطن إالالطائرة  إيجارال ينعقد عقد  (1)
 السلطة.

ستئجار اال يجوز ألحد الرعايا الليبيين أو المقيمين باألراضي الليبية استيراد أو  (2)
 السلطة.طائرة بقصد الشراء إال بعد الحصول على إذن خاص بذلك من 

اال  ، او تأجير الطائرة للغيراإليجارال يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن عقد  (3)
 بموافقة المؤجر والسلطة.

ح ال يجوز التصرف بطائرة مسجلة في السجل الوطني او ترتيب الحقوق عليها لصال (4)
 شخص اجنبي اال بموافقة السلطة وقيد التصرف في السجل الوطني.

عد بوأي مكان آخر خارجها إال  الدولةوال يجوز للطائرة المستأجرة الطيران بين  (5)
 السلطة بذلك.الحصول على إذن من 

 مستأجر الطائرةواجبات  -( 57المادة )

واجبات يبقى مالك الطائرة المؤجرة لشخص آخر مسئوالً بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة ال
ية وسجل المفروضة قانوناً إال إذا اتفق على غير ذلك وكان المستأجر أهال لتملك طائرة ليب

الً عن سئولذلك وفي هذه الحالة يكون المستأجر وحده م الرئيساالتفاق في السجل الذي يعده 
ئرة التي مخالفة الواجبات المذكورة باعتباره مشغالً للطائرة ويقصد بالطائرة المؤجرة الطا

 بهيئة قيادة تابعة لها. يتولى المستأجر تشغيلها

 الطائرات إليجارالقواعد المنظمة  -( 58المادة )

يجار الطائرة تحدد القرارات والقواعد والنظم الصادرة بمقتضى هذا القانون األحكام المتعلقة با
لواجبات سعة الطائرة بما في ذلك ا بإيجاربهيئة قيادة أو بدونها وكذلك األحكام المتعلقة 

  الطائرة أوسعتها واألحكام األخرى ذات العالقة إيجاروالمسئوليات المترتبة على 

 تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسية المستثمر -( 59)المادة 

راض ال يجوز لمؤسسات النقل الجوي األجنبية تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها ألغ
ً  الرئيسإال بإذن من  الدولةتجارية من وإلى وعبر إقليم  لمتضمنة  للشروط الواردة واووفقا

 باإلذن.
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  الحجز التحفظي -( 60المادة )

 ً  أو تسري القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات على حجز الطائرات حجزاً تحفظيا
أو المعاهدات  تنفيذياً أو بيعها جبرياً وذلك دون إخالل بما قد يرد من أحكام خاصة في القوانين

 .طرفاً فيها ويدون الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة الدولةالدولية التي تكون 

 شروط الحجز على الطائرة -( 61المادة )

والمتعلقة بالحجز على الطائرات ،  الدولةاالتفاقيات الدولية المنضمة اليها  أحكاممع مراعاة 
 التالية األحكامتطبق 

 ، وال يجوز اتخاذ أيي او التنفيذي على طائرات الدولةال يجوز الحجز التحفظ (1)
 مهما كان نوعه لمنع هذه الطائرات من الطيران  إجراء

نعها مال يجوز الحجز التحفظي على الطائرات التالية اذا كان هذا الحجز يؤدي الى  (2)
 -:من التحرك

الطائرات المستخدمة على خط جوي دولي او داخلي منتظم، والطائرات  (أ)
 االحتياطية لهذه الطائرات 

 في رحلة خاصة أموال أو أشخاصنقل التي تقوم ب اإلقالعالطائرات على وشك  (ب)
لة حاذا كان الحجز التحفظي بشأن دين يتعلق بالر إال، او مكافأةمقابل اجور 

الذي  ، او اذا كان الحجز التحفظي يوقعه المالكالتي توشك الطائرة القيام بها
 فقد طائرته بفعل غير مشروع 

ة التحفظية الخاص اإلجراءات( من هذه المادة على 2الفقرة ) أحكامال تسري  (ج)
نفيذ المتعلقة بت أووبالدعاوى الجمركية ،  العامة وباألموال اإلفالسبدعاوى 

 العام  األمنوتعليمات  وأنظمةقانون العقوبات 

دة ( من هذه الما2ال يجوز الحجز التنفيذي على الطائرات المذكورة في الفقرة ) (3)
هذا  إجراءاتاستنفاذ جميع بعد  إالتنفيذا لحكم قضائي  أو األداءبسبب دين مستحق 

 وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين  األخرىالمدين  أموالالحجز على 

و تسجل في السجل الوطني القرارات القضائية النهائية بتوقيع الحجز التحفظي ا (4)
الحجز عتبر المنازعات المتعلقة بتالتنفيذي على الطائرات المسجلة في هذا السجل و

 المستعجلة ويفصل فيها على وجه االستعجال  األمورعلى الطائرات من 

 منع الحجز لدعاوى البراءة -( 62المادة )

من  ال يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة طرف في المعاهدة بسبب أي ادعاء
 . قبل صاحب حق االختراع فيما يتعلق بالطائرة أو أي جزء من أجزائها

 عن تشغيل الطائرة  الضرر الناجم -( 63المادة )

،  األرضخارجها او على سطح  أوكل من لحق به ضــرر وهو داخل الطائرة  (1)
او في فضائها  الدولة إقليمي حالة الطيران في ف  وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة

 المقررة في هذا القانون ، وفي األحكامالجوي ، فانه يستحق التعويض بمقتضى 
مسؤولية ، وتطبق القواعد العامة في ال الدولةالمعاهدات الدولية سارية المفعول في 

 ية المدنية على التعويض اذا لم يرد نص في هذا القانون او في المعاهدات الدول
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مشغل الطائرة ووكالؤه وموظفوه وتابعوه المشاركون في تشغيل الطائرة  (2)
شار اليه في الفقرة بالتضامن فيما بينهم عن التعويض عن الضرر الم  مسؤولون

الطائرة   ( من هذه المادة ، ويكونون مسؤولين بالتضامن مع الشخص الذي شغل1)
 غيل الالزمة لمنع هذا التش باإلجراءاتبغير رضاهم ، ما لم يثبت انهم قد قاموا 

تعويض عن الضرر المشار يعفى مشغل الطائرة ووكالؤه وموظفوه وتابعوه من ال (3)
 :اليه في هذه المادة في الحاالت التالية

مشغل  إرادةعن سبب خارج عن  أواذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة  (أ)
ة لتفادي الطائرة ووكالئه وموظفيه وتابعيه وانهم قد اتخذوا كل التدابير الالزم

 ر الضرر ، او كان من المستحيل عليهم اتخاذ مثل هذه التدابي

اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن خطأ ارتكبه المتضرر او أي من موظفيه او  (ب)
 الضرر إحداث  في بإهمالهمتابعيه او وكالئه او شاركوا 

ال يترتب أي حق في التعويض عن الضرر الناجم عن ضجيج أو اهتـزاز أو  (ج)
ون منفوثات محرك أو محركات طائرة إذا تم التشغيل وفقاً ألحكام هذا القان

  قواعد المنفذة لهوال

اذا لحق بأي شخص ضرر ناجم عن تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران ، او  (4)
بسبب عرقلة طائرة لطائرة اخرى في حالة طيران ، فتعتبر كل طائرة متسببة 
بالضرر ويكون مشغل كل منها مسؤوال بالتضامن عن تعويض المتضررين مع 

  األخرينالمشغلين 

تعدد المسؤولون عن الضرر فال يحق للمتضررين تعويضا يزيد عن التعويض  اذا (5)
 الذي يحكم به على مسؤول واحد 

 شروط اإلعفاء من التعويض -( 64) المادة

يعتبر باطال كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكالءه وموظفيه وتابعيه من  (1)
 ئرة جزئيا ، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطا أوالمسؤوليــة ، كليا 

ر يعتبر باطال كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضر (2)
  قواعد اختصاص المحاكم المقررة في هذا القانون أوالناجم عن تشغيل الطائرة 

لنقل ائرة في مجال اتفاقية مونتلاير على الضرر الناجم عن تشغيل الطا أحكامتسري  (3)
 هــذا القانون  أحكامالجوي الداخلي التجاري ما لم تتعارض مع 

 التأمين على الضرر -( 65) المادة

ين يؤمن التأم أنفي فضائها الجوي  أو الدولة إقليمعلى كل مشغل طائرة تعمل في  (1)
الكافي المحدد بتعليمات المجلس لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكالئه 

 على متن واألموالوالبضائع  واألمتعةالتي تلحق بالركاب  األضراربعيه عن وتا
ل بما في ذلك طاقم الطائرة والعاملين التابعين لمشغ األرضالطائرة وعلى سطح 

 الطائرة 

يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص لمزاولة اعمال  (2)
 التامين بمقتضى قوانين دولة التسجيل 
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بها  تعليمات لتحديد التأمين الكافي والكفاالت التي يجوز االستعاضة الرئيسع يض (3)
 عن هذا التأمين كإيداع تأمين نقدي او تقديم كفالة حكومية او مصرفية 

 راءإجتحمل شهادة تثبت  أناو فضائها الجوي  الدولة إقليمعلى كل طائرة تعمل في  (4)
يلة البد اإلجراءاتشهادة تثبت اتخاذ  التأمين المنصوص عليه في هذه المادة ، او

الية ة الممشهادة تثبت المالء إلى باإلضافة، السلطةكالكفاالت المحددة بتعليمات 
 لمشغل الطائرة صادرة عن دولة التسجيل 

 دعاوي التعويض اختصاص -( 66المادة )

تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة  (1)
في فضائها الجوي ، المحكمة التي وقع الضرر ضمن  أو الدولة إقليمان في طير

المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موطن  أواختصاصها المكاني، 
  ألعمالهالمدعى عليه او المركز الرئيسي 

بالنظر في دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل  الليبيةتختص المحاكم  (2)
دة في المناطق غير الخاضعة لسيا أوالبحار  أعاليالطيران في الطائرة في حالة 

 -:أي دولة وذلك في الحاالت التالية 

 اذا كانت الطائرة التي تسببت بالضرر مسجلة في السجل الوطني  (أ)

  الليبيةاذا كان المدعي يحمل الجنسية  (ب)

  .وله موطن فيها الدولةاذا كان المدعى عليه المتسبب في الضرر مقيماً في  (ج)

ال تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تشغيل طائرة في حالة  (3)
  .طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الضرر
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 صالحية الطائرة للطيران - الفصل الثالث

 شهادة الصالحية للطيران -( 67المادة )

ية ، ما لم تكن لديها شهادة صالح الدولةال يجوز ألي طائرة أن تعمل في إقليم  (1)
للطيران سارية المفعول صادرة عن أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة 

ة مخولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها لديها ، أو أي دول
مقررة في بذلك من قبل دولة التسجيل وفقاً لترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية ال

ثنى ذا الشأن ويشترط أن تلتزم بما تحتويه شهادة الصالحية من شروط وقيود وتسته
ية فقط بقصد التجربة أو الفحص أو أي عمل الدولةالطائرات التي تحلق في إقليم 

  .الرئيسأخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي يقررها 

وز صادرة بموجب هذا القانون ويجشهادة الصالحية وفقاً للقواعد ال الرئيسيصدر  (2)
 له أن يعتمد شهادة صالحية للطيران الصادرة عن أي دولة أخرى ، كما يجوز له

 . أن يضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها

ادة صالحية يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة ، نقل المهام والواجبات المتعلقة بشه (3)
تلك  إلى دولة أخرى في حالة تشغيل الدولةبالنسبة للطائرات المسجلة في  للطيران

تيبات الطائرة ، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية تر
كن له مماثلة ، من قبل مستثمر يكون عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة إن لم ي

 ام هذه الفقرة على الطائرات المسجلةمقر في دولة متعاقدة أخرى ، وتسري أحك
  . ( من هذا القانون53( و )52وفقاً للمادتين )

ك الدولة من المسئولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تل الدولةوتعفى  (4)
  .المتعاقدة

شهادة صالحية للطيران لطائرة مسجلة في دولة أخرى يجري  الرئيسيصدر  (5)
بات تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتي

م دولة وذلك في حالة قيا بالدولة،مماثلة من قبل مستثمر يكون محل إقامته الدائمة 
الدولية  وفقاً للقواعد دولةللالتسجيل بنقل مهام وواجبـات إصدار الشهادة المذكورة 

  . المقررة في هذا الشأن

( 53)( و 52وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة طبقاً ألحكام المادة ) (6)
  . من هذا القانون

 ويسري ذلك على أية طائرة مسجلة في دولة متعاقدة ومشغلة من قبل مستثمر مقر (7)
لك الطائرة وذلك في حالة قيام دولة تسجيل ت بالدولة،عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة 

قاً طب الدولةبنقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصالحية الخاصة بها إلى 
  . للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن

 أجهزة ومعدات الطائرة -( 68المادة )

ال يجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجـهزة باألجهزة والمعدات الالزمة  (1)
لطيرانها ومالحتها سواء في األحوال العادية أو االضطرارية وذلك طبقا لما هو 
منصوص عليه في شهادة صالحيتها للطيران و مالحق اتفاقية شيكاغو وأية أنظمة 
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ضمانا لسالمة الرحـلة وراحـة وتعليمات تصدرها السلطة المختصة في هذا الشأن 
 الركاب.

ة يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من األجهز (2)
ت أو والمعدات المقررة إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطى البيانا

 تحقق األغراض المطلوبة. 

زة ة بتجـهيزها باألجهيلتزم مشغل أية طائرة مسجلة أو تعمل في إقليم الدول (أ)
والمعدات المقررة من السلطة المختصة والمنصوص عليها في مالحق معاهدة 

 شـيكاغـو.

لها يجب أن يتم تركيب األجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدا (ب)
 بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة لالستعمال. 

الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسـجلة  يجب إظهار أماكن معدات (ج)
 أو تعمل في إقليم الدولة وذلك بطريقة واضحة.

يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة أال تكون مصدر  (د)
ت خطورة على صالحية الطائرة وأال تؤثر على أداء أي مـن األجـهزة والمعدا

 الالزمة لسالمتها.

 ة الطائراتصيان -( 69المادة )

ائرة بما أن يقوم بتشغيلها ما لم تتم صيانة الط الدولةال يجوز لمستثمر أية طائرة ب (1)
تمده في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة السلكية طبقاً لبرنامج صيانة تع

 .والمتطلباتسلطة الطيران المدني وفقاً للقواعد 

عمرة وتعتمد سلطة الطيران المدني المؤسسات الوطنية واألجنبية التي تقوم بصيانة  (2)
  . الدولةالطائرات المسجلة في 

في  وتعمل الدولةألغراض تطبيق أحكام هذه المادة يلتزم كل قائد طائرة مسجلة في  (3)
ت رحالت نقـل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانا

 : اليةالت

  . وقت ومكان بدء الرحلة وانتهائها (أ)

المعلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من  (ب)
ليه معداتها يحدث أثناء الرحلة ، وإذا لم يحدث أو يالحظ أي عيب أو عطل فع

تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه 
  . البيانات ويؤرخها

يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة ، كما يحتفظ بصورة مما يدون به بمقر إدارة  (4)
 . المستثمر

قل أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة ال ت الدولةعلى مستثمر أي طائرة مسجلة في  (5)
عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان المفعول ولسلطة الطيران المدني أن تطلب 

 .االحتفاظ بها لمدة أطول



 (VA1)بشأن الطيران المدني  2005لسنة  6مسودة تعديل القانون رقم 

29 

 وزن الطائرة وجدول األوزان  -( 70المادة )

يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها السلطة المختصة شهادة صالحية  (1)
لتي اللطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفـى األحـوال وبالطريقة 

 تـحددها السلطة المختصة.

ما وزنها وذلك وفقا لعلى المشغل أن يقـوم بإعداد جدول األوزان للطائرة بـعد  (2)
 تحدده السلطة المختصة.

 على المشغل أن يحتفظ بجدول أوزان الطائـرة وال يتم التصرف فيه إال بتصريح (3)
 من السلطة المختصة.

 سجالت الطائرة  -( 71المادة )

يجب االحتفاظ بالسجالت التي تقررها السلطة المختصة لكل طائرة مسجلة في  (1)
طة ال طبقا للقواعد واإلجراءات التي تقررها السلالدولة وال يتصرف في شأنها إ

 المختصة في هذا الشأن. 

تحدد السلطة المختصة البيانات التي يجب أن تسجل في سجالت الطائرات  (2)
 والمسئولين عن تسجيلها.

ائق يجوز عند تدوين تلك البيانات في أي من سجالت الطائرات اإلشارة إلى أية وث (3)
ن لة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا مومستندات أخرى وفى هذه الحا

 هذا السجل.

 حمل الوثائق والسجالت على متن الطائرات  -( 72المادة )

نت تحمل ال يجوز ألية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أثناء رحلة دولية إال إذا كا (1)
يها ة فالوثائق والسجالت الواجب حملها طبقا بموجب قوانين وأنظمة الدولة المسجل

 ة. الطائرة وأي وثائق وسجالت أخرى التي تحددها السلطات المختصة في تلك الدول

لية إال ال يجوز ألية طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أي رحلة دولية أثناء رحلة دو (2)
ها إذا كانت تحمل الوثائق والسجالت الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو ومالحق

 األخرى التي تحددها السلطة المختصة.  فضال عن الوثائق والسجالت

تحدد السلطة المختصة الوثائق والسجالت التي يجب أن تحملها الطائرات في  (3)
 الرحالت الداخلية، ويجوز للسلطة المختصة إعفاء أي من هذه الطائرات من حمل

هذه الوثائق والسجالت جميعها أو بعضها طبقا للقواعد التي تصدرها السلطة 
ي هذا الشأن، وفى حالة اإلخالل بأي من اإلجراءات المشار إليها فالمختصة في 

الفقرة السابقة يكون للسلطة المختصة أن توقف سريان مفعول شهادة صالحية 
 الطائرة.

قت ويجب أن تكون الوثائق والسجالت المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول  (4)
 التشغيل.
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 سجالتاالحتفاظ بالوثائق وال -( 73المادة )

 على أي مالك أو مشغل لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في (1)
لمدة لاالحتفاظ بالوثائق والسجالت الخاصة بها. وكذلك سجالت أعضاء هيئة القيادة 

 التي تحددها السلطة المختصة مع مراعاة اآلتي :

ألول و المشغل اعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها، فعلى المالك أ (أ)
على وأن يسلم إلى المالك أو المشغل الجديد كافة الوثائق والسجالت الالزمة، 

 األخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجالت المشار إليها،
 وتنتقل إليه كافة التزامات المالك أو المشغل األول في هذا الشأن.

 سحب أو إيقاف الوثائق -( 74المادة )

أصدرتها  تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى إذا
ة السلطة المختصة، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلط

 المختصة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.

 شهادة نوع الطرازات الجديدة من الطائرات  -( 75المادة )

 تضع السلطة المختصة القواعد والشروط الالزمة:

 إلصدار شهادة نوع الطرازات الجديدة من الطائرات. (1)

 لقبول شهادة النوع الصادرة من سلطات الطيران المدني لدولة التصنيع. (2)

 الدولةشروط تصميم وإنتاج الطائرات ب  -( 76المادة )

 الشروط الالزمة إلصدار: السلطةحدد ت (1)

 للصانع الوطني.ترخيص باإلنتاج  (أ)

 ترخيص باعتماد هيئة تصميم وطنية. (ب)

 تختص السلطة المختصة بتحديد: (2)

حداتها والمتطلبات الفنية الالزم توافرها لتصميم وإنتاج طائرة أو محركاتها أو  (أ)
 أو أجهزتها أو أجزائها.

ع اإلجراءات التنفيذية الالزمة إلصدار شهادة للنوع للطراز أو شهادة النو (ب)
رة من لقبول شهادة النوع للطراز أو شهادة النوع المعدلة الصادالمعدلة وكذلك 

 سلطات الطيران المدني األجنبية.

 صالحيات الحائز على شهادة النوع   -( 77المادة )

ي اإلنتاج يجوز لحائز شهادة النوع لطراز طائرة أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها البدء ف
 لالتفاق المبرم بينهما. بمعرفة أو بمعرفة أي صانع آخر وفقا

 مسئوليات طالب إصدار شهادة النوع  -( 78المادة )

جهزتها يلتزم المتقدم بطلب إصدار شهادة النوع لطراز طائرة أو محركاتها أو وحداتها أو أ
 أو أجزائها بما يلي:

 أعداد دليل مراقبة الجودة واعتماده من السلطة المختصة. (1)
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المتابعة طبقا للشروط التي تصدرها السلطة تطبيق نظام التسجيل والتوثيق و (2)
 المختصة.

جراء توفير اإلمكانيات الفنية الالزمة والتي تمكنت من إنتاج العينات األولى وإ (3)
 االختبارات الالزمة لها طبقا للشروط التي تصدرها السلطة المختصة.

 استعمالهاحريم العبث بها وإساءة تأمين سالمة الوثائق والسجالت وت  -( 79المادة )

يقة يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجالت أو أية وث
انات. أخري تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بي

 ان.وتحدد السلطة المختصة الوثائق والمستندات الواجب حملها علي الطائرة أثناء الطير

 يع الطائرات وشهادة نوع الطرازاتتصميم تصن -( 80دة )الما

ال يجوز تصنيع أي طائرة أو أي جزء منها في الدولة دون الحصول على تصريح  (1)
 مسبق من السلطة المختصة وذلك وفقا لألنظمة التي توضع لهذا الغرض.

 تحدد السلطة المختصة شروط : (2)

تها ها او وحداتها أو أجهزاعتماد هيئات تصميم او تصنيع الطائرات أو محركات (أ)
 أو أجزائها.

إصدار شهادة النوع لطراز طائرة او محركاتها او وحداتها أو أجهزتها أو  (ب)
 أجزائها.

 قبول شهادة النوع الصادرة من سلطات الطيران المدني لدولة التصنيع. (ج)
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 قواعد الجو –الباب الرابع 

 قواعد الجو –الفصل األول 

 قواعد الجـو إصدار –( 81المادة )

جوية تصدر السلطة المختصة قواعد الجو واألنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والمالحة ال
 الفضاء الجوي لليبيا. واستعمالوحماية األشخاص والممتلكات على السطح 

 قواعد الجومراعاة  -( 82المادة )

على جميع الطائرات المسجلة في الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في  (1)
وامر في التعليمات واال أوالصادرة بموجبه اللوائح التنظيمية في  أوهذا القانون 

تحليقها او عبورها  إثناءرئيس السلطة حسب مقتضى الحال ، وذلك من الصادرة 
 ها المطارات المدنيةالفضاء الجوي المحدد من السلطة او استخدام

له أن  قائد الطائرة مسئول عن قيادة طائرته طـبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز (2)
ه يحيد عنها في األحوال التي يصـبح فيها ذلـك حتميا حرصا على السالمة، وعلي

 في هذه األحوال أن يخطـر وحدة المراقبة الجوية فور سـماح الحالـة بذلك.

 الطرق والممرات الجوية  -( 83المادة )

خول تحدد السلطة المختصة الطرق الجوية التي يجب أن تسـلكها الطائـرات عند الد (1)
لتنسيق إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه وذلك با

 مع الجهات المعنية بالدولة.

طة ، وعلى مشغل عنها السل أعلنتعلى جميع الطائرات استعمال المطارات التي  (2)
ة بذلك ، والتعليمات والقواعد المتعلق واألنظمةقائدها مراعاة القوانين  أوالطائرة 

يح في الحاالت االضطرارية، او بتصر إالوال يجوز الهبوط في غير هذه المطارات 
 من السلطة

سباب و)ب( من هذه المادة ال)أ(  الفقرتين أحكامأي طائرة من  إعفاء للرئيسيجوز  (3)
على ان يحدد في قرار  أخرىالعتبارات  أوق بطبيعة عمليات هذه الطائرة تتعل

 الواجب اتباعها  واإلشاراتوالطريق  واإلقالعمطار الهبوط  اإلعفاء

الهبوط خارج  إلىعلى قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للدولة واضطر  (4)
يخطر فورا اقرب جهة  ان السلطةالمطار الدولي او في مطار غير معلن عنه من 

 حكومية ، وان يقدم سجل رحالت الطائرة او أي مستند تطلبه السلطة ، وفي هذه
ن مغادرة ركابها اال بتصريح م أونقل حمولتها  أوالطائرة  إقالعالحالة يحظر 

 الرئيس 

وي تحمل آالت التصوير الج أن للدولةطائرة تطير في الفضاء الجوي  أليال يجوز  (5)
بترخيص مسبق من الرئيس وفق الشروط المقررة من  إاله اآلالت تستعمل هذ أو

 المجلس 

متحركة لمدة  أوتركيب معدة او آلة ثابتة  أوعلى كل شخص يعتزم بناء منشأة  (6)
 األشياءهذه  نيفوق ارتفاع أي م مسيرة عن بعدطائرة  إرسال أودائمة  أومؤقتة 
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يلومترات حول أي ( ك5ضمن دائرة قطرها ) األرض( مترا فوق سطح 15عن )
يستخدم  أن أو( مترا خارج هذه الدائرة ، 40يفوق ارتفاع أي منها ) أومطار ، 

يقدم طلبا  أن( كيلومترا من أي مطار ، 15عالية ضمن ) إضاءةالليزر او أي  أشعة
 بهذا الشأن  السلطةالهيئة للحصول على موافقتها ، وان يمتثل الى تعليمات  إلىخطيا 

 مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية  -( 84المادة )

ريح وتعليمات يجب على قائد الطائرة التقيد ببرنامج الرحلة الساري المفعـول والتقيد بكافة تصا
تستدعى  مراقبة الحركة الجوية وال يجوز له أن يحيد عنها إال في الحاالت االضطرارية التي

صة ت أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختـالتصـرف الفوري وعـليه في مثل هذه الحاال
 بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى األمر عـلى تصريح معدل.

 الحركة الجوية في المطارات وحولها -( 85المادة )

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد باألنظمة 
 تعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.والتعليمات المتعلقة باس

 ارتفاعات الطيران -( 86المادة )

 ال يجوز ألية طائرة أن تحلق على ارتفـاعات تقل عن تلك التي تحددها السلطة (1)
 المختصة، إال في الحـاالت االضطرارية أو بتصريح من السلطة المختصة.

 تي تصرح بها وحدةفيما عدا متطلبات حالتي اإلقالع والهبوط وكذا الحاالت ال (2)
ان، المراقبة الجوية، ال يجوز ألية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسك

إال على ارتفاع تتمكن معه في الحاالت االضطرارية من الهبوط دون األضرار 
 باألشخاص والممتلكات على السطح.

 المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة -( 87المادة )

ت أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية، تحليق الطائرا يحق للسلطة المختصة (1)
 في األماكن اآلتية:

مة فوق مناطق معينة في الدولة ألسباب عسـكرية أو ألسباب ومتطلـبات السال (أ)
 العامة.

ب فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، وذلك في األحوال االستثنائية وألسبا (ب)
 تتعلق بالسالمة العامة. 

 المختصة المناطق الخطرة.تحدد السلطة  (ج)

ذلك إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر ب (د)
. وإذا فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعـليه اتباع تعليماتـها بكل دقة

تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع بالهبوط في اقـرب مطار في الدولة خارج 
اقعة للسـلطة المختصة تقريـرا مفصال عن هذه الو المنطقة المحرمة، وأن يقدم

 ومبرراتها
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 الطائـــرات العسكريــــة والتقيد بقواعد الجو -( 88المادة )

نظمة و على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون و األ
و أوذلك أثناء تحليقها أو عبورها الفضاء الجوى المراقب  القرارات الصادرة بموجبه ،
 استخدامها المطارات المدنية.

  تحليق الطائرات العسكرية األجنبية داخل الدولة -( 89المادة )

ال بموجب إيحظر على الطائرات العسكرية األجنبية التحليق داخل إقليم الدولة أو الهبوط فيه 
ً فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات معاهدة أو اتفاقية دولية تكون  الدولة طرفا

 المختصة و يجب أن تحمل هذه الطائرات العالمة المميزة لها بشكل واضح

 واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة -( 90المادة )

 -على قائد الطائرة لرحلة معينة القيام باألتي :

ذا الشأن بما د واألنظمة المقررة في هالتأكد من إمكان إتمام الرحلة بسالم طبقاً للقواع (1)
برنامج  في ذلك اإلجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر في

 الرحلة.

إستخدام التقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية, واألنظمة المتعلقة ب (2)
 المطارات.

 للرحلة.التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود الالزمة  (3)

لمالحية ادراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات  (4)
 الخاصة بالرحلة.

 .قبل اقالعها التأكد من إتمام إجراءات صالحية الطائرة (5)

 أفعال غير مسموح بها -( 91المادة )

رية ضطرامن الطائرة أثناء طيرانها إال في الحاالت اإل شيءإلقاء أو رش أي  يحظر (1)
 .الرئيس أو بتصريح من 

 أية طائرة سحب طائرة أخرى أو أي شئ إال بتصريح من المدير العام.على  يحظر (2)

الهبوط بالمظالت دون تصريح مسبق من المدير العام إال في الحاالت  يحظر (3)
 .االضطرارية

بتصريح  أو بتشكيل جوي في اإلقليم إال ال يجوز القيام بطيران بهلواني أو بإستعراض (4)
 من المدير العام.

 طر.يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة األخرين وممتلكاتهم للخ (5)

يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو  (6)
 تعريض سالمتها للخطر.

عمل كأحد أفراد طاقمها ،طالما هو يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن ي (7)
تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام 
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بواجباته على الوجه األكمل وفي جميع األحوال يحظر تناول أي شئ من ذلك أثناء 
 فترة عمله.

ً لقواعد الجو استعماال األحوال، يجريوفي جميع  (8)  الطائرات أو المطارات طبقا
 والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن .

ح من الدولة إال بتصري إقليمال يجوز للطائرات التي تطير بدون طيار ان تعمل في  (9)
 سلطة الطيران المدني.

 ال يجوز ألي طائرة سحب طائرة أخرى إال بتصريح من سلطة الطيران المدني (10)
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 إجازات العاملين في مجال الطيران المدني – الخامسالباب 

 العاملين في مجال الطيران المدني إجازات –الفصل األول 

 وتجديدها و معادلتها و إلغاؤها إصدار اإلجازات -( 92المادة )

و أتحدد السلطة المختصة فئات العاملين الدين يتعين عليهم الحصول على إجازات  (1)
 .الطيران المدنيلة العمل في مجال أهليات لمزاو

ي تتولى السلطة المختصة تحديد أنواع إجازات العاملين في مجال الطيران المدن (2)
 أو تجديدها، اعتمادهااإلجازات أو  إصدار هذهوإصدارها، وعليها أن تضع شروط 

قوم تعلى أن ال تقل هده االشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن 
 أن.النظرية والعملية التي تقررها في هدا الش الختباراتافي هدا الصدد بإجراء 

يكون للسلطة المختصة الحق في عدم إصدار أو إضافة أو تجديد أو اعتماد أو  (3)
هذا  معادلة أو مد مفعول أية إجازة أو أهلية مما يدخل في اختصاصها طبقا ألحكام

عتمادها، ا أو إلغاء االباب كما يكون لها الحق في سحب اإلجازة أو األهلية أو إيقافه
تواه وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه اإلجازة أو األهلية أو حائزها قد انخفض مس

 عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

 لمدةتعتبر اإلجازة أو األهلية موقوفة إذا لحق بحائزها إصابة أو مرض يمنعه  (4)
لقيام امن أداء األعمال التي تخول اإلجازة أو األهلية حق تحددها السلطة المختصة 

 بها. وعلى حائز اإلجازة في مثل هذه األحوال أن يخطر السلطة المختصة كتابة
 إلجازة التي يحملها.إلعادة تفعيل ابذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة 

طائرة لغير حاصل على اإلجازة المطلوبة، أن يعمل كمتدرب في للطيار ايجوز  (5)
لتلقى التدريب، وإتمام االختبار بغرض الحصول على إجازة  مسجلة في الدولة

طيران أو تجديدها أو مد مفعولها بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة 
 وبشرط أن يكون المدرب بالطائرة حائزا لإلجازة المطلوبة، مصحوبة باألهليات

اد المصرح بالطائرة أثناء ذلك إال األفروالشهادات الالزمة لنوع التدريب، وأال يوجد 
 بهم من السلطة المختصة.

ازات أعضاء يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة ، نقل المهام والواجبات المتعلقة بإج (6)
رة ، هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائ

لة ، ادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثبموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تب
كن له من قبل مستثمر تكون مقر عمله الرئيسي أو تكون محل إقامته الدائمة إن لم ي

ما  وتعفى الدولة من المسؤولية في . مقر عمل رئيسي ، في دولة متعاقدة أخرى
 يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة األخرى

شهادات فيما يتعلق بالطيران في إقليم الدولة بال االعترافعدم  لرئيس السلطةيجوز  (7)
 واإلجازات الممنوحة من دولة أخرى.

   اآلتية:يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من األفعال  (8)
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رتها استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصد (أ)
حقية يقافها أو تعديلها أو عدم أالسلطة المختصة ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إ

 حائزها لها.

تها إعارة أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدر  (ب)
 السلطة المختصة، أو السماح ألي شخص آخر باستعمالها.

انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أية شهادة أو إجازة أو تصريح   (ج)
 أو تعديلها سواء لنفسه أو ألي شخص آخر.أو أية وثيقة أخرى أو تجديدها 

 إجازات هيئة قيادة الطائرات غير المسجلة في الدولة -( 93المادة )

 إجازة عضو هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة أخرى يجرى تشغيلها السلطة،رئيس يصدر 
من قبل  بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو وفق أية ترتيبات مماثلة

ولة التسجيل دمستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائم بالدولة وذلك في حالة قيام 
ً للقواعد الدولية المقررة وا اإلجازةار ، بنقل مهام وواجبات إصد لترتيبات المذكورة وفقـا

 الثنائية في هذا الشأن

 إجازات الصيانة وصالحيات حامليها -( 94المادة )

وتجديد ومدة سريان مفعول اجازات صيانة هياكل  إصداريحدد الرئيس قواعد  (1)
لحائزها ,  الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصالحيات التي تخولها كل اجازة

 األجنبية اإلجازاتوكذلك شروط اعتماد 

 المشار إليها في الفقرة السابقة اإلجازاتيصدر الرئيس  (2)

ة ( متى كانت صادرة من دول1المشار إليها في الفقرة ) اإلجازاتيعتمد الرئيس  (3)
 أخرى , ويجوز أن يكون هذا االعتماد مقيداً بشروط يقررها المدير العام

 ات المراقبين الجويين وصالحيات حامليهاإجاز -( 95المادة )

يحدد الرئيس قواعد إصدار وتجديد مدة سريان االجازات واألهليات الخاصة  (1)
  . بالمراقبين الجويين

م ال يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما ل (2)
 سارية المفعول متضمنة األهلية الخاصة بهذه الوحدة إجازةيكن حاصالً على 

 واألهليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة اإلجازاتيصدر الرئيس  (3)

 اعتماد معاهد و مراكز و أندية الطيران و برامج التدريب و المدربين -( 96المادة )

لطيران ليم اال يجوز ألي معهد أو مركز أو ناد أو اتحاد أو أية جهة أخرى مزاولة تع (1)
 العاملين في وتدريب أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط يتعلق بتكوين

الطيران المدني إال بموجب تصريح من السلطة المختصة ووفقا لشروط هذا 
التصريح، ويحق للسلطة المختصة إيقاف أو سحب التصريح في حالة مخالفة 

 ة المختصة لتنظيم هذا العمل.القوانين والقواعد واألنظمة الصادرة عن السلط

ات تختص السلطة المختصة باعتماد المختبرين والممتحنين طبقا للقواعد واإلجراء (2)
 .التي تصدرها السلطة المختصة لهذا الغرض
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ين المطلوبة لتأهيل العامل تحدد السلطة المختصة أنواع التدريب األرضي والجوى (3)
في التخصصات المختلفة ألعمال الطيران المدني، كما تحدد الخبرات الالزمة 

 الستمرار مزاولتهم لألنشطة المختلفة.

مراكز تدريب فني الصيانة العاملين في مجال  باعتمادتختص السلطة المختصة  (4)
 الطيران. 

ي في والتمثيلي التي تستخدم تختص السلطة المختصة باعتماد أجهزة الطيران اآلل (5)
نتظمة تدريب أطقم القيادة، أو في عمل اختبارات الكفاءة الدورية لهم وذلك بصفة م
لبنود  طبقا للمدد التي تحددها السلطة المختصة، وذلك للتأكد من وفاء هذه األجهزة

 التدريب المطلوبة على أن يتحمل المشغل جميع نفقات هذا االعتماد.

 لخبرة في طب الطيران المدني و الفاحصين الطبيين :اعتماد مراكز ا (6)

كز ال يجوز ألي مركز طبي أو اتحاد أو أية جهة أخرى مزاولة التقييم الطبي كمر (7)
الخبرة في طب الطيران المدني إال بموجب تصريح من السلطة المختصة ووفقا 
 لشروط هذا التصريح، ويحق للسلطة المختصة إيقاف أو سحب التصريح في حالة

 العمل. مخالفة القوانين والقواعد واألنظمة الصادرة عن السلطة المختصة لتنظيم هذا

ل ال يجوز ألي طبيب إجراء الفحص على اللياقة الطبية بصفته فاحص طبي أو العم (8)
في أحد مراكز الخبرة في طب الطيران المدني إال بموجب تصريح أو اعتماد من 

ريح، ويحق للسلطة المختصة إيقاف أو السلطة المختصة ووفقا لشروط هذا التص
ة سحب التصريح في حالة مخالفة القوانين والقواعد واألنظمة الصادرة عن السلط

 المختصة لتنظيم هذا العمل.

  تشكيل مجلس طبي للطيران المدني -( 97المادة )

لطة للقواعد واألنظمة التي تحددها الس يتم إنشاء مجلس طبي للطيران المدني و فقا
 المختصة.

 رخص وشهادات مفتشي الطيران المدني –( 98المادة )

يجب على المشغل الجوي تمكين مفتش الطيران المدني يرشحه الرئيس بالتدريب  (1)
 على نوعية الطائرات التي يشغلها على نفقته 

أو  وعية الطائرة شهادةتدريبه بنجاح على ن إنهاءيصدر رئيس السلطة للمفتش عند  (2)
 تأهيله ومقيدة بعمله كمفتش على هذه الطائرة. تثبترخصة 
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 عمليات النقل الجوي التجاري – دسالباب السا

 مؤسسات الطيران المدني – األولالفصل 

 الطيران المدني مؤسساتراخيص ت -( 99المادة )

 :الجوياالتفاقيات بين شركات النقل 

ن ( الخاصة بمجال التطبيق م3أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة ) تسري (1)
 هذا القانون.

ا وبين ال يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينه (2)
ة األجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأي الجويشركات ومنشآت النقل 

تصة. وفقا للقواعد والشروط التي تحددها السلطة المخعمليات تجارية أو فنية إال 
وافقة السلطة كما ال يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه االتفاقيات أو الترتيبات إال بعد م

 المختصة.

 تراخيص وتصاريح الطيران للشركات األجنبية -( 100المادة )

 ال يجوز ألية طائره أن تعمل في إقليم الدولة إال بموجب: 

يصدر لها بشروط محددة للسلطة يسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية  ترخيص (1)
 معينة ويكون هذا الترخيص:

لطائرة أو دائما إذا استند إلى اتفاقية دولية منضمة إليها الدولة ودولة مستثمر ا (أ)
الجوى  إلي اتفاق نقل جوى ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل

 بينهما.

ول مدة ال تزيد على سنة في حالة عدم وجود إنفاق نقل جوى أو عدم دخمؤقتا ل (ب)
على  حيز النفاذ ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء الجويإنفاق النقل 

 طلب المرخص له.

تصريح صادر من السلطة المختصة يسمح لمستثمر الطائرة بتشغيلها في إقليم  (2)
 الدولة. 

ص أو التصريح الممنوح شخصيا وال يجوز وفى جميع األحوال يعتبر الترخي (3)
 التنازل عنه للغير.

 إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية  -( 101المادة ) 

ي خط على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية واألجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أ
قة مسبقة من من خطوطها أو تعديل عدد رحالتها التي تقوم بتشغيلها الحصول على مواف

 السلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن.

 األوامر الحكومية -( 102المادة )

لسلطة تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية واألجنبية بجميع األوامر التي تصدرها ا
 المختصة وعلى األخص فيما يتعلق باآلتي:

 الجوية.تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط  (1)
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التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت النقل الجوي واالطالع على مستنداتها  (2)
 والوثائق الالزمة. 

إصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة لموظفي الطيران المدني في المهام  (3)
 الرسمية والحاالت اإلنسانية.

 تبادل ومنح حقوق النقل الجوى الدولي  -( 103المادة )

قوق النقل اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حال يجوز عقد 
 الجوى مع أية جهة أجنبية إال عن طريق السلطة المختصة.

 فروع لشركات الطيران األجنبية بالدولة إنشاء  -( 104المادة )

ولة أو يم الدال يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوى األجنبية سواء كانت عاملة في إقل
ددة أو المتع غير عاملة فيه إال بموافقة السلطة المختصة وفى ضوء االتفاقيات الثنائية القائمة

دم اإلخالل مع ع الدولة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلكاألطراف التي قد تنضم إليها 
 المنظمة في هذا الشأن. بقوانين الدولة

  داخليالنقل الجوى ال -( 105المادة )

ثر في إقليم ال يجوز للطائرات األجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين أو أك
لعام االتصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح  المختصةللسلطة الدولة. ومع ذلك يجوز 

 ذلك.

 واجبات شركات ومنشآت النقل الجوى -( 106المادة )

 على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية واألجنبية :

تزويد السلطة المختصة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات تتعلق باستثمار  (1)
 خطوطها الجوية.

ختصة مراعاة القواعد واإلجراءات المعمول بها في الدولة والتنسيق مع السلطة الم (2)
 فيما يخص العمالة األجنبية في الشركة أو المنشأة.

 لوكالة والخدمات األرضية للطيرانالقيام بأعمال ا -( 107المادة )

ة ال يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إال بعد الحصول على شهادة مزاول (1)
 صادرة من السلطة المختصة وفقا للقواعد والشروط الصادرة عن السلطة المختصة

 في هذا الشأن.

قليم الجوى األجنبية في إت ومنشآت النقل ال يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركا (2)
إال بعد الحصول على شهادة مزاولة صادرة من السلطة المختصة وفقا  الدولة

 للقواعد والشروط الصادرة عن السلطة المختصة في هذا الشأن.

 التصريح بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران  -( 108المادة ) 

لتجاري االجوية داخل الدولة أو نشاط النقل الجوي ال يجوز للمستثمر ممارسة نشاط األشغال 
 الداخلي أو الدولي إال بعد الحصول على اآلتي:

حددها تشهادة كفاءة تشغيل للمستثمر صادرة من السلطة المختصة طبقاً للقواعد التي  (1)
 في هذا الشأن.
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م تصريح صادر من السلطة المختصة يسمح للمستثمر بالقيام برحالت جوية في إقلي (2)
 في نطاق محددات شهادة كفاءة التشغيل الصادرة له.دولة ال

 مسؤوليات الناقل الجوي –( 109المادة )

نة اثناء يكون الناقل مسئوال تجاه الشاحنين والمرسل اليهم عن القاء البضائع المشحو (1)
 الطيران

ام أو ما قام قائد الطائرة إلنزال أي راكب يخل بالنظ كون الناقل مسئوال اذايال  (2)
 كابها.ريشكل خطرا على سالمة الطائرة أو 

ضائع والب الركاب قليم الدولة التحقق من استيفاء إيجب على كل ناقل جوي يعمل في  (3)
المطار  إلىالدولة او الخروج منها  إلىالمستندات والوثائق الالزمة للدخول 

 المقصود.
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 إجراءات إنشاء وتشغيل شركات ومنشاءات الطيران -اني  الفصل الث

 إجراءات إنشاء شركات ومنشاءات الطيران -( 110المادة )

وز ال يج االقتصاديةمع عدم اإلخالل بأحكام القوانين المنظمة ألدوات مزاولة األنشطة 
و نشاط الترخيص بإنشاء أية أداة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أ

ً للقواعد والشروط التي يحددها  ي هذا ف رئيس السلطةاألشغال الجوية داخل ليبيا إال طبقا
 الشأن.

 الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران -( 111المادة )

ى ي يكون قد استوفى اإلجراءات إلنشاء شركة أو منشأة طيران علال يجوز للمستثمر الذ
 ي إال بعد الحصول على اآلت نشاطه( أن يبدأ في ممارسة 112النحو الموضح بالمــادة )

 ترخيص من رئيس السلطة بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة. (1)

 شأن.ددة في هذا الشهادة كفاءة تشغيل صادرة عن رئيس السلطة طبقاً للقواعد المح (2)

  التشغيلوأدلة مواصفات   -( 112المادة )

ال ال يجوز ألي مستثمر أن يبدأ في تشغيل الطائرة في عمليات نقل جوي تجاري إ  (1)
بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من السلطة المختصة، وتعتبر هذه 

 فاذ.المواصفات جزءا من شهادة كفاءة التشغيل الممنوح للمستثمر وتكون واجبة الن

مستثمر أو إذا ما رأت السلطة يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب ال (2)
 المختصة ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل أو االنتظام.

حدد المستثمر دليال للعمليات، يلتزم به الطيارون وموظفو العمليات، ييكون لدى  (3)
غيل، واجباتهم ومسئولياتهم، ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سالمة التش

لتي اة المختصة هذا الدليل وتعديالته طبقا للقواعد والشروط على أن تعتمد السلط
 تحددها الالئحة التنفيذية.

لى عالمستثمر دليال لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي  يكون لدى (4)
لى عالمعلومات التي تلزم طقم قيادة الطائرة للقيام بواجباتهم على هذا الطراز 

 ء في الظروف العادية أو الطارئة. ويجب أن يتضمنمستوى السالمة المطلوب سوا
 هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها

طة العادية واالضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل. على أن تعتمد السل
 تحددها. المختصة هذا الدليل وتعديالته طبقا للقواعد والشروط التي

 تشكيل الطاقم   -( 113المادة )

فيما عدا رحالت تدريب األشخاص على تأدية وظائفهم على متن الطائرة، يحظر  (1)
 على مستثمر أية طائرة مسجلة في الدولة أن يعين شخصا في طاقم الطائرة ألية

يه جازة سارية المفعول تؤهله لذلك ولدإرحلة، ما لم يكن ذلك الشخص حائزا على 
ات بوشهادات االختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجمن المؤهالت 

 المنوطة به على النحو المطلوب.
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أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحالت إضافة أي عضو أو  المختصةسلطة لل (2)
مد، إذا أعضاء إلى هيئة القيادة عالوة على التشكيل المقرر في دليل العمليات المعت

 تأمين سالمة الطيران.رأت أن ذلك الزما ل

ت في وقت واحد بواجبا ال يجوز ألي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم (3)
 عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

 أعضاء أطقم مقصورة الركاب الذين يقومون باألعمالحدد تأن  المختصةسلطة لل (4)
 .بالطائرة متعلقة بسالمة وخدمة الركابال

 فترات الراحة مدد مأموريات الرحالت ومدة الطيران وتحديد  –( 114المادة )

يات تضع السلطة المختصة األنظمة والتعليمات التي تحدد مدة الطيران ومدد مأمور (1)
 الرحالت وفترات الراحة ألعضاء طاقم الطائرة.

على المستثمر أن يضع قواعد لتحديد مدة الطيران ومدد مأموريات الرحالت  (2)
ن هذه احة كافية لجميع أعضاء الطاقم التابعين له. ويجب أن تكوولتأمين فترات الر

مدة من القواعد وفقا لألنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة، أو معت
 طرف السلطة المختصة، وأن تدرج في دليل العمليات.

 متابعة عمليات الطيران  -( 115المادة )

من ابعة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضيكون المستثمر أو ممثله مسئوال عن مت
األنظمة الصادرة القيام بها طبقا لمستويات السالمة المحددة وتـنفيذا ألحكام القوانين والقواعد و

 عن السلطة المختصة بشأنها.

 تعيين قائد الطائرة  -( 116المادة )

لطائرة، ليارين قائدا على المستثمر أال يسمح بقيام أي رحلة إال بعد أن يعين أحد الط (1)
يكون مسئوال عن سالمتها ومن عليها، وعلى جميع األشخاص الموجودين على 

رة وما متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها القائد لضمان سالمة الطائ
 عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسالمة وانتظام المالحة الجوية.

إلقالع ام بالواجبات والمسؤوليات المحددة له قبل على قائد الطائرة أن يلتزم القيا (2)
وأثناء الطيران وبعد الهبوط طبقا لتعليمات الصادرة بهذا الشأن من السلطة 

 المختصة.

 بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم  -( 117المادة )

ن أال يجوز ألي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو  (1)
 يران.من حزام المقعد إال عند الضرورة أو إلنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيتحلل 

على كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي اإلقالع والهبوط أن يظل  (2)
 مربوطة حوله، ويجوز لمن الكتفين وأحزمة,في مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد 

لمهام ذا كانت تعيقه عن أداء االكتفين فقط إأحزمة  يشغل مقعد طيار أن يتحلل من 
  المنوطة به بحرية.
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 استعمال أجهزة القيادة  -( 118المادة )

 إذا ال يجوز ألي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائـرة بغرض التحرك أو الطيران بها إال
 كان طيارا مؤهال، أو مكلفا أو مفوضا من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.

 دخول غرفة القيادة  -( 119المادة )

ضوا إال إذا كان عإثناء الطيران ال يجوز ألي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة  (1)
صا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل السلطة المختصة، أو شخ

ويشترط  مكلفا من قبل المستثمر أو السلطة المختصة بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة
الطائرة  في الحالة األخيرة إعالم قائد الطائرة، وال يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد

الطوارئ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج في أحوال 
 منها إذا رأى أن سالمة الطائرة تتطلب ذلك. 

 مقصورة بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد مصرح لهيجب أن يكون لكل شخص  (2)
 بغرفة القيادة. مخصص الركاب، إال إذا كان له مقعد

 التبليغ عن أخطار الطيران -( 120المادة )

عادى  إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو الحظ أداء غير
مات لمساعدات المالحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خد

ل الحركة الجوية المختصة عن هذه األحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشك
 لطيران. خطرا على سالمة ا

 األشياء المحظور نقلها جوا -( 121المادة )

ين تقوم السلطة المختصة بوضع القواعد واإلجراءات التي تنظم العمل لدى القائم (1)
 به في مجال نقل البضائع الخطرة. 

 تكون مسئولية كل فرد يرسل أو يستقبل طرود، بضائع أو حقائب تحمل مواد خطرة (2)
صادرة أو بداخلها، أن يلتزم بالقواعد ال الدولة في مجال النقل الجوي، من أو إلي

 عن السلطة المختصة في هذا الشأن.

كما يحظر على أي شخص أو جهة التعامل مع البضائع الخطرة إال بعد حصوله  (3)
 وص.على التدريبات النظرية والعملية التي تعتمدها السلطة المختصة في هذا الخص

 لخطرة بالطائرةحمل األسلحة والمواد ا  –( 122المادة )

ة ال يجوز ألي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سالحاً أو مواد قابل (1)
 لالشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو

  .العنف أو التهديد أثناء الرحلة

و أية عال أوإذا ما تطلب األمر نقل سالح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة لالشت (2)
د مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهدي

 ، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع هذه
ام األسلحة أو المواد في مكان بالطائرة ال يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن ق

  بتسليمها بعد انتهاء الرحلة
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 التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة  –( 123المادة )

يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة 
جزاء أقيادة الطائرة ، أو يعوقه عن عمله ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من 

يادتها أو قريض سالمة الطائرة أو هيئة الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تع
  . ركابها للخطر

 إرشاد الركاب  -( 124المادة )

 على المستثمر اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق (1)
استعمال أحزمة ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة األكسجين وتجهيزات 

 خصي أو الجماعي.الطوارئ األخرى المعدة لالستعمال الش

تي في حالة الطوارئ أثناء الطيران. يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ ال (2)
 تتطلبها الحالة.
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 أمن الطيران المدني – الباب السابع 

 سياسة أمن الطيران المدني –الفصل األول 

 البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني  –( 125المادة )

 لة.من الطيران المدني للدوالبرنامج الوطني ألمسؤولة عن تطوير  لطيران المدنيسلطة ا

 مسؤوليات أمن الطيران المدني الوطنية لسلطة  الطيران المدني -( 126المادة )

 مسؤولة عن السلطةتكون  القانون،مع مراعاة هذا 

 يةالتفاقل 17إنشاء البرنامج الوطني ألمن الطيران وتنقيحه وتطويره امتثاالً للمرفق  (1)

إصدار واستعراض البرنامج الوطني ألمن الطيران وضمان استمرارهذا البرنامج  (2)
 في الوفاء بالتزامات الدولة ويتسق مع سياسة الحكومة

 تحديد وتخصيص المهام ضمن سياسة الحكومة لتنفيذ برنامج أمن الطيران الوطني (3)
 األخرى.نية دالم الجهات فيما بين 

ألمنية ي يتعين على المسؤولين عن تنفيذ التدابير اإنشاء وإصدار معايير تقنية الت (4)
 .اتباعها بموجب البرنامج الوطني ألمن الطيران

ء التحليل المستمر لمستوى التهديد الذي يتعرض له الطيران المدني وضمان البد (5)
في اتخاذ اإلجراءات من جانب شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات األمن 

 همة في البرنامج ، بما يكفي للتصدي بفعالية لمستوىوالمنظمات األخرى المسا
 .التهديد المتوقع

إجراء المسوحات، وعمليات التفتيش، والتدقيق، واالختبارات والتحقيقات في  (6)
الخطوط والمعايير األمنية والتدابير األمنية وكذلك إجراءات التشغيل في المطارات، 

ات وعناصر البرنامج الوطني الجوية ومقدمي خدمات األمن ألغراض تجميع مكون
 ألمن الطيران.

استالم، وجمع، وتحليل ونشر المعلومات عن أي تهديد أو حادث ومعلومات عن  (7)
 أعداد وأنواع المواد المحظورة التي تم اكتشافها أو مصادرتها، وتوفير مركز

وإدارات المطارات  معلومات مرجعي وفني الستخدام سلطة الطيران المدني ،
 .والمشغلين والخدمات األمنية

ات عمل جيدة والترويج لها. التعاون وتبادل المعلوم تطوير عالقاتالتشجيع على  (8)
ربطها والخبرات ذات الصلة بين الدول، وال سيما مع الدول المتاخمة والدول التي ت

 .بها الدولة عالقات نقل جوي رئيسية

ثه من ي ألمن الطيران للدولة واقعي وفعال ويتم تحديالتأكد من أن البرنامج ألوطن (9)
 .وقت آلخر حسبما تقتضيه الظروف المتغيرة

شرها ، السياسة المتعلقة بإعداد مواد تدريبية مناسبة ، والترويج لها وإنتاجها ون (10)
تناسب استخدامها في تدريب األشخاص المعنيين بتنفيذ البرنامج الوطني ألمن 

 .الطيران

 طنية تتعلق بمواصفات المعدات والنظم األمنية وتصميم المطاراتوضع معايير و (11)
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 ات المعنيةتنسيق التدابير واإلجراءات األمنية مع الهيئات والوكاالت المعنية واإلدار (12)

 .وضع استراتيجيات فعالة لضمان االمتثال لمعايير أمن الطيران (13)

ن ى والمتخذة متقييم القرارات المتعلقة باألمن على كل المستويات عند المستو (14)
 .األطراف المعنية وتأثيرها على أمن الطيران

 .إجراء تقييم منتظم وفي الوقت المناسب للتطورات األمنية الدولية (15)

 اللجنة الوطنية ألمن الطيران -( 127المادة )

 يقوم الوزير بإنشاء لجنة وطنية ألمن الطيران تتكون من: (1)

به سلطة الطيران المدني الذي يكون أيضاً رئيساً للجنة، وفي حالة غيارئيس  (أ)
  .أعضائهاتعين اللجنة رئيسا من احد 

 .مسؤول عن تسهيل النقل الجوي الوطني الذي يعينه الوزير  (ب)

 .مسؤول يعينه رئيس سلطة الطيران المدني (ج)

 .رئيس سلطة الطيران المدني او شخص يخوله بذلك (د)

 .مندوب عن المطارات  (ه)

 .ضابط يعينه وزير الدفاع (و)

 .شخص يعينه المدير بعد التشاور مع الوزير (ز)

 .شخص يعينه مدير جهاز االستخبارات (ح)

 .مسؤول مسؤول عن إدارة الكوارث يعينه (ط)

 .مسؤول يعينه المدير العام للمباحث العامة (ي)

 .عضو يعينه إلدارة األمن العام وزارة الداخلية (ك)

 .شخص يمثل خدمات المالحة الجوية (ل)

 .عن وزارة الشؤون الخارجيةمندوب  (م)

 .مندوب عن إدارة الهجرة  (ن)

  .مندوب عن الجمارك (س)

 أي شخص آخر يعينه المدير العام من وقت آلخر. (ع)

 يجب أن يكون لدى عضو في لجنة أمن الطيران الوطنية تصريح أمني سري للغاية. (2)

( ، كعضو في اللجنة الوطنية ألمن 1كل شخص محدد بموجب بما ورد في )  (3)
ذت من قبل يجب أن يلزم الجهة التابع لها بالتقيد بتنفيذ القرارات التي اتخالطيران. 

 ان.اللجنة وتقديم المشورة للوزير في ممارسة وظائف اللجنة الوطنية ألمن الطير

( ، يجب على 2في عملية إنشاء وتطوير السياسات على النحو المذكور في المادة ) (4)
ون هناك أي مسألة قد تؤثر على أي صاحب اللجنة الوطنية ألمن الطيران ، حيثما تك
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مصلحة ، التشاور مع صاحب المصلحة أو أصحاب المصلحة المعنيين في صناعة 
 الطيران.

 أهداف اللجنة الوطنية ألمن الطيران -( 128المادة )

 :يفتتمثل أهداف اللجنة الوطنية ألمن الطيران 

 تقديم المشورة للوزير فيما يتعلق بسياسة أمن الطيران (1)

 مراجعة وتوضيح مدى فعالية اإلجراءات األمنية ؛ و (2)

 نتقوم بالتنسيق لضمان التنفيذ السليم والدؤوب للبرنامج الوطني ألمن للطيرا (3)

 اجتماعات اللجنة الوطنية ألمن الطيران -( 129المادة )

لكن ويجب أن تجتمع اللجنة الوطنية ألمن الطيران وفق ما يراه الرئيس مناسبًا ،  (1)
 أربع مرات سنويًا. ليس أقل من

 يجب على اللجنة الوطنية ألمن الطيران تحديد إجراءاتها الخاصة لالجتماعات. (2)

يجوز للجنة الوطنية ألمن الطيران دعوة أي شخص أو أشخاص لحضور اجتماع  (3)
ألة أو اجتماعات اللجنة الوطنية ألمن الطيران التي هي سلطة فيما يتعلق بأي مس

 محددة.

 معلومات برنامج األمن سرية -( 130المادة )

و إجراء أتكون جميع المعلومات المتعلقة بأي برنامج أو موظفين أو معدات أو نظام أو اتفاق 
ميةً خاص بشأن أي مسألة تتعلق بأي خطة أمنية سرية وال يتم اإلطالع عليها إال بصفة رس

 من قبل شخص مخول بالقيام بذلك إلى شخص مخول بتلقي مثل هذه المعلومات

 تعيين موظفي اللجنة الوطنية ألمن الطيران  -( 131مادة )ال

الطيران  بتعيين موظفين في هيئة الطيران المدني لمساعدة اللجنة الوطنية ألمنالرئيس يقوم 
 في عملها

 برنامج أمن الطيران المقدم للوزير للموافقة عليه -( 132المادة )

فقة عليه يقدم برنامج أمن الطيران الذي يعد بموجب هذا الجزء أو اللوائح إلى الوزير للموا
 ويكون ، بموجب هذه الموافقة ، ملزما

وأي موظف أمن معين في المطار ومسؤول أمن  الدولة،على أي مسؤول في خدمة  (1)
 رسمية؛خدمة جوية وأي شخص آخر مشترك في تطبيق هذا البرنامج األمن بصفة 

 و

على أي شخص آخر، بما في ذلك أحد أفراد الجمهور، تم إخطاره بمحتويات هذا  (2)
 البرنامج بالطريقة التي يحددها المدير العام

 تحديدات من قبل الوزير -( 133المادة )

 يجب على الوزير، بالتشاور مع سلطة الطيران المدني وبموافقة الشخص المسؤول (1)
ي لشخص المسؤول عن تنفيذ البرنامج األمنعن مطار معين، الموافقة على تعيين ا

 لهذا المطار المعين.
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( أو يعمل بصفة 1يجب أن يكون أي شخص يتم تعيينه بموجب البند الفرعي ) (2)
 بيا تنفيذية مكلفة بأي مسؤوليات متعلقة بأمن الطيران في مطار معين مواطناً لي

 مؤسسات الطيرانمسؤولية  –( 134المادة )

 -أن يكون لديهم برنامج وطني ألمن الطيران على الجهات التالية  (1)

 مشغل المطار المعين. (أ)

 المسؤول بخدمات المالحة  (ب)

 أي شركة نقل جوي (ج)

يعينها الوزير من وقت آلخر في  مجال الطيرانأي جهة أخرى تعمل في  (د)
 الجريدة الرسمية.

ني ( أو ال يلتزم بالبرنامج الوط1أي مشارك في الطيران ال يتقيد بما ورد في ) (2)
ً بارتكاب جريمة وبإدانة يعاقب (،1ن الطيران المنشأ بموجب )ألم  يكون مذنبا

 بالغرامة أو بالسجن. مدة ال تتجاوز عشر سنوات أو كل من الغرامة والسجن

 الجرائم -( 135المادة )

 -أي شخص

 (؛ أو10يتعارض مع أي حكم من هذا الجزء باستثناء المادة ) (1)

ا من بنود خطة السالمة التي يوافق عليه يتعارض أو يخفق في االمتثال ألي حكم (2)
رامة الوزير وتم إخطاره بذلك، يعتبر مذنبا بارتكاب جريمة ويعاقب عند إدانته بغ

سنوات أو بالغرامة والسجن  10و بالسجن لمدة ال تتجاوز أ------------ال تتجاوز 
 معا.
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 صالحيات سلطة الطيران المدني  -الفصل الثاني 

  أمن الطيران  -( 136المادة )

ت لوائح تقضي بأن يتم فحص جميع الركاب وجميع الممتلكا رئيساليحدد  التفتيش: (1)
ءات في النقل الجوي التجاري عن طريق إجرا المستخدمةالمراد نقلها في الطائرات 

تيش الكشف عن األسلحة ، بما في ذلك الكشف عن المعادن باألشعة السينية أو التف
و أأو غيرها من اإلجراءات المستخدمة من قبل أفراد األمن أو الموظفين  الشخصي

 وكالء المشغل الجوي قبل الصعود للطائرة لمثل هذا النقل.

. يحق للمدير العام بموجب هذا األمر وضع قواعد والقرصنةالحماية ضد العنف  (2)
كات الممتلوأنظمة أخرى التي قد يجد المدير العام أنها ضرورية لحماية األشخاص و

على متن الطائرات التي تعمل في النقل الجوي التجاري ضد أعمال العنف 
 اإلجرامي وقرصنة الطائرات.

 انلطيرامن الوطني ألنامج البر -( 137المادة )

الوطني  التنسيق مع الهيئات والوزارات بإنشاء البرنامجبرئيس سلطة الطيران المدني م يقو 
في اردة لوا اإلجراءات يقوم بتفعيلو واإلقليميةوفق المتطلبات الدولية ألمن الطيران المدني 

  .هذا البرنامج

 والتفتيشسلطة البحث   -( 138المادة )

  المدني المخولين أو من يخوله رئيس السلطةألفراد أمن الطيران يجوز 

 مطارالمركبة تدخل أو تغادر مكان أو منطقة محظورة في  أيتفتيش وإيقاف   (1)

إذا كان لديه أسباب  المطار،غادر أي منطقة في يشخص  والتحقيق مع أي إيقاف (2)
 تحدث،معقولة للشك في أن جريمة بموجب هذا القانون قد ارتكبت أو على وشك أن 

 أو كجزء من اإلجراءات الروتينية.

 وضع برنامج أمن الطيران المدني الوطني واألنظمة الكفيلة بتطبيقه  -( 139المادة ) 

رات مشغل أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بإحكام مقصورة القيادة داخل الطائعلى كل  (1)
 وفقا للمقاييس واألنظمة الدولية والوطنية.

من تلتزم السلطة المختصة بتفعيل ودعم اإلجراءات األمنية الموحدة حول قضايا أ (2)
 الطيران المدني مع الدول األخرى.

معنية األخرى بوضع األنظمة تقوم السلطة المختصة باالشتراك مع السلطات ال (3)
ات وضمان سالمة الطائرات و المطار بالمطارات،لحفظ األمن  والتعليمات الالزمة

حقها و و المنارات المالحية طبقا لالتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة و مال
 باألخص ما يتعلق باالتي:

 تقييد أو منع دخول األفراد إلى بعض المناطق بالمطارات. (أ)

تدخل المطارات وتفتيشهم  والمركبات التيحقق من شخصية األفراد الت (ب)
 شخص تشك في أمره. واستجواب أيومراقبتهم 
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واد التأكد من عدم حيازة الركاب ألي أسلحة أو مواد قابلة لالشتعال أو أي م (ج)
ذلك  أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر و

 ة التفتيشية المعتمدة من السلطة المختصة.باستخدام األجهز

د وضع القواعد و اإلجراءات الالزمة لحماية الركاب من أي أعمال إجرامية ق (د)
 اختطاف الطائرات. أو أحداثتحدث على الطائرات والمطارات 

 الطيران المدني والتأكد من تطبيقه.أمن جودة وضع نظام لمراقبة  (ه)

 على مشغلي المطارات تحديد األشخاص المرخص لهم بدخول المطارات التابعة لهم (4)
لسلطة وذلك وفق برنامج أمن الطيران للمطار والمعتمد من اوالمناطق المقيدة بها، 

 تصةخالم

 هةوإطفاء وأية جيقوم مشغلو المطارات باالشتراك مع الجهات المعنية من إسعاف  (5)
ة ئ الخاصة بهم طبقا للقواعد الصادرة عن السلطأمنية أخرى في وضع خطة الطوار

 المختصة في هذا الشأن.

المدني أن يضع برنامجا  وأنشطة الطيرانعلى كل مشغل في مجال النقل الجوي  (6)
 لألمن طبقا لقواعد األمن التي تحددها السلطة المختصة على أن يعتمد منها.
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 الجويةالنقل الجوي التجاري واألعمال  -الباب الثامن 

 اإلشراف على الطيران المدني -الفصل األول 

 وضع سياسة النقل الجوي واإلشراف عليه -( 140المادة )

ما تتولى السلطة المختصة وضع سياسة النقل الجوي التجاري في ليبيا واإلشراف عليه، ب
 يتفق مع المصلحة العامة وتحقيقاً لذلك تقوم بما يلي :

ي تفاقات النقل الجوي المنتظم أو غير المنتظم وأمفاوضة الدول األخرى لعقد ا (1)
 اتفاقيات أخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي واألعمال الجوية.

طيران تمثيل ليبيا في المنظمات الدولية والعربية واألفريقية التي تعني بشئون ال (2)
 المدني والنقل الجوي.

عة لنقل الجوي التابواإلشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات ا االشتراك (3)
راء إلى ليبيا ومؤسسات النقل الجوي التابعة للدول األخرى لعقد اتفاقيات أو إج

ً  باالستثمارترتيبات تتعلق   للقواعد المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية وذلك وفقا
 والشروط التي يحددها المدير العام.

لى النقل الجوي التابعة إاإلشراف على نشاط النقل الجوي الذي تقوم به مؤسسات  (4)
و إلغاء ليبيا وإصدار تراخيص التشغيل الالزمة لها والموافقة على إنشاء أو تعديل أ

درها أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحالت وذلك طبقاً للقواعد التي يص
 المدير العام في هذا الشأن.

لتابعة سسات النقل الجوي ااإلشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به مؤ (5)
قبة للدول األخرى في ليبيا وإصدار تراخيص التشغيل والتصاريح الالزمة لها ومرا

لتفتيش ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها. ولها في سبيل ذلك ا
 على مكاتب هذه المؤسسات واإلطالع على المستندات والوثائق الالزمة.

تسيير النقل الجوي التابعة لليبيا وتلك التابعة للدول األخرى بالتصريح لمؤسسات  (6)
 رحالت غير منتظمة من وإلى ليبيا.

ك التابعة وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات التابعة لليبيا وتل (7)
صاريح للدول األخرى إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو الت

األخرى أو  الثنائية أو الجماعية المبرمة مع الدول االتفاقياتالممنوحة لها أو أحكام 
في  القانون مع عدم اإلخالل بالعقوبات والجزاءات الواردة أي حكم من أحكام هذا

 الباب الرابع عشر من هذا القانون.

 مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي  -( 141المادة )

لمدني اعلى مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي تضعها سلطة الطيران 
 ري في ليبيا.لقانون لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاتنفيذاً ألحكام المادة السابقة من هذا ا

 تبادل ومنح حقوق النقل الجوي - (142المادة )

ق بتبادل ال يجوز ألي جهة في ليبيا عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو إتخاذ إجراءات تتعل
 أو منح حقوق النقل الجوي مع أية جهة أجنبية إال عن طريق سلطة الطيران المدني.
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 القيام بالنقل الجوي التجاري واألعمال الجوية والخدمات األرضية للطيران - (143مادة )ال

ون ليبيا الدولية األخرى التي تك واالتفاقياتبه أحكام المعاهدة  يما تقضمع مراعاة  (1)
 عن طريق القيام بالنقل الجوي التجاري داخل ليبيا أو خارجها إال زال يجوطرفاً فيها 

 المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص لها بذلك.

 ال يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إال بعد الحصول (2)
 على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني.

 إستناداً التابعة للدول األخرى بليبيا إالال يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي  (3)
ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود  التفاقية

 الترخيص.

وكالة ال يجوز تمثيل أي مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة أخرى بليبيا سواء عن طريق ال (4)
لمدني ة الطيران اثنائية أو بترخيص من سلط التفاقية استناداالعامة أو غيرها إال 

 وفي حدود ذلك الترخيص.

رى تسجل جميع مؤسسات النقل الجوي التابعة إلى ليبيا وتلك التابعة للدول األخ (5)
 والتجارة. االقتصادالعاملة في ليبيا لدى وزارة 

 شروط منح وسحب التراخيص المشار إليها في البنود رئيس السلطة المختصةيحدد  (6)
يات النقل لتنفيذ ذلك، وكذلك يضع القواعد المتعلقة بعملالسابقة والتعليمات الالزمة 

 الجوي وتسهيالت والشروط المتعلقة به.
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 تسهيالت النقل الجوي –الثاني  الفصل

 الدولية المعاهدات تطبيق  -( 144المادة)

 الواردة لتسهيالتا تطبيق أحكام مراعاة - يخصه فيما كل - المختصة واألجهزة الهيئة على
 وشركات مؤسسات عمليات لتسهيل الدولة وافقت عليها التي ومالحقها شيكاغو معاهدة في

وعبر  وإليها الدولة من والبريد والبضائع والركاب الطائرات والطيران وحركة الجوي النقل
 .إقليمها

 الجوي النقل لتسهيالت الوطنية اللجنة  -( 145المادة )

 دوتحد ,بتكوينها الوزير قراراً  الجوي, ويصدر النقل لتسهيالت وطنية لجنة تنشأ (1)
ً  مسؤولياتها تحدد كما ,وضوابط انعقادها وعضويتها صالحياتها الالئحة  وفقا

 .بالتسهيالت الدولية الخاصة والقواعد لألحكام

 الدولة برئاسة في دولي مطار كل في لجنة السلطة رئيس من تشكل بموجب قرار (2)

 لجنةال مع بالتنسيق فيها وإجراءات العمل مسؤولياتها الالئحة وتحدد, المطار مدير

 اانعقاده ضوابط الالئحة تحدد كما ,المادة من هذه (1) الفقرة في إليها المشار

 والفنية للخطوط الجوية االقتصاديةالدراسات  -( 144المادة )

 أي خط ترغب في تشغيله القيام بدراسة افتتاحعلى مؤسسات النقل الجوي الوطنية قبل 
أن تقرها  وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على سلطة الطيران المدني التي لها اقتصادية

 أو تعدلها أو ترفضها

 باألوامر االلتزام -( 145المادة )

ألوامر التي تلتزم مؤسسات النقل الجوي التابعة إلى ليبيا وتلك التابعة للدول األخرى بجميع ا
 وعلى األخص فيما يتعلق باآلتي : رئيس سلطة الطيران المدني يصدرها 

 أجور وأسعار النقل بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته. (1)

 تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية. (2)

 مة.على مستنداتها والوثائق الالز واالطالعالتفتيش على مكاتب مؤسسات الطيران  (3)
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 أحكام نقل البريد الجوي -الفصل الثاني 

 سلطات البريد صاختصا -( 146المادة )

ام تتولى الجهات المختصة بالبريد اإلشراف على نقل البريد الجوي وذلك مع مراعاة أحك
 اتفاقيات النقل الجوي الثنائية والتراخيص الصادرة في هذا الشأن.

 الجوي نقل البريد -( 147المادة )

خالف  لم ينص علىتطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما 
 ذلك.

 الدولية المتعلقة بالبريد الجوي االتفاقياتمراعاة  -( 148المادة )

 يها.فالدولية المتعلقة بالبريد الجوي التي تكون ليبيا طرفاً  االتفاقياتتراعي أحكام 

 واجبات وأولويات الناقل الجوي للبريد -( 149المادة )

ختصة الجوي المخصص له من قبل الجهات المعلى الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد  (1)
 بالبريد وفقاً لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشأن.

األمتعة فيجب مراعاة الترتيب اآلتي عن النقل الجوي : المسافرون وأمتعتهم، فالبريد  (2)
 غير المرافقة، فالبضائع.

 تفتيش البريد -( 150المادة )

 يجوز تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ماقام شك في (1)
 أي منها على مواد تهدد سالمة الطائرة أثناء الرحلة. احتواء

المها نقل أي بريد جوي أو طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم است زال يجو (2)
 وفقاً لإلجراءات البريدية.
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 في حوادث الطيرانالتحقيق  -الباب التاسع 

 حوادث و وقائع الطيران -الفصل الثالث 

 قواعد وإجراءات التحقيق -( 151المادة )

 تشكيل ونظام الطائرات، ووقائع حوادث في التحقيق نظام المختصة السلطة تضع (1)

 طريقةو والوقائع، الحوادث هذه في التحقيق إلجراء إتباعها الواجب والقواعد لجانه،

 هاتالج على يجب التي األخرى القواعد وكافة آثارها، إزالة وكيفية عنها، اإلخطار

 التحفظ ذلك في بما الحوادث، هذه وقوع عند إتباعها وغيرهم والطيارين المختصة

 عم وذلك .القيادة بغرفة الصوتي التسجيل وجهاز الرحلة، بيانات تسجيل جهاز على
 الشأن. هذا في المقررة الدولية القواعد مراعاة

 المنكوبة بالطائرة الخاصة والوثائق السجالت جميع على المختصة السلطة تتحفظو (2)

 .متنها على الموجودة وغير

 اإلخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة -( 152المادة )

 ئرةالطا قائد أو المحلية السلطات على يجب الدولة إقليم في طيران حادث وقوع عند (1)

 اإلخطار يتضمن على أن فورا، السلطة المختصة إخطار المستثمر أو المالك أو

 حادث وقوع حالة وفي وطبيعته. الحادث ومكان الطائرة بنوع الخاصة المعلومات

 نم أو مالكها أو الطائرة مستثمر على يجب إقليمها خارج الدولة في مسجلة لطائرة
  .فورا بذلك السلطة المختصة إخطار يمثلهما

السلطة  بإخطار طائرة، لحادث الجو في مشاهدتهم عند الطائرات، قادة يلتزم (2)
 .فورا بذلك المختصة

 سلطة المعنية بالتحقيقالصالحيات وواجبات  -( 153المادة )

ي ف بالتحقيق تقوم السلطة المختصة سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها (1)
التي  الحوادثفي قليم الدولة والفضاء الذي يعلوه، وحوادث الطائرات التي تقع في إ

 تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار.

 ادثح وقوع عند أو أجنبية، أو وطنية مدنية لطائرة الدولة إقليم في حادث وقوع عند (2)

لسلطة اتصدر ما لدولة تابعة غير أقاليم في أو البحار أعالي في وطنية مدنية لطائرة
  الحادث وأسباب ظروف في التحقيق بإجراء قراراالمختصة 

  تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات -( 154المادة )

د الطائرات و يجب أال يقل عد حوادثتشكيل لجان التحقيق في  ريس السلطةيتولى  (1)
اء الخبرة الخاصة سو بذوي االستعانةأعضاء لجنة التحقيق عن ثالثة و يجوز لها 

 في التحقيق بصفة استشارية لالشتراككانوا من داخل البالد أو من خارجها 

جنة بتدبير مصاريف وبدل انتقال و مكافآت أعضاء الل المدنيتتكفل سلطة الطيران  (2)
أو  الجوية االختباراتكما تتكفل بكافة المصاريف الالزمـة إلجراء  والمستشارين،

 المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث
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 ن اللجنة أثناء التحقيق إال بقرار مسبب منال يجوز عزل عضو لجنة التحقيق م (3)
 رئيس السلطة.

 وثائقند وقوع حادث أو واقعة لطائرة وحماية وواجبات السلطات المحلية ع -( 155المادة )
 سجالت التحقيقو

ر ن تخطأعلى السلطات المحلية عند وقوع حادث طائرة في منطقة اختصاصها  (1)
ئها الطائرة وتحافظ عليها وعلى أجزا باألمر فورا السلطة المختصة، وتمنع إقالع

عدم تحريكها من موضعها إال بقصد إنقاذ األرواح وجميع موجوداتها وحطامها و
ئرة أو مة الحريق أو إذا شكلت الطاوأو استخالص األشياء الثمينة أو البريد أو مقا

طرا على المالحة الجوية أو على وسائل النقل األخرى وذلك لحين حطامها خ
 وفي جميع األحوال يجبنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن وصول لج

 تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.

 لتسهيل الالزمة اإلجراءات يخصه فيما كل اإلدارية، والجهات األمن سلطات تتخذ (2)

 عن تعدها التي الرسمية األوراق بكافة تزويدها وخاصة التحقيق، لجان أعمال

 رائق،الح وإخماد المصابين، ونقل واإلسعاف، اإلنقاذ بأعمال القيام وعليها الحادث،

 قالتحقي لجان عن يصدر ما الحادث وتنفيذ آثار على المحافظة مع الجثث، وانتشال
 .مهامها أداء لها تسهل تعليمات من

 صالحيات لجان التحقيق في حوادث و وقائع الطائرات -( 156المادة )

 التحقيق في حوادث الطائرات التي تشكلها السلطة المختصة بالتنسيق معللجان  (1)
 األماكن األخرى التي تفيد التحقيقحق دخول مكان الحادث و السلطة المعنية

استجواب الشهود و تكليفهم وتفتيشها وإجراء المعاينات، واستدعاء األشخاص و
ر للجنة ضرورية إلظهاا بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها

نقلها وحمولتها وأجزائها اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الطائرة والحقيقة و
 كليا أو بعضها إلجراء االختبارات الالزمة عليها.

 حادث.ال يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان ال (2)

الالزمة  اتخاذ اإلجراءاتالجهات اإلدارية، كل فيما يخصه على سلطات األمن و (3)
يسر تيصدر عنها من تعليمات  وتنفيذ مالتسهيل أعمال لجان التحقيق المشار إليها 

 لها أداء مهمتها.

 السماح لممثلي الدول باالشتراك في التحقيق -( 157المادة )

 ممثال تعين أن الصنع ودولة التصميم ودولة المستثمر ودولة التسجيل لدولة يكون (1)

 .التحقيق في لالشتراك معتمدا

 ثمرالمست يقترحه أكثر أو مستشارا تعين أن المستثمر دولة أو التسجيل لدولة يكون (2)

 .المعتمد ممثلها لمعاونة

 ترشيحهم تقترح أكثر أو مستشارا تعين أن الصنع ودولة التصميم لدولة يكون (3)

 لمساعدة للطائرة، النهائي التجميع وعن الطراز تصميم عن المسئولة المنظمات

 .المعتمدين ممثليها
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يجوز للدولة التي لها رعايا لحقت بهم إصابات مميتة أو خطيرة تعيين خبيرا  (4)
 للمشاركة في التحقيق بعد تقديمها طلبا لذلك. 

 التحقيق لجنةتقرير  -( 158المادة )

 أحاطت به إلى السلطة ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي
ن المدني المختصة ويبلغ التقرير ونتائجه طبقا للقواعد واألنظمة الدولية إلى منظمة الطيرا

مرها الدولي والدولة المسجلة فيها الطائرة، ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستث
ول على وصانعها والدولة التي لحقت بمواطنيها إصابات مميتة أو إصابات خطيرة الحص

 نسخة من التقرير.

 تعلق حادث أو واقعة طائرة بجريمة -( 159المادة )

المختصة  إذا تبين للجنة التحقيق أن في الحادث جريمة أو اشتباه في جريمة، وجب على السلطة
ة في إحالة الموضوع إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة التخاذ اإلجراءات الالزم

 هذا الشأن.

اإلدارية األخرى للجان التحقيق الجهات ونة السلطات األمنية والقضائية ومعا -( 160المادة )
 االلتزام بتوجيهات هذه اللجانو

زمة فيما يخصه اتخاذ اإلجراءات الال اريةالجهات اإلدعلى السلطات األمنية والقضائية و
تنفيذ ما الواقعة و ة المرتبطة بالحادث أولتسهيل أعمال لجان التحقيق بكافة األوراق الرسمي

 يسر لها أداء مهمتها.يصدر عنها من تعليمات ت

 إعادة التحقيق في حوادث و وقائع الطائرات -( 161المادة )

 يجوز للسلطة المختصة إعادة التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة
ذي تضعه رير النهائي الجديدة هامة تؤثر في النتيجة التي توصل إليها التحقيق ويعتبر التق

 كسها.لجنة التحقيق في حادث الطائرة، من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى إثبات ع

 والمدنية العسكرية الطائرات بين الحوادث -( 162المادة )

 لجنة تشكل أكثر، أو مدنية وأخرى عسكرية بين طائرة دولةال إقليم في طيران حادث وقع إذا
 وسلطات العسكري الطيران وسلطات المختصة سلطةال ممثلي من متساويا عددا تضم تحقيق
 طبقا مةالالز اإلجراءات التخاذ السلطة المختصة إلى تقريرها اللجنة وترفع ،بالدولة األمن

 .الدولية واألنظمة للقواعد

 وقائع الطائرات الحد من حوادث و -( 163المادة )

 تصدر عن لجان التحقيق لتقرير التدابيرالنتائج التي يجب تحليل المعلومات و (1)
 الوقائية الالزمة.

ة و الدول المعنيبأي تدابير وقائية إلى الجهات و يجوز إرسال التوصيات المتعلقة (2)
وثائق بكما يجوز إرسالها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني إذا ما تعلق األمر 

 صادرة عن المنظمة.

ها يسهل تحليل المعلومات التي تم الحصول علييجب توافر قاعدة بيانات ونظامها  (3)
 من عمليات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات على نماذج موحدة لنشرها بصفة

 دورية.
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ن المنظمة الدولية للطيراتزويد الدول األخرى عند طلبها والدول األخرى و يجب (4)
في هذا  المنظمةالمدني بتقرير بيانات الحادث أو الواقعة طبقا للقواعد التي تقررها 

 الشأن.

 حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق -( 164المادة )

ث الطائرة تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حاد (1)
 صحيحة حتى يتم إثبات عكسها

 رتوعلى رئيس السلطة إعادة فتح التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظه (2)
 أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق
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 البحث واإلنقاذ –الباب الحادي عشر 

 مسؤوليات البحث واإلنقاذ –الفصل أألول 

 مسؤولية سلطة الطيران المدني –( 165المادة )

ولة، تنظم السلطة المختصة، باالشتراك مع الجهات المعنية، وحدات اإلنقاذ في الد (1)
 تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة.بحيث 

خرى للسلطة المختصة أن تتخذ الترتيبات الالزمة للتنسيق والتعاون مع الدول األ (2)
 وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث واإلنقاذ.

 اإلنقاذحديد جهات و مناطق مراكز البحث وت -( 166المادة )

نقاذ اإلعنية مراكز لتنسيق أعمال البحث وباالشتراك مع السلطات المتحدد السلطة المختصة 
 تمتطلباال ذلك حسب فيها، اإلنقاذتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والمسؤولة عنها، و

 .ةالدولي

 اإلنقاذااللتزام بتقديم معونة البحث و -( 167المادة )

قدوره اإلنقاذ تكون في مللبحث وتناع عن تقديم أية معونة ال يجوز ألي شخص أو هيئة االم
و ذلك متى طلبت السلطة المختصة أله تمكنه من تقديم هذه المعونة وأو كانت طبيعة عم

 المعنية منه ذلك.

 اإلنقاذالمناطق المحرمة ألغراض البحث و السماح بدخول -( 168المادة )

أية  اإلنقاذ بدخولائرات التي تقوم بعمليات البحث والطتسمح الجهات المعنية لألشخاص و
لحادث امنطقة محرمة إذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو أن 

 ت المختصة.العمليات تحت إشراف السلطا وقع فيها، على أن تجري

 الطائرة المغاثة التزام مشغل -( 169المادة )

دفع نفاذ وات المعونة والبحث واإلقات الناتجة عن عمليالطائرة المغاثة برد النف يلتزم مشغل
شرة لها أو التي كانت نتيجة مباالتعويضات عن األضرار التي وقعت في أثناء تلك العمليات، 

 أية مكافآت مترتبة عنها.و

 ألغراض البحث و اإلنقاذ الدولةالسماح بالدخول إلى  -( 170المادة )

ران و الطائرات التي تراها سلطة الطي على الجهات المختصة أن تسمح للخبرات و المعدات
 ولةالدالمدني الزمة لعمليات البحث و اإلنقاذ بالدخول فوراً و بصفة مؤقتة إلى إقليم 

 التعويض عن عمليات البحث واإلنقاذ واسترداد نفقاتها -( 171المادة )

لحق كل معونة بحث أو إنقاذ تقدم من قبل األشخاص وفقا ألحكام هذا الباب تعطي ا (1)
ي السترداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة, وفي التعويض عن األضرار الت

 وقعت أثناء تلك العمليات أو كانت نتيجة مباشرة لها.

مادة من هذه ال( 1)ال يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في الفقرة  (2)
 عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرا
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 اإلنقاذالمحاكم المختصة بدعوى البحث و -( 172المادة )

تختص محاكم ، واإلنقاذى الناشئة عن البحث وتختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاو
دولة  أي مكان غير خاضع لسيادة الدولة بذلك في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في

 ذلك في الحاالت اآلتية:و

 إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة. (1)

 إذا كان المدعي من رعايا الدولة. (2)

 إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة اثر حادث في إقليم الدولة. (3)

 انقضاء دعاوى البحث و اإلنقاذ -( 173المادة )

لبحث نتهاء من االاإلنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ االناشئة عن البحث و نقضي الدعاوىت 
 سنوات ء ثالثفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه، ال تقيل هذه الدعاوى بعد انقضاو واإلنقاذ

 اإلنقاذ.من تاريخ االنتهاء من البحث و

 نشر المعلومات -( 174المادة )

طة خاصة بخطط عمل البحث واإلنقاذ وإعداد خالتقوم السلطة المختصة بتوفير المعلومات 
المعنية في وقوع حادث لطائرة ونشرها على الجهات الطوارئ واإلجراءات المتبعة عند 

ا دمتوفير وسائل توعية للجمهور عن التدابير الواجب اتخاذها عنمجال الطيران المدني و
 في حالة وقوع حادث طيران.تكون طائرة ما في حالة طوارئ و
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المسئوليات و الضمانات المتعلقة باستثمار  -باب الثاني عشر ال
 الطائرات

 المسئولية التعاقدية للنقل الجوي -الفصل األول 

 المسئولية في النقل الدولي والداخلي -( 175المادة )

أن توحيد تطبق بالنسبة للمسئولية في النقل الجوي الدولي أحكام أي اتفاقية دولية بش (1)
  . طرفاً فيها الدولةبعض قواعد النقل الجوي الدولي التي تكون 

وتسرى في شأن النقل الجوي الداخلي القواعد واألحكام ذات العالقة المنصوص  (2)
  . عليها في التشريعات النافذة

 إلقاء البضائع حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة -( 176المادة )

ء الطيران ال يكون الناقل مسئوالً تجاه الشاحنين و المرسل إليهم عن البضائع المشحونة أثنا
كافة التدابير  إذا كان البد من إلقائها لنجاة الطائرة و ذلك بشرط أن يكون قد اتخذ هو و تابعوه

 . الالزمة لتفادى الضرر أو كان اتخاذها مستحيالً عليهم

 إلنزال الركاب مسئولية الناقل بالنسبة حالة انتقاء -( 177المادة )

يها أو يشكل ال يكون الناقل مسئوالً إذا أضطر قائد الطائرة إلى إنزال أي راكب يخل بالنظام ف
 . خطراً على سالمة الطائرة أو ركابها

 التأكد من حيازة مستندات السفر -( 178المادة )

لالزمة بضائع للمستندات و الوثائق ايجب على كل ناقل جوى التحقق من استيفاء الركاب و ال
نجم عن أو الخروج منها إلى المطار المقصود و إال فإنه يتحمل ما قد ي الدولةللدخول إلى 

 .تقصيره
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 على سطح األرض األضرار التي تسببها الطائرات للغير - الفصل الثاني

 للغير على سطح األرضالطائرات  األحكام المتعلقة باألضرار التي تسببها -( 179المادة )

ألحكام ا الدولةتسري في شأن األضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح األرض في إقليم 
 .ولية ذات عالقةدطرفاً في اتفاقية  الدولةالواردة في هذا الفصل ما لم تكن 

تسببها الطائرات للغير على سطح  حاالت التعويض عن األضرار التـي -( 180المادة )
 ضاألر

لكل من أصيب بضرر على سطح األرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن  (1)
الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران ، أو بسبب شخص أو شئ سقط 

 منها

 الدولةا في وفيما عدا الحاالت الواردة في هذه المادة تسرى القواعد العامة المعمول به (2)
 و يكون مستثمر الطائرة مسئوالً عن التعويض المنصوص عليه في هذه المادة

 دون رضاء مستثمرها المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة -( 181المادة )

ن مإذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها فإن المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ 
لها بغير ا االستعمال يكون مسئوالً بالتضامن مع من استعمجانبه العناية الالزمة لتفادى هذ

 ( ويكون كل منهما179رضائه عن األضرار المبررة للتعويض المنصوص عليه في المادة )
 . ملتزماً وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به

 اإلعفاء من التعويض أو تخفيضه -( 182المادة )

حاالت في اللشخص الذي يعتبر مسئوالً وفقاً ألحكام هذا الفصل بالتعويض ال يلتزم ا (1)
 التالية:

 بات داخليةإذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرا (أ)

 عمال الطائرة بأمر السلطات العامإذا منع هذا الشخص من است (ب)

وع وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكالئه قد ساهموا في وق (2)
 . الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم

ئه وال يحق اإلعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكال (3)
 . إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صالحيتهم

 ئرات في إحداث الضرراشتراك الطا -( 183المادة )

إذا نشأ ضرر للغير على سطح األرض يستحق عنه التعويض من جراء تصادم طائرتين أو 
من  أكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة أحداهما سير األخرى أو إذا نشأ مثل هذا الضرر

ً فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر و يكون مستثمر كل منه ا طائرة أو أكثر معا
  .والً بالتضامن عن التعويض وفقاً ألحكام هذا القانونمسئ

 حالة تعدد المسئولين عن الضرر -( 184المادة )

ويض إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً ألحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تع
 . يزيد عن التعويض الذى يجوز الحكم به على مسئول واحد
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 عن أضرار الطائرات صة بقضايا التعويضالمحكمة المخت -( 185المادة )

مام أ الدولةتقام دعاوى التعويض عن األضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح في 
 . محكمة مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعي عليه أو المركز الرئيسي ألعماله

  على السطحللغير  دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات انقضاء -( 186المادة )

نتين تسقط دعاوى التعويض عن األضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح بإنقضاء س
عد انقضاء من تاريخ وقوع الحادث ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه ال تقبل هذه الدعاوى ب

 .ثالث سنوات من تاريخ وقوع الحادث

 ومنفوثات المحركات زازاتاالهتالضرر الناجم عن الضجيج و  -( 187المادة )

 ال يترتب أي حق في التعويض عن الضرر الناجم عن ضجيج أو اهتـزاز أو منفوثات محرك
 . أو محركات طائرة إذا تم التشغيل وفقاً ألحكام هذا القانون و القواعد المنفذة له
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باستثمار  التأمين والضمانات الالزمة لتغطية المسئوليات المتعلقة - الفصل الثالث
 الطائرات

 إلتزام المستثمر بالتأمينات -( 188المادة )

 دولةلايم مع مراعاة األحكام المقررة في هذا القانون يجب على كل مستثمر طائرة تعمل في إقل
تكون  أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن األضرار التي تصيب الركاب و األمتعة و البضائع التي

لمستثمر اعلى متن الطائرة و األضرار التي تسببها الطائرة للغير على السطح و يجب على هذا 
أ كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية األضرار التي قد تنش

 . عنها

 إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له -( 189المادة )

 يجرى التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى
 . قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة

 بالضمانات عن التأمين االستعاضة -( 190المادة )

 : ( بإحدى الضمانات اآلتية188يجوز االستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة )

ذلك بإيداع تأمين نقدي في خزانة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له  (1)
 . منها

ن تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أ (2)
 . تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته

دم الدفع الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعتقديم كفالة من  (3)
 . بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة

 رئيس سلطةوفي جميع الحاالت يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي يقررها 
 . الدولية االتفاقياتفي ضوء الطيران المدني 
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 جرائم االعتداء على أمن وسالمة الطيران المدني -الباب الثالث عشر 

 جرائم االعتداء على أمن وسالمة الطيران المدنيتحديد   –  - األولالفصل 

   جرائم االعتداء على أمن وسالمة الطيران المدني أنواعتحديد  -( 191المادة )

ً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعالً من األفعال (1)  يعد مرتكبا
 : اآلتيـة

أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران  (أ)
 إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سالمة هذه الطائرة للخطر

تمل أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يح (ب)
 . أن يعرض سالمتها و هي في حالة طيران للخطر

إذا  أن يدمر أو يتلف تسهيالت أو منشآت المالحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها (ج)
كان من شأن أي من هذه األفعال احتمال تعريض سالمة الطائرات و هي في 

 . حالة طيران للخطر

في  أن يقوم بإبالغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضاً بذلك سالمة طائرة و هي (د)
يالت المالحة الجوية أو معدات خدمات تسه أن يسرق -هـ. حالة طيران للخطر

 بها أية أجهزة أو آالت أو أسالك تكون الزمة لتأمين سالمة الطيران أو متصلة

ً لجريمـة كل مـن استعمل عمداً ودون حق مشروع أي جهـاز أو  (2) كما يعد مرتكبا
 : مـادة أو سالح

أن أي القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا كان من ش (أ)
 من األفعال أن يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إصابة خطيرة أو موت

ل القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا تسببت هذه األفعا (ب)
ن في تعطيل أو عرقلة أي عمل من األعمال الجارية بالمطار أو أحداث حالة م

 . الهلع بالمطار

الت المطار أو لطائرة ليست في أو لتدمير أو أحداث أضرار خطيرة لتسهي (ج)
 الخدمة موجودة به أو أحداث انقطاع في خدمات المطار إذا كان من شأن هذا

 الفعل تعريض أو احتمال تعريض السالمة في المطار للخطر

 يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب فعالً من الفعلين اآلتيين (3)

( من  2,1لفقرة )أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في ا (أ)
 هذه المادة

 . أن يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم (ب)

 اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة -( 192المادة )

 الطائرة في حالة طيران (1)
تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغالق جميع 
أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه 
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األبواب من اجل مغادرة الركاب لها. وفي حالة الهبوط االضطراري يستمر اعتبار 
لسلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما الطائرة في حالة طيران حتى تتولى ا

 على متنها من أشخاص وأموال.

 الطائرة في حالة الخدمة (2)
مات تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخد

األرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين 
تي ئرة. وعلى أي حال، تمتد فترة الخدمة طوال المدة الساعة على آخر هبوط للطا

 ذه المادة.تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من ه

 على الطائرات تحديد جرائم االستيالء غير المشروع -( 193المادة )

فعال طيران فعالً من األيعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب وهو على متن طائرة في حالة 
 التالية

ن أن يقوم دون حق مشروع ، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة م (1)
 صور اإلكراه ، باالستيالء على طائرة أو السيطرة على قيادتها أو الشروع في

 ارتكاب أي من هذه األفعال

 فقرة السابقةأن يشترك مع أي شخص يرتكب أي من األفعال المشار إليها في ال (2)

 المخالفات األخرى -( 194المادة )

 فعال التالية:يقوم بأحد االعلى متن الطائرة  با لمخالفة أي شخصيعد مرتك

 الثمالة نتيجة تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير الممنوعة. (1)

 ة.الطائر وأمن سالمة لحمامات أو في أي مكان آخر يشكل تهديدا علىالتدخين في ا (2)

 ة.االعتداء أو الترهيب أو التهديد سواء بدنيا أو شفويا على احد ركاب الطائر (3)

قم رفض إتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو احد أعضاء طا (4)
غرض تامين سالمة الطائرة أو األشخاص أو الممتلكات بالطائرة بالنيابة عنه 

 الجوية أو كفاءتها أو انتظامها.المحمولة على متنها أو على سالمة المالحة 

 م االعتداء على أمن وسالمة الطيران المدنيئاالختصاص القضائي في جرا -( 195المادة )

 (191) ينبالجرائم المنصوص عليها في المادتتباشر الدولة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق 
 -في الحاالت اآلتية: (192)و

 الدولة.عندما ترتكب الجريمة في إقليم  (1)

 عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في الدولة. (2)

هم ال عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمت (3)
 يزال على متنها. 

المركز  نيكو ان  مستأجرالإذا ارتكبت الجريمة على متن الطائرة مؤجرة على  (4)
ها مثل هذا له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيالرئيسي ألعماله في الدولة أو يكون 

 المركز. 
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لدول عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من ا (5)
 المعنية. 

 . في أية حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها الجنائية بمقتضى قوانينها (6)
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 سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها - نيالفصـــل الثـــا

 التدابير الوقائية -( 196المادة )

ب إحدى يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد ألسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكا
خطر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعتقد أنه يعرض سالمة الطائرة لل

جوز له أن يأن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية و الوقائية بما فيها تقييد الحرية و 
ب تلك اقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونتـه في ذلك ، كما يجـوز له أن يطليأمر ب

 . لى ذلكالمعونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها إال أنه ال يجوز له إجبار هؤالء الركاب ع

 اإلخطار بوجود متهم على متن الطائرة -( 197المادة )

ي إقليمها لدولة التي تهبط الطائرة فلقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في ا (1)
 اإلجراء إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان األسباب المبررة لذلك

.  

طات إذا رأي قائد الطائرة تسليم ذلك الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سل (2)
ليه أن الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان األسباب و ع

  . يقدم عند الهبوط تقريراً يتضمن عناصر اإلثبات و المعلومات المتوفرة لديه

 عن التدابير الوقائيةانتفاء المسئولية  -( 198المادة )

ة أو أي عضو ( تنتفي مسئولية قائد الطائر195فيما يتعلق باإلجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة )
ذى من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص ال

ص لها الشخ يتم تسيير الرحلة لحسابه و ذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض
 الذى اتخذت ضده هذه اإلجراءات 

 
  



 (VA1)بشأن الطيران المدني  2005لسنة  6مسودة تعديل القانون رقم 

70 

 صالحيات وواجبات الدولة - ثالثالفصل ال

 للركاب بمواصلة رحلتهم إعادة السيطرة لقائد الطائرة و السماح -( 199المادة )

ن) ( على السلطـات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائـم المنصوص عليهـا في المادتـي
تخاذ افيها ، أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سالمة الطائرة للخطر ،  االشتراكأو الشروع أو 

يطرته سكافة اإلجراءات الالزمة إلعادة السيطرة على الطائرة لقائدها ، أو للمحافظة على 
 ولةالدعليها ، و يسمح في مثل هذه الحاالت لركاب و طاقم الطائرة التي هبطت في إقليم 

لتي يمكن و على السلطات المختصة إعادة الطائرة و البضائع ا بمواصلة رحلتهم بأسرع ما
 ً  على متنها إلى األشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا

 االختصاص القضائي -( 200المادة )

مادتين اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في ال الدولةتباشـر  (1)
  : في الحاالت التالية (192( و )191)

 . الدولةعندما ترتكب الجريمة في إقليم  (أ)

 . أو على متنها الدولةعندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في  (ب)

يزال  وما الدولةعندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم  (ج)
 . المتهم على متنها

عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر  (د)
ذا لم أو تكون له إقامة دائمة فيها إ الدولةألعماله في  الرئيسييكون المركز 

  . يكن له فيها مثل هذا المركز

ج( من  –ب-على أنه إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود )أ (2)
ي ( لطائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات طرابلس ه1ة )( فقر191المادة )

 . المختصة بالفصل في تلك الجريمة

 الدولي و المشترك االختصاص القضائي في حالة التسجيل -( 201المادة )

لية باالشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوى مشتركـة أو دو الدولةإذا أنشـأت 
 ولةالدتستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطة الطيران المدني ب

رة أن تحدد بالنسبة إلى كل طائرة وباالتفاق مع هذه الدول ، الدولة التي تختص بمباش
 . لة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانوناالختصاص القضائي و تتولى وظائف دو

 إنزال المتهم -( 202المادة )

المادة  يجـب على السلطـات المختصـة أن تسمح لقائـد الطائرة بإنزال أي شخص وفقاً ألحكام
(193) 

 اإلجراءات القانونية -( 203المادة )

قاً ليمه لهم وفيجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتس (1)
ليها بمعرفة أو تم تسليمه إ الدولة( وعليها إذا وجد المتهم في إقليم 197لحكم المادة )

 قائد الطائرة أن تجرى تحقيقاً فورياً عن الحادث
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 للدولةإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق االختصاص القضائي  (2)
ً ألحكام المادة ) لمحكمة راءات الالزمة إلحالته إلى ا( فعليها اتخاذ اإلج199وفقا

 .المختصـة

لها فوإذا تبين لها أن الجريمة ال تدخل في نطاق االختصاص القضائي المشار إليه  (3)
 الدولةكون تأن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقاً للقانون واالتفاقيات الدولية التي 

ض الحق في رف الدولةطرفاً فيها ، وفي جميع األحوال يكون للسلطات المختصة في 
التي يقيم  قبول المتهم أو إبعاده أو تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة

 فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها الرحلة الجوية

 إجراءات أمن و سالمة الطيران المدني -( 204المادة )

ائية اتخاذ كافة اإلجراءات الوقعلى الجهات المختصة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني 
 بالدولةي الالزمة لمنع ارتكاب األفعال و الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسالمة الطيران المدن

قة بذلك و تلك التي ترتكب على متن الطائرات المدنية وذلك في ضوء القواعد الدولية المتعل
 . ، و أحكام هذا القانون
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 والجرائم وما يترتب عليها من عقوبات وجزاءات المخالفات  - الرابعالفصل 

 التبليغ التطوعي  –( 205المادة )

تثمر عند قيام الطيار أو أحد أفراد طاقم الطائرة أو أحد األشخاص التابعين للمس (1)
والتي  باإلبالغ، بطريقة تطوعية عن الوقائع أو األخطاء المتعلقة بتشغيل الطائرة،

ة ان، فإن ذلك من شأنه إعفاءه من جزاء أو عقوبيمكن أن تؤثر على سالمة الطير
يم أو المخالفة التي نتجت عن هذا الخطأ إن كان طرفا فيهاما لم يكن هذا الخطأ جس

 متعمد أو متكرر.

إذا قام أي شخص بإبالغ السلطة بطريقة تطوعية عن الوقائع أو األخطاء التي  (2)
، سالمة الطيران المدنييكتشف وقوعها ولم يكن طرفا فيها  ويمكن أن تؤثر على 

 يتم إعفاءه من المساءلة القانونية.

ها وفى جميع األحوال للسلطة المختصة أن تقوم ببحث جميع البالغات المقدمة إلي (3)
ن عواتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية التي تمنع تكرارها، مع عدم اإلفصاح 

 بيانات الشخصية المبلغة.

 السلطة المختصةقضائية لموظفي صفة الضبطية ال  –( 206المادة )

ضائي صفة مأموري الضبط الق هاقرار منبتحديدهم لموظفي السلطة المختصة الذين يتم يكون 
 رات المنفذة له. ذا القانون او أي من القواعد أو األنظمة أو القراه ألحكام بالمخالفةفيما يتعلق 

  السلطة المختصةالجزاءات التي توقعها   –( 207المادة )

و القرارات نون أو القواعد أو األنظمة أهذا القا يكون للسلطة المختصة في حالة مخالفة أحكام
جراءات له أن تتخذ إجراء أو أكثر من اإل أو الوثائق المعتمدة من قبل هذه السلطة المنفذة
 اآلتية:

ر أو للطائرة لمدة محددة أو وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثم (1)
 ه.إنهاء

 وقف مفعول شهادة صالحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائيا. (2)

 وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محددة أو سحبها نهائيا. (3)

 منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو بصفة نهائية. (4)

 .منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية (5)

 .فرض غرامات مالية بالئحة معلنة (6)

 منع المخالفات أو وقفها أو إزالتها  –( 208المادة )

لالزمة مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة يكون للسلطة المختصة أن تتخذ اإلجراءات ا
ها الدولة في مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبد ها أو إزالتهاأو وقف المخالفات لمنع

 بيل ذلك.س
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 لتدابير الوقائيةسلطات قائد الطائرة بشأن اتخاذ بعض ا  –( 209المادة )

كاب يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد ألسباب معقولة أن شخصا ما قد ارتكب أو شرع في ارت
ر نصوص عليها أو أي فعل قد يعرض سالمة الطائرة للخطمإحدى الجرائم آو المخالفات ال
قي له أن يأمر بايجوز ما يراه من تدابير ضرورية وقائية. وأن يتخذ اتجاه هذا الشخص 

الركاب  عاونة منكما يجوز له أن يطلب تلك الم أعضاء الطاقم أو يأذن لهم بمعاونته في ذلك.
 إجبارهم على ذلك. دون أو يأذن لهم بها

 اإلخطار بوجود متهم على متن الطائرة  –( 210) المادة

ي تهبط الطائرة ف من السلطات المختصة في الدولة التيلقائد الطائرة أن يطلب  (1)
إقليمها إنزال الشخص الذي قد يعرض سالمة الطائرة للخطر مع بيان األسباب 

 المبررة لذلك اإلجراء.

ر الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطا إذا رأى قائد الطائرة تسليم (2)
، بأسرع وقت ممكن مع بيان السببسلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها 

 المعلومات المتوفرة لديه.يقدم عند الهبوط عناصر اإلثبات وعليه إن و

 اإلجراءات القانونية عند تسليم شخص  –( 211المادة )

ذا القانون، هتتسلم السلطة المختصة في الدولة أي شخص قام قائد الطائرة بإنزاله وفقا ألحكام  
خص تدخل وأن تجري معه تحقيقا فوريا عن الحادث. فإذا تبين لها أن الجريمة المتهم بها الش

لقضائية في نطاق اختصاصها القضائي فإنها تستمر في القبض على المتهم وتحيله إلى السلطة ا
اصها المختصة، أما إذا تبين أن الجريمة المتهم بارتكابها الشخص ال تدخل في نطاق اختص

ين واألنظمة القضائي، فإنها تستمر في القبض على المتهم لحين اتخاذ قرار في شأنه طبقا للقوان
 الوطنية واالتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين. 

 ران المدنيإجراءات امن الطي  –( 212المادة )

األمنية  القواعداتخاذ كافة التدابير الوقائية وإصدار التعليمات و للسلطة المختصة بالدولة
د امن ت المختصة لمنع ارتكاب األفعال والجرائم التي ترتكب ضالالزمة بالتنسيق مع الجها

لى ذلك عرتكب على متن الطائرات الوطنية وتلك التي توسالمة الطيران المدني بالدولة و
 ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.  

 المواد الخطرة على متن طائرة ازة األسلحة والمفرقعات وعقوبة حي  –( 213المادة )

وبات على مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له تسري أحكام قانون العق
 كل من األفعال اآلتية:

لواسطة على متن با أوأو مفرقعات أو مواد خطرة بالذات  جلب أو حيازة أسلحة (1)
 طائرة حتى ولو لم يرتب اثر له مما يعرض سالمة الطائرة للخطر.

 الواسطة على متن الطائرة.بشحن بضائع خطرة باسم بضائع غير خطرة بالذات أو  (2)

 الشروع في حمل أو استخدام أو حيازة أو جلب مفرقعات أو أسلحة أو مواد خطرة (3)
 ذات أو الواسطة على متن الطائرة.بال
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وفي جميع األحوال للسلطة المختصة الحق في مصادرة األشياء المحصلة من هذه  (4)
الجرائم والتصرف فيها وتؤول حصيلتها للسلطة المعنية وفرض الغرامة التي 

 في هذا الشأن.السلطة حددها ت

 مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري   –( 214المادة )

 فاقياتكما تطبق االت 1929أكتوبر  12أحكام اتفاقية وارسو للنقل الجوي الموقعة في تطبق 
األمتعة األخرى المتعلقة بالنقل الجوي التي تكون الدولة منضمة إليها، على نقل األشخاص و

 والبضائع بطريق الجو.

 والحبس  ةالغرام  –( 215المادة )

زيد على وبالحبس لمدة ال ت ما يعادلها أو -------------يعاقب بغرامة ال تزيد على  (1)
 سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 لنظم والقواعد المعمول بها.لوقع على تصريح صيانة الطائرة بالمخالفة  (أ)

 (.194ارتكب فعال من األفعال المنصوص عليها في المادة ) (ب)

-----------وال تزيد على أو ما يعادلها ---------------بغرامة ال تقل عن يعاقب  (2)
 كل من:  وبالحبس لمدة ال تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين أو ما يعادلها --

و مالك الطائرة أو مستثمرها أو قائدها إذا جعل طائرته تطير دون ترخيص أ (أ)
تصريح  أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صالحيتها للطيران 

 أو سحب أي منهما.أو بعد انتهاء مفعول 

و أ الدولةقام بتشغيل خطوط جوية وطنية أو أجنبية أو الطيران داخل إقليم  (ب)
منه أو إليه، بدون ترخيص أو تصريح، أو على نحو يخالف الشروط الواردة 

 فيهما.

السلطة قام بتشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم، بدون تصريح من  (ج)
، أو حمل أشخاص أثناء رحلة تمهيدية بخالف األشخاص الالزمين المختصة

 . السلطة المختصةلتشغيل الطائرة، ومندوبي 

و أتولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات  (د)
 أو التراخيص المقررة وفقا ألحكام هذا القانون. اإلجازات

 السلطةرات الجوية المحددة بواسطة قاد طائرة خارج المناطق والطرق والمم (ه)
 .المختصة

، ألية رحلة، دون الدولةقام بتعيين شخص عضوا في طاقم طائرة مسجلة في  (و)
أن يكون حائزا على أجازة سارية المفعول تؤهله لذلك، وليس لديه من 

جبات المؤهالت وشهادات االختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الوا
 المنوطة به.

ة ر بمنشآت االتصاالت الخاصة بالطيران أو المساعدات المالحية الموجودأض (ز)
 على األرض، أو لم يبقها بحالة صالحة إذا كان مكلفا بذلك.
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 قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني أو المراقبة الجوية، بدون (ح)
أو  السلطة المختصةجازة سارية المفعول أو تصريح خاص بذلك من إحيازة 

 مخالفة ألحكام النظم والقواعد المعمول بها. بال

قام بتدريب أي شخص على الطيران لغرض إعداده للحصول على أجازة  (ط)
 طيران، بدون حيازة أجازة سارية المفعول، تخوله الحق في ذلك. 

فقة بالبيع أو اإليجار ألجنبي، بدون موا الدولةتصرف في طائرة تحمل جنسية  (ي)
 .السلطة المختصة

بأية أجهزة السلكية غير مرخص بها من الجهات المختصة في  جهز طائرة (ك)
 دولة التسجيل.

ائرة أو قائد الطائرة أو المهندس الذي ال يدون البيانات المقررة في وثائق الط (ل)
 سجالتها أو يعدل فيها.

 . رة خالفا لما تقضي به المادةقام بحمل المواد الخط (م)

أربعين ألف دوالر تزيد على  وال يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دوالر (3)
 وبالحبس لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

ات قاد طائرة أو جعلها تطير وهي ال تحمل عالمات الجنسية أو التسجيل أو تحمل عالم (أ)
 غير صحيحة أو غير واضحة.

 المناطق ولم يذعنقاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه  (ب)
 لألوامر الصادرة إليه.

 ة.وط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولخالف أوامر الهب (ج)

والطرق  نة المخصصة، أو طار خارج المناطقهبط أو أقلع خارج المطارات أو األمك (د)
 .السلطة المختصةالمحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من 

 --بدون تصريح ومعه على متنها: لةائرة الذي يحلق فوق إقليم الدوقائد الط (ه)

 .أسلحة أو ذخائر حربية أو أية مواد أخرى تحرم القوانين واألنظمة الوطنية نقلها (و)

 أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.    (ز)

 . ()لتين )ك( وف ما تقضي به المادطرة بخالمستثمر الطائرة الذي يقوم بنقل المواد الخ (ح)

مخدرات قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو ال (ط)
 حوال.أو العقاقير التي تؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة أو العمل بحسب األ

نه، أو زاول نشاط أي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى لتعليم الطيران أو التدريب على فنو (ي)
 .السلطة المختصةمارس أي نشاط جوي آخر، بدون ترخيص من 

 خالف مواصفات التشغيل المعتمدة، إال في الحاالت الضرورية التي تبرر ذلك، ولم  (ك)
 .السلطة المختصةيخطر 

السلطة من  أو لم يعتمده( 2( و )1( الفقرة )112)طبقا للمادة  عداد دليل للعملياتلم يقم بإ (ل)
 أو يضمنه تعليمات أو معلومات تتعارض مع القوانين أو القواعد أو النظم المختصة

 . الدولةالمعمول بها في 
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لجوية، أو قام بتشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق االرتفاق ا (م)
 في طبيعة أو جهة استعمال األراضي الخاضعة لالرتفاق، بدون ترخيصأجرى أي تغيير 

 .السلطة المختصةمن 

 .مستثمر المطارات الذي ال يلتزم بمتطلبات دليل المطار المعتمد وشهادة المطارات (ن)

لبرنامج  قام بتشغيل طائرة في النقل الجوي التجاري أو الطيران العام بدون صيانتها طبقا (س)
 .السلطة المختصةن الصيانة المعتمد م

أو دليل  السلطة المختصةقام بقيادة طائرة على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها  (ع)
 الطائرة، إال في الحاالت االضطرارية التي تبرر ذلك أو بتصريح من هذه السلطة.

ى نحو (، علهـ10لم يلتزم بأوقات الطيران وفترات العمل والراحة المحددة طبقا للمادة ) (ف)
 طر.يه إجهاد ألي من أعضاء طاقم الطائرة ويهدد سالمته وسالمة الطائرة للخيترتب عل

 جازة في حالة الحكم الجنائي أو سحب اإل وقف  –( 216المادة )

نها يجوز للسلطة المختصة أن توقف إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة م
ية أو على صاحب اإلجازة بعقوبة جنائلمدة محدودة أو تسحبها نهائيا وذلك في حالة الحكم 

 في جريمة مخلة بالشرف.

 تطبيق العقوبة األشد  –( 217المادة )

أو  أية عقوبة أشد منصوصا عليها في قانون العقوباتتطبيق ال تخل أحكام هذا القانون ب
 القوانين األخرى.

 مصادرة الطائرة  –( 218المادة )

 :ين اآلتيتينتبمصادرة الطائرة في الحاليجوز الحكم 

 حمل عالمات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العالمات. (1)

جريمة  قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب (2)
 تمس أمن الدولة.

 العقوبات األخرى  –( 219المادة )

ذا هيعاقب كل من يخالف أحكام  بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون اإلخاللمع عدم 
امة ال تقل القانون أو أي من الشروط أو القواعد أو النظم أو القرارات الصادرة بمقتضاه، بغر

لمدة  والحبسدوالر أمريكي وال تزيد على خمسة آالف  ألفي دوالر أمريكي أو ما يعادلهاعن 
 .ال تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين

 صفة الضبطية القضائية -( 220المادة )

زير وموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من الو لرئيس السلطةيكون 
تي ممن ال تقل درجاتهم عن العاشرة صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم ال

 ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون واألنظمة والقرارات المنفذة له.


