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 عريفاتالت – 1 الجزء الفرعي
   ات عريفالت –  108.001

 : التالية التعريفات هذه الالئحة تطبق بغرض تنفيذ  
بما في ذلك على   ،هي أفعال أو محاوالت لتهديد سالمة الطيران المدني ": المشروعأفعال التدخل غير "

 سبيل المثال ال الحصر: 

 . االستيالء غير المشروع على الطائرات  (أ)

 . تدمير طائرة في الخدمة  (ب )

 . الرهائن على متن الطائرات أو في المطارات أخذ  ( ج)

 . تابعة للطيران المدني   التسلل القسري على متن طائرة أو في مطار أو في منشأة  (د )

إدخال سالح أو جهاز خطير أو مواد مخصصة ألغراض إجرامية على متن طائرة أو في   (ه)
 . المطار

جسدية خطيرة أو أضرار جسيمة  بب في الوفاة أو إصابة  استخدام طائرة في الخدمة لغرض التس ( و)
 .   في الممتلكات أو البيئة

تمس    األرض أو أثناء الطيران أو على  للخطر  تعريض سالمة الطائرة    من شأنها كاذبة    بالغات  (ز)
في المطار أو في مبنى   عموموالوموظفي الخدمات األرضية  المسافرين، والطاقم، سالمة من

 ني. منشأة الطيران المد ل

لعام   6رقم  يجب أن يتضمن أي فعل مذكور في القانون ،ذه اللوائحإنفاذ ه بغرض ذلك وباإلضافة إلى 
2005 . 

الطائرات التي تُستخدم فيها طائرة للخدمات المتخصصة مثل الزراعة والبناء   ": عمليةالعمل الجوي"
 إلخ.  ، والتصوير ومراقبة المسح والدوريات والبحث واإلنقاذ واإلعالن الجوي

مرتبطة بالمباني والمنشآت والمعدات التي تستخدم إما كليا أو جزئيا    مائية أو    برية هو منطقة    :"المطار" 
 اإلضافية التالية:  عريفات تطبق الت ،هذه اللوائحانفاذا ل للطائرة. لمالحة لإلقالع والهبوط وحركة ا

لية يقدمها مشغل الطائرات  عمليات نقل جوي تجارية دو  به  جاريالدولي أي مطار   يُقصد بالمطار (أ)
 . نبي واألج الوطني 

مطار يقدم خدمات دولية ومحلية من قبل شركات النقل الوطنية أو خدمات    كل   ،مقيد يُقصد بالمطار   (ب )
عايير والممارسات الموصى بها في  مالتنطبق   حيث  ، أو خدمات الطيران العامة للشركات  الطيران 
  مصلحة مخاطر األمنية أجرته لل بموجب تقييم مدني من االتفاقية الدولية للطيران ال 17الملحق 

   الطيران المدني

 . إلدارة وتشغيل المطار  الطيران المدني مصلحة موافقة على   الحاصل    : " المطار مشغل
 ومنتجات في مطار أوالمطار.     وتقدم خدمات ، مطارالمؤسسة تقيم في  كل   : "ر المطا مستأجر"
 . األجنبي الطائرةمشغل ني والوط مشغل الطائرة  : " مشغل الطائرة"
المكتوب الذي طورته شركات تشغيل الطائرات  البرنامج األمني  :  "  مشغلي الطائراتل  األمني   البرنامج " 

 . الطيران المدني مصلحة وافقت عليه   ذيوال
ل  جزاء الداخلية للطائرة التي قد يكون الركاب قد تمكنوا من الوصواأل  كشف  :"  للطائرة  ألمني ا  دقيقلتا"

األسلحة  ومتفجرات كالاألشياء المشبوهة  الكشف عن بغرض  المشحونة الحقائب مخزن  وفحص  ،إليها
 أو غيرها من األجهزة الخطرة. 

األشياء   كشفبهدف شامل للجزء الداخلي والخارجي للطائرة تفتيش  ": إجراءللطائرة األمني تفتيشال"
 خرى. المشبوهة أو األسلحة أو األجهزة والمواد الخطرة األ

الذي وافقت عليه  و  مشغل المطار  أعدهيُقصد به برنامج األمن المكتوب الذي    ": مطار لل  ي مناألبرنامج  ال"
 . الطيران المدني مصلحة
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أو أجزاء منها تكون  ومباني ما يجاورها من أراض حركة المطار و ": منطقةحركة المطارمنطقة "
 . منافذها مراقبة

 المطار. إلدارة وتشغيل الطيران المدني  مصلحةمن  خولة الجهة الم ": تعنيالمطار  سلطة"
  وتشمل عمليات   أي إجراء أو عملية تستخدم لرصد االمتثال يتم تنفيذها على المستوى الوطني  ":التدقيق"

 والتحقيقات. واالختبارات    والمسح تفتيش ال وعمليات التدقيق األمني 
 . على المستوى الوطني   بالتفتيششخص يقوم   كل  : " المدقق"
الذي ينص أن  يكاو اإل من طرف على النحو المحدد  ، الطيران المدني الليبي  مصلحة  : " سلطة ال"

البرنامج الوطني    يانة تطوير وتنفيذ وص  و   ل عن تنسيق وئ المسالطيران المدني الليبي هي الكيان    مصلحة
 ألمن الطيران المدني. 
 : "ضابط أمن الطيران" 

المطار المعتمد بشكل مناسب    لبرنامج أمنبات التدريب األمني  الشخص الذي تم تدريبه وفقًا لمتطل (أ)
 . أو مستأجر المطار   مشغل الطائرةأو    مشغل المطار  من قبلوالذي تم تعيينه كضابط ألمن الطيران  

 . أي فرد من أفراد الشرطة/ أو العسكريين عند تكليفهم بمهام أمن المطار (ب )

أو مستأجر    مشغل الطائرةأو    مشغل المطار  من قبلالشخص الذي تم توظيفه    ":األمني  الكشف  "موظف
 السلطة. المطار للقيام بواجبات فحص أمن الطيران والذي تم اعتماده من قبل 

إذا    ،بما في ذلك أي تاريخ إجرامي  ،التحقق من هوية الشخص وتجربته السابقة  :" التحريات الشخصية" 
صول غير المقيد  الفرد لتنفيذ مراقبة أمنية أو للو  ةمالئمكجزء من تقييم مدى    ،كان ذلك مسموًحا به قانونًا

 معقمة. إلى منطقة  
وإمدادات الطائرة و األمتعة بصحبة  لبريد باستثناء اطائرة العلى منقولة أي ممتلكات  :  "البضائع" 

 الركاب واألمتعة المفقودة. 
يها أثناء وجوده  الشخصية التي يمكن للشخص الوصول إللممتلكات األمتعة وا  : "األمتعة المحمولة" 

 . طائرةالعلى متن 
  ، المرتبطة بخدمات نقل الركاب  ، الغذائية التموين مستلزمات  بخالف  ،جميع العناصر:  " ازن "مخ

  ،والوسائد والبطانيات  ، والتي تشمل الصحف والمجالت وسماعات الرأس وأشرطة الصوت والفيديو
 وأدوات الراحة ؛ 

الجافة والمعدات المرتبطة بها  واد من الم روبات وغيرها األغذية والمش : " التموين مستلزمات  " 
 . المستخدمة على متن طائرة 

يتم تحميلها  و التي  الشخصية المقبولة للنقل من قبل مشغل طائرة    الممتلكات األمتعة و  : "األمتعة المسجلة" 
 . ولن يتمكن أي شخص من الوصول إليها أثناء وجوده على متن طائرة  ، في الطائرة
عقد  لركاب أو البضائع أو البريد مقابل أجر أو ل  بالطائرةالنقل عملية :  التجاري"  نقل الجوي"عملية ال

 . تأجير 
االستخدام غير التجاري لطائرة من جانب شركة لنقل الركاب و السلع  أو التشغيل  ":   كاتطيران الشر"

 . ا شركة ويقود هذه الطائرة طيار محترف يوظف لقيادته  عمالأكمساعدة على تسيير 
التي يمكن أن تشكل خطًرا كبيًرا على الصحة أو السالمة أو  عناصر المواد أو ال : " البضائع الخطرة "

والتي يتم تصنيفها وفقًا للتعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني   ،الممتلكات عند نقلها عن طريق الجو
 الدولي بشأن النقل اآلمن للبضائع عن طريق الجو. 

 . المتثال لمتطلبات أمن الطيران في ا الفشل  :" خلل فادح"
 . الطيران المدني الليبيسلطة مدير : " المدير "
على النحو    ،منيةعقمة واألالم  المنطقة  مرافقة في مرافقة أو اإلشراف على شخص ليس لديه  : ال"  المرافقة "

 . المحدد في برنامج أمن المطار
 . التشريعات الليبية المناسبة في  حدد   : "سالح ناري "
الذي يقوم بعمليات النقل الجوي التجارية الدولية بموجب   مشغل الطائرة  : " األجنبي ةطائرل الغ  مش" 

 . ليبيا دولة شروط شهادة المشغل الجوي الصادرة من دولة غير
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لالستهالك على متن طائرة تعمل في مجال نقل   امدادات  مؤسسة توفر كل :"رحالتال امدادات مزود" 
 .الركاب 

 . تشغيل طائرة بخالف عملية النقل الجوي التجارية أو عملية العمل الجوي  : "الطيران العام"
يتم نقلها أو وضعها  سلع أو  ،واألشياءأ األمتعة الشخصية أو األمتعة أو البضائع أو البريد : " البضائع"

 عقمة. على متن طائرة أو نقلها إلى منطقة م 
  وعند يتم تصنيعه بمواد قابلة لالشتعال  ،عةوالالأو أعواد الثقاب بخالف  ،أي شيء: " الجهاز الحارق"

  .ألفراد ل حريق في الممتلكات أو إلحاق إصابات بالحروق كالاشتعاله قد يتسبب في أضرار 
أو من قبل حكومة دولة   ، شخص يتم توظيفه وتدريبه من قبل حكومة ليبيا كل  : " الجويألمن اظابط "

هذا  . اجرامية  أفعال من  المسافرين والطاقم طائرة وللسفر على متن طائرة بغرض حماية تلك ال ،أخرى
شخصية لشخص واحد أو أكثر من األشخاص  الحماية في اليستثني األشخاص العاملين التعريف 

 الشخصيين. مثل الحراس  ،المسافرين على متن الطائرة 
ل تحديد مدى  نفيذ جانب أو أكثر من جوانب اإلجراءات واإلجراءات األمنية من أجمراقبة ت  ":  تفتيش ال"

 . فعالية تنفيذها 
واتخاذ إجراء قانوني    ه تكرار  لتجنب   كشف تفاصيله وشرح أسبابه حادث أمني و  التحقيق في  :"التحقيق" 

 بشأنه. 
سلطة  شهادة المشغل الجوي الصادرة عن وفقا ل الذي يعمل مشغل الطائرة ":الوطني مشغل الطائرة" 

 الليبي. الطيران المدني 
 . القانون  انفاذ  ضابط مراقبة الذي يخضع في الوقت الحالي ل شخص ال : "  "الشخص المحتجز

شخصية عن أشياء محظورة من قبل ضابط  ال  همالبس شخص وممتلكاتفي    الكشف  ":الشخصي  تفتيش"ال
 الليبية. أمن الطيران أو أحد أفراد الشرطة تفتيش أمن الطيران المعين أو ضابط 

 . وطني الطيران المدني المراقبة جودة أمن   : " برنامج مراقبة الجودة"
أو   أو رسم أو خريطة أو شريط أو فيلم أو صورة فوتوغرافيةمعلومات مكتوبة أي : يتضمن " السجل"

 . أي وسيلة أخرى يتم بها حفظ المعلومات 
الوكيل أو وكيل الشحن أو أي كيان آخر يتعامل مع مشغل طائرات ويوفر ضوابط    :   " وكيل شحن متعه د" 

 . فيما يتعلق بالشحن والبريد السريع والطرود السريعة أو البريد سلطة تمدة من الأمنية مقبولة أو مع
منطقة في المطار يتم تحديدها كمنطقة يقتصر الوصول إليها على األشخاص   “: أي قيدة المنطقة الم"

 . صرح لهم الم
والتي    ، طارالمفي  معينة  تصاريح    إلصدار خولة  مستند صادر عن الجهة الم:    " قيدة"تصريح المنطقة الم

 . من المطار خالل فترة محددة قيدةو متمنح صاحبها حق الوصول إلى منطقة محددة 
األسلحة أو   كشف غيرها من الوسائل التي تهدف إلى  تطبيق الوسائل التقنية أو :"  األمني  كشفال" 

 . المتفجرات أو غيرها من المواد المحظورة التي تم اعتبارها خطرة على أمن الطيران
 . الطيران أمن  كشف فيضابط " : يشمل هذا التعريف  شف األمنيلكا موظف "
والبرنامج األمني لمشغل    ،مطارال  مشغلل  األمني للمطار والبرنامج األمنيبرنامج  ال:  "  البرنامج األمني " 

  ،المقيدة  المستأجرة  منطقة لل  يمناألبرنامج  الو  ،الطائرة الوطني  مشغلل  ي مناألبرنامج  الو  ،الطائرة األجنبي  
 . أينما إنطبق ويستخدم هذا التعريف  ،المتعّهد  الشحن وكيلل ي مناألبرنامج الو
التدابير واإلجراءات األمنية من أجل تحديد ما إذا كان  فحص معمق لجميع جوانب : " التدقيق األمني "

 . معايير ثابتةوفقا ليجري تنفيذها بشكل مستمر و
 تلكات ن و سالمة األشخاص والممانعكاسات سلبية على األم واقعة ذات  : "  حادث أمني "
  ير أمنية  تخاذ تدابإالمستلم  بموجبه منيطلب  ،مدير السلطةرسمي من  إخطار مكتوب  : " يةأمن ةتعليم "

 . التعليمة في مضمنة  محددة 
اطق الموجودة في الجانب الجوي من المطار التي تعرف على أنها مناطق  المن أمنيًا"  قيدة"المنطقة الم

ضوابط أمنية   تنطبق عليها التحكم في منافذها  وهي الى جانب  خضوعها الى آليات  خطر ذات أولوية 
 أخرى 
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 :" األمنية المشددة"المنطقة 

ً لهذه  الى إليها دخول يخضع ال قيدةالممنطقة المنطقة داخل  (أ) تفتيش األشخاص والممتلكات وفقا
 . اللوائح 

تفتيشهم الوصول اليها وهي  الذين تم    مطار يسهل على األشخاص الفي      قيدةالممنطقة  المنشأة داخل   (ب )
  المغادرين  ركاب الصاعدين على متن الطائرة أو ال ركاب لالمراقبة األمنية ل منطقة خاصة تسهل

 . منها

يشمل ذلك تحديد مواطن الضعف التي  و  تقييم العمليات من أجل تحديد االحتياجات األمنية   :"المسح" 
يشمل المسح  و  ،الرغم من تنفيذ التدابير واإلجراءات األمنيةب     غير مشروعقيام بعمل  في اليمكن استغاللها  

 . محدد  المرتبطة بخطرالتهديد  درجة  التي تتناسب معوقائية الحماية ال اتخاذ تدابير التوصية ب أيضا 
 دولة ليبيا   :"الدولة" 

 . جوا  ةالطيران المدني الدولي الخاصة بنقل البضائع الخطر منظمة  تعليمات :   "التعليمات الفنية" 
على هذا النحو وفقًا   تحديدها متصلة به أو تم  مطار أوالمنطقة في  ةأي  :" المقيدة  المستأجرة  المنطقة"

 . المناسبة  للوائح المطار  
اختبار  بغرض    اجراميأومحاكاة لفعل  سلطة باختبار  حيث تقوم ال  ، تجربة تدابير أمن الطيران:    "اختبار" 

 الية. التدابير األمنية الحفاعلية كفاءة و
 . المطار على نفس الرحلة التي وصل إليهايعني الراكب المغادر من :  ترانزيت" عبور/ "راكب 

   . المباشر بين رحلتين مختلفتيننتقال الراكب الذي يقوم باال :   الركاب" تحويل "
 . الناري بما في ذلك السالحيعني أي شيء مصمم أو مستخدم أو قادر على إلحاق األذى :  "سالح" 

 قابلية التطبيق  -  108.002

 تنطبق هذه اللوائح على:  

 المطارات  يمشغل (1)

 . سلطةمشغل مطار آخر تحدده الوأي    المحددين من قبل السلطة المطارات  يمشغل (2)

 . شركات الطيران األجنبية الموجودة في الدولة ي موظف (3)

   .المنطقة المقيدة المستأجرة يو / أو مشغل أجري المطار مست (4)

أو أي مطار آخر يحدده   ،حدد من السلطةر م ن مطار دولي أو مطاأي شخص داخل أو بالقرب م (5)
   .المدير

 . أي شخص يعرض البضائع للنقل الجوي  (6)

 . الطائرات  يلمشغل أي شخص يقدم خدمة  (7)

 الدولة داخلإلى مطار  و أي شخص على متن طائرة من / (8)

 حددةالمجميع الموظفين الذين لديهم حق الوصول إلى المطارات  (9)
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 ي لوطناتنظيم ال – 2الفرعي  الجزء
 

 . من الطيران المدني أل الوطني  والبرنامجالسلطة  -  108.003

  سلطة ك المتمتلة فى مكتب امن الطيران (LYCAAالطيران المدني الليبي ) مصلحةتم تعيين  (1)
الطيران المدني الدولي  منظمة تبليغعليها  يجب ، بناء عليهو  ،ليبيا دولة أمن الطيران داخل

(ICAO)  المدني  من الطيرانالوطني ألبرنامج  ال  صيانةعن تطوير و   هوجبئولة بموهي مس  ،بذلك. 
مصمم لحماية    ،تنفيذ برنامج وطني مكتوب ألمن الطيران المدنيومراقبة    السلطة وضع  يتعين على  (2)

والتي تأخذ في االعتبار سالمة الرحالت   ،التدخل غير المشروع  أفعال  عمليات الطيران المدني من
 وفعاليتها.الجوية وانتظامها 

ليبيا فيما    حكومةلسياسة الوطنية لل  يالمرجع األساسالبرنامج الوطني ألمن الطيران المدني    يعتبر (3)
ويحدد   ،الطائرات المسجلة في ليبياب  ةالخاصيتعلق بتدابير أمن الطيران المدني المنفذة داخل ليبيا و 

 ولة عن تنفيذ تلك السياسة.ئالمس والكيانات  البرنامج الجهات 
وظيفة أو مهمة محددة ضمن البرنامج الوطني ألمن الطيران  أداء شخص يكلف بمسؤولية  كل (4)

  وفًقا للمعايير المحددة في البرنامج الوطني ألمن أو المهمة    الوظيفةأداء هذه    خّل فياذا  و المدني  
 . عرضة للمسائلة القانونيةيصبح  و  بموجب هذه اللوائح لجرم  عد مرتكباي  ،الطيران المدني
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 يةبرامج األمنال - 3الفرعي  زءالج

 الشروط العامة للبرنامج األمني  -  108.004

 طلب   قدم بشأنهتشغيل المطار الم ،حدد الم مشغل المطار مشغل المطار الدولي أو يمنع على (1)
بمتطلبات هذه اللوائح  يفي    مطار للي  برنامج أمن  مقترح  سلطة دون تقديم من ال  ةموافقالحصول على  

     .المدني الليبيلطيران ي لاألمنبرنامج وال
ما لم يقدم برنامًجا أمنيا   ،أي شخص تشغيل طائرة ليبية مسجلة داخل ليبيا أو دولًيايمنع على  (2)

 على موافقتها عليه.   ويحصل سلطة الجوية إلى الللعمليات 
قة  وافما لم تشمل في طلبها للسلطة بالم،  ليبيا  داخلشركة طيران أجنبية القيام بعمليات  يمنع على   (3)

  .قةموافالالطائرة كشرط للحصول على   شغللم يمناأل مقترح للرنامج ،تسيير خدمات جوية على
  ، داخل ليبيا وعبرها  ،يكون هدفها نقل البضائع جواً شركة    أي شخص تشغيل مؤسسة أو  يمنع على (4)

 عليه. ودون الحصول على موافقتها سلطة  للمشغل الشحن ل يمناأل برنامج ال مقترح ما لم يقدم
، والخدمات الرحالت   امدادات يكون غرضها توفير  شركة  شخص تشغيل مؤسسة أو    على أي  يمنع (5)

والخدمات  أمني لمزودي امدادات الرحالت، برنامج بدون تقديم مقترح ،داخل ليبيا وعبرها الجوية
 ودون الحصول على موافقتها عليه.  لسلطةلالجوية 

أو مرتبطة   مطار محدد داخل ليبيال مةتقدم خد  شركةتشغيل مؤسسة أو يمنع على أي شخص  (6)
والخاضعة المقيدة    جرةمنطقة المستأال  داخلمحال    شغلي  مقدم الخدمةبصرف النظر اذا ما كان    ،به

خدمات   مزوديخاص ب  يبرنامج أمن للسلطة مقترح    ما لم يقدم  ،المنطقة المقيدة()  المعني  للمطار
ودون الحصول على موافقتها   مستأجرة المقيدةلا المنطقة لعملياته داخل  ي أو برنامج أمن ،الطيران
 عليه. 

بموجب برنامجه األمني  مقترح على السلطة  موافقة ص راغب بالحصول علىخيجب على كل ش (7)
 :الالئحةهذا 

العمليات بداية ( يوم على األقل من تاريخ  60قبل ستين )  ياكتابتقديم هذا البرنامج األمني  (أ)
  المبرمجة.

 .إنطبقت إن  ،دفع الرسوم المقررة (ب )
 تلبية متطلبات هذه اللوائح.  (ج)
ويجب   مشروع التدخل غير ال  أفعال  برنامج أمني بموجب هذه اللوائح للحماية من كل  ُيصمم   (د )

ويخضع ألي ،  النحو الذي يحدده المديرأن يكون البرنامج في شكله وطريقته ومحتواه على  
 . مفروضة منه شروط
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 : متطلبات إضافية للتطبيقات -  108.005

حصول للالخاص به كجزء من طلبه  يبرنامج األمنال ،4بموجب المادة  ،دم شخص ماا يقعندم (1)
 : على 

 سلطة.مطار من التصدر لفائدة ال موافقة (أ)
 .الليبية المناسبةشهادة المشغل الجوي بموجب التشريعات  (ب )
  ،طيران أجنبي بموجب التشريعات الليبية المناسبة  مشغل يصدر لفائدةتصريح  (ج)

الخاص به   يبرنامج األمنالتلبية متطلبات  ،ى تلبية متطلبات تلك الموافقة أو الترخيصافة إلباإلض هيجب علي
 بموجب هذه اللوائح. 

توفره على الشروط  يتم تقييم البرنامج األمني من قبل المدير للتأكد من ،هذه اللوائحنفاذ لغرض إ (2)
 الكافية.

 : الموافقة على البرامج األمنية -  108.006

يفي بمتطلبات   ،108.004المادة  البرنامج األمني المقدم بموجب  مقترح دير بأنلما جد يعندما  (1)
يجوز له الموافقة على هذا   ،هذه اللوائح وال يتعارض مع البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني

 .أو قبوله المقترحالبرنامج األمني 
 ،يحتاج إلى تعديل ،4مادة بموجب ال المقدم يبرنامج األمن ال مقترح  أنبالمدير  يجد عندما  (أ)

  ي للحصول على برنامج األمن مقترح الادة تقديم تعديل وإعبيجوز له توجيه مقدم الطلب 
 .سلطةموافقة ال

 امدادات لمشغل المطار ومشغل الطائرة ومزود  بموجب هذه الالئحة    تصدر  موافقة  تجوزال   (ب )
بتنفيذ قيدة ووكيل الشحن  ومشغل المنطقة المستأجرة الم  الطيران خدمات  الالرحالت ، ومزود  

 حتى يتم تقييم البرنامج والموافقة عليه.  ياألمن هبرنامج مقترح  
ال يفي بمتطلبات هذه اللوائح  عروض الم البرنامج األمني بأن وجد  في حال مديرلل يجوز (ج)

على هذا البرنامج    الموافقةأن يرفض    ،ويتعارض مع البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني
ات مزود خدمو  الرحالت، إمدادات مزود  مشغل الطائرةو  مشغل المطار ويعتبراألمني 

لهذه  خطير  في حالة انتهاك شحنالووكيل  المستأجرة المقيدةمنطقة الومشغل  طيرانال
         تسيير عملياته.اذا ما استمر في  اللوائح

 مطار لل ي مناأل برنامج المحتويات  -  108.007

على   ،رخص فيما يتعلق بالمطار الم 5و  4موجب المادتين لوب بالمط البرنامج أن يصمم يجب  (1)
ويجب  ،التدخل غير المشروع أفعال التدابير المعمول بها لحماية ذلك المطار من  نحو يصف

 أن يكون البرنامج في شكله وطريقته ومحتواه على النحو الذي يحدده المدير.
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  بخريطة او رسم كروكىًبا ( مصحو 1بموجب )البرنامج األمني لمشغل المطار يجب أن يكون  (2)
 .ر محدثةللمطا

 تطوير التدابير األمنية  -  108.008

  108.004مطار بموجب لل ي مناألبرنامج ال عند وضع يجب على مشغل المطار في االعتبار  (1)
 -:ذلكبما في  مجال الطيرانأن يأخذ باالعتبار احتياجات جميع أصحاب المصلحة في 

 .ات مطار والطائر إلى مرافق اليسر الوصول الم (أ)
 تحسين ترتيبات أمن المطارات في خططه للتطوير والتجديد والتوسعة. (ب )

 مطار المعتمد لل ي مناألبرنامج ال -  108.009

 سلطةيه الوالذي وافقت عل 108.004مطار المقترح الذي تم تقديمه بموجب لل  يمناألبرنامج البناًء على 
برنامج التنفيذ    الموافقة،  الحصول على   من  ثين يومخالل ثال   مشغل المطار  يجب على  ،108.006بموجب  

 مطار وتشغيله بالكامل.لل يمناأل
 مشغل الطائرة ل ي مناأل برنامج المحتويات  -  108.010

  و  108.004بموجب نصوص ( المAOSPالمقترح ) البرنامج األمني لمشغل الطائرةيجب أن يفي 
الشكل والطريقة والمحتوى الذي   على كون  يو   ،دنيبمتطلبات البرنامج الوطني ألمن الطيران الم  108.005

 يحدده المدير.
 تطوير التدابير األمنية  -  108.011

التأكد من أن    مشغل الطائرة يجب على    ، 108.010باإلضافة إلى المسألة المنصوص عليها في   (1)
 :يشتمل على  108.004يستجيب للمتطلبات الواردة في   ائرةالبرنامج األمني لمشغل الط

 .الدولية بالمعاييرل ت المشغالتزاما (أ)
 . األمن الوطني للطيران المدنيبرنامج تلبية متطلبات بالتزامات المشغل  (ب )
  مشغل الطائرة يتعين على  ،(1باإلضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ) (ج)

على الحد األدنى من المعلومات  البرنامج األمني لمشغل الطائرةالوطني ضمان احتواء 
 لوطني ألمن الطيران المدني. على النحو المنصوص عليه في البرنامج ا المطلوبة

 مشغل الطائرة ل ي مناألبرنامج الالموافقة على  -  108.012

السطلة    يعرض على والذي  ،108.004  بموجب   قترحالم  الطائرة  البرنامج األمني لمشغلبناء على اقتراح  
من الحصول على في غضون ثالثين يوم  رةمشغل الطائ يجب على ،108.006 للفقرة للموافقة وفقا

 . شكل كاملب شغيلهوت  البرنامج األمني لمشغل الطائرةضمان تنفيذ  الموافقة،
 :   المتعه دين ء الشحن وكال  - 108.013

أو المصلحة  سلطة  للتقديم طلب كتابي    وكيل شحن متعّهد كيان يرغب في أن يصبح    كليجب على   (1)
 . المختصة
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وكيل الشحن. يجب أن  لاألمني برنامج ال مقترح على نسخة منيجب أن يحتوي هذا الطلب  (2)
االمتثال للبرنامج   بهدفالبرنامج الطرق واإلجراءات الواجب اتباعها من قبل الوكيل  تضمني

 الوطني ألمن الطيران المدني.
مراقبة االمتثال لهذه األساليب واإلجراءات من قبل الوكيل   طرق  البرنامج أيًضا تضمنيجب أن ي  (3)

 ه. نفس
معايير  البالحفاظ على  فيه يلتزم  إعالن مكتوب تضمين مطلبه   ،على مقدم الطلب  أيًضا  يجب  (4)

 برنامجه. على طرأتتغييرات  ةبأي  مباشرة  سلطةالمنصوص عليها في برنامجه وإخطار ال يةاألمن
خص توقيع هذا الطلب والبرنامج األمني المقترح من قبل الممثل القانوني لوكيل الشحن أو الش  جب ي (5)

 ول عن األمن. ئالمس
 وكيل الشحن المتعه دب األمني الخاصبرنامج المحتويات  -  108.014

  مع  وكيل الشحنالبرنامج األمني الخاص ب تماشيضمان  وكيل الشحن المتعّهد يجب على  (1)
 : تضمنيو  108.004  متطلبات 

ته الوطنية  متطلبات البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني والتزاماوكيل الشحن ب التزامات  (أ)
  :أسفله بهذه الالئحة وما هو وارد 

 تتضمن تفاصيل اإلجراءات الخاصة بـ:  (ب )
 . رقابته( ضمان أمن البضائع التي يقبلها وتحت 1) .1
 .ومستودعات الشحنمرافق النقل منشآته و ( ضمان أمن مبانيه و 2) .2
 .( ضمان أمن البضائع أثناء النقل من منشأة إلى أخرى 3) .3
 .لبضائعقطاع مناولة افي العاملين  فين( تعيين وتدريب الموظ4) .4
 .وادث ( اإلبالغ عن الح5) .5

 وكيل الشحن المتعه د ل ي مناألبرنامج الالموافقة على  -  108.015

الطلب سلطة بمراجعة  التقوم    ،108.014  جب بمو   شحن المتعّهد الوكيل    ترخيص   عند استالم طلب  (1)
  في البرنامج   منية المنصوص عليهار األتدابي لل امتثاا  للتحقق من  له،  والبرنامج األمني المصاحب 

 لمطلوب.ا معيارلل
تقييم ما إذا كان مقدم  لو مقدم الطلب  التابعة لمباني  للتحقق من اللموقع  بزيارة ميدانية لتقوم السلطة   (2)

 قادًرا على االمتثال لمتطلبات البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني. الطلب 
 ،الوكيل حديد يجوز لها ت  ،(2( و ) 1ردة في الفقرتين )عن المعلومات الوا سلطةال في حال رضا (3)

 محددة.مناطق شحن بأو الموافقة عليه أو إدراجه كوكيل 
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  والموافقة عليه من قبل   ،108.004 بموجب  شحنال الخاص بوكيل ياألمنبرنامج ال تقديم بعد   (4)
تنفيذ   ،قةالموافاصدار    يجب على وكيل الشحن خالل ثالثين يوم من   ،108.006بموجب    سلطةال

 بشكل كامل. وتشغيله  المعتمد  األمني البرنامج
 ( سنوات على األقل. 5كل خمس ) السلطة من قبل المتعّهدينسيتم مراجعة وضع وكالء الشحن  (5)
أو لم   لبرنامجه األمني, االمتثالقادر على  غير وكيل شحن متعّهد  بأن السلطة ارتأت في حال  (6)

وكيل الشحن  رخصة  بسحب  سلطة  تقوم ال  ،لطيران المدنيلمتطلبات البرنامج الوطني ألمن ا  متثلي
  .  عبر تعليمة أمنيةخطار الجهات المعنية  إو  منه المتعّهد 

 مدادات الرحالت  إ مزود محتويات البرنامج األمني ل -  108.016

 ،الرحالت  امداداتمزود ب األمني الخاص برنامج ال تضمين  الرحالت  امدادات مزود على  جب ي (1)
، تلبي متطلبات البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني ابنود  ،108.004 والمطلوب بموجب 

 .الوطنية بموجب هذه الالئحة لواجباته تستجيب و 
التدابير    على نحو يتضمن  108.003بموجب    الرحالت   امدادات زودي  مل  يمن األبرنامج  الُيصمم   (2)

البرنامج في شكله  ويكون  ،التدخل غير المشروع أفعال المعمول بها لحماية هذا المرفق من
 وطريقته ومحتواه على النحو الذي يحدده المدير.

مصحوًبا   ،(1المطلوب بموجب الفقرة )الرحالت    امدادات  البرنامج األمني لمزودييجب أن يكون   (3)
 .التموين أةمنشت لمنطقة عمليا مقياسية بخريطة

  ،أنشطته  امدادات الرحالت   د مزو فيها    يزاولالمنطقة التي    حال أعلنت في    ،(3)  بدون انطباق الفقرة (4)
  متطلب  صبح فسوف ت  ،( المناسبةقيدةبموجب لوائح المطار )المنطقة الم قيدةممستأجرة  منطقة 
 (. 2) 108.018  المذكورة في متطلبات ال مع  االخرائط متوافق تحديث 

 الرحالت امدادات زود الموافقة على البرنامج األمني لم  -  108.017

  عليهوالموافقة للسلطة  ،108.004بموجب الرحالت  امدادات  لمزودي البرنامج األمني بعد تقديم 
تنفيذ  ،خالل ثالثين يوم من هذه الموافقةالرحالت  امدادات  مزود يتعين على  ،108.005بموجب 

 بشكل كامل. شغيلهالرحالت وت امدادات  البرنامج األمني لمزود 

 ة مستأجرال قيدةالمطقة منلل   ي مناأل برنامج المحتويات  -  108.018

   108.004و 108.003بموجب  المستأجرة قيدةمنطقة المي للمناألرنامج الب أن يصمميجب  (1)
في لوائح المطار   اللوائح ومحددةمطار تنطبق عليها هذه ال واقعة داخلمنطقة  يخّص  بحيث 

 والمطار المقيدة المستأجرةالمنطقة كل من ل بحيث يوفر حمايةو   ، ناسبةالم المقيدة()المنطقة 
أن يكون البرنامج في شكله وطريقته  ويجب  ل التدخل غير المشروع،أفعا  في وجهبها ل متصال

 ومحتواه على النحو الذي يحدده المدير.
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مصحوًبا بخريطة   ،(1بموجب الفقرة ) المقيدة المستأجرةمنطقة لل يمناألبرنامج ال يجب أن يكون 
  المناسبة بموجب لوائح المطار اصداره لما هو مطلوب ويتم  ووفًقا المقيدة المستأجرةللمنطقة 

 . (قيدةالمللمنطقة )
 المستأجرة  قيدة الم طقةمنلل األمني برنامج الالموافقة على  -  108.019

اعتماده من قبل  و  ،108.004بموجب المقيدة  المنطقة المستأجرةب ي الخاص مناألبرنامج ال بعد تقديم
  نفيذ ت  ،الموافقة  الحصول علىخالل ثالثين يوم من    ةالمقيد   المنطقة المستأجرةيتعين على مشغل    ،سلطةال

  بشكل كامل.المقيدة  وتفعيله   المستأجرةبرنامج أمن المنطقة 
 الطيرانات  مزود خدمل ي مناأل برنامج المحتويات  -  108.020

 مطلوب بموجب والالخاص به  ي برنامج األمنالالطيران التأكد من أن ات يجب على مزود خدم (1)
واجبات متطلبات البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني والل تستجيب  د يضم بنو  ،108.003

 هذه اللوائح.المنصوص عليها في الوطنية 
مطلوب والالخاص به  يبرنامج األمناليجب على مزود خدمات الطيران التأكد من أن  (2)

 لالتدخ أفعال تدابير المعمول بها لحماية هذا المرفق منيتضمن  تفصيال لل 108.003بموجب 
 . ويجب أن يكون البرنامج في شكله وطريقته ومحتواه على النحو الذي يحدده المدير.غير المشروع

 الطيران ات مزود خدمل ي مناألبرنامج الالموافقة على  -  108.021

 سلطةبعد موافقة الو  ،108.003بموجب  عروض الطيران المات خدم مزود ل يمن األبرنامج البناء على 
برنامج  ال  تنفيذ   ،على مزود خدمات الطيران خالل ثالثين يوم من هذه الموافقة  تعيني   ،108.005بموجب  

 .بشكل كاملشغيله  وت المعتمد  ياألمن
 على األمنمؤثرة تعديالت على التفاصيل التشغيلية ال -  108.022

  ي برنامج األمن الباسم " )يشار إليه 108.005بموجب  يبرنامج األمنالعلى  عند الموافقة (1)
 مزود ،وكيل الشحن المتعّهد  ،مشغل الطائرة،مشغل المطار على اآلتي ذكرهم: ب جي،المعتمد"(
أن يتبع االجراءات بموجب  ،قيدةالطيران أو مشغل المنطقة المات مزود خدم، الرحالت  امدادات 

والتي يمكن أن تؤثر   المعتمد   يبرنامج األمنالمن تفاصيل    ةأي  على  ماديتغيير  في حالة أي  (  2)
 .به الجاري العمل ي مستوى األمن معيار ال على

  مزود أو وكيل الشحن أو  مشغل الطائرةأو  مشغل المطار يجب على ،(1) في الحاالت التالية (2)
 : انطبقحيثما  المقيدة المستأجرة المنطقةأو مشغل  ،الطيرانات أو مزود خدم الرحالت  امدادات 

  اتباعها  يجب التي  ةمؤقتال بيراتد الوتحديد كل تغيير المادي إخطار المدير على الفور بال (أ)
  ي رنامج األمن لبحتى يتم منح الموافقة على التعديل المناسب ل  الضروري للحفاظ على األمن  

 .المعتمد 
  على  للموافقة طلب  ميقد يتم ت  ،وفًقا للفقرة )أ( في غضون ثالثين يوم إخطار المديربعد  (ب )

 ائح. ا مع هذه اللو لجعله متوافقً  108.022وفًقا للمادة تعديل للبرنامج األمني 
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 األمنية المعتمدة تعديل البرامج  -  108.023

الرحالت  أو  امدادات  أو مشغل الطائرة أو وكيل الشحن أو مزود  مشغل المطار  عندما يرغب  (1)
  ي برنامج األمنال في تعديل أو مراجعة  مزود خدمات الطيران، أو مشغل المنطقة المستأجرة المقيدة  

سلطة راجعة إلى الب للحصول على هذه الموافقة أو المه تقديم طليتعين علي ،المعتمد الخاص به
    لبرنامج األمني المعتمد المعدل.اوقبل التاريخ الفعلي المقترح لتنفيذ   ،وقت ممكن في أقرب 

مستوى  البأن التعديل أو المراجعة المقترحة للبرنامج األمني المعتمد يوفر    رى يعندما  يجوز للمدير   (2)
 على البرنامج األمني المعدل. أن يوافق ،وائحوجب هذه اللالمطلوب بم ياألمن

 سلطةتعديل البرنامج األمني المعتمد من قبل ال -  108.024

 امدادات   أو مزود   ،أو وكيل الشحن،مشغل الطائرة    أو،  مشغل المطار  من  يجوز للمدير أن يطلب  (1)
  ي برنامج األمنالتعديل ة أو مزود خدمات الطيران، أو مشغل المنطقة المستأجرة المقيد ، الرحالت 

العامة تتطلب   والمصلحةالمدير أن احتياجات األمن والسالمة  يرى عندما لمعتمد الخاص به ا
 التعديل.

في حال طلب   ،(5حاالت الطوارئ على النحو المنصوص عليه في الجزء الفرعي ) باستثناء (2)
الرحالت   امدادات  ود مشغل المطار أو مشغل الطائرة أو وكيل الشحن أو مز يطلب  المدير من

  ي برنامج األمن التعديل الموافقة أو مزود خدمات الطيران، أو مشغل المنطقة المستأجرة المقيدة 
مشغل المطار أو مشغل الطائرة أو وكيل  ا كتابيّ  أن يخطر المدير ، على (1المعتمد بموجب )

  ، رة المقيدةقة المستأجالرحالت أو مزود خدمات الطيران، أو مشغل المنط  امدادات   الشحن أو مزود 
على اجابة    للحصولخطار  فترة ثالثين يوم من التاريخ الوارد في اإلله ببالتعديل المطلوب ويسمح  

 امدادات  مشغل المطار أو مشغل الطائرة أو وكيل الشحن أو مزود أو  مشغل المطار خطية من
 . ةالرحالت  أو مزود خدمات الطيران، أو مشغل المنطقة المستأجرة المقيد 

مشغل المطار أو مشغل الطائرة أو  ليجوز  ،(2) الفقرة استالم إشعار بتعديل مقترح بموجب عند  (3)
الرحالت أو مزود خدمات الطيران، أو مشغل المنطقة المستأجرة   امدادات  وكيل الشحن أو مزود 

ح  قتر الممن التعديل  الهدفيلبي ، المعتمد الخاص به يبرنامج األمنلتقديم تعديل بديل ل المقيدة
 .لينظر فيه المدير  ،(2وجب )بم

البديل   التعديلبأن  يجد عندما يجوز للمدير الموافقة على تعديل بديل على برنامج أمني معتمد،  (4)
 . سلطةالأمني مماثل لما تطلبه  ى ( من شأنه أن يوفر مستو 3المقدم بموجب الفقرة ) 

  الفقرتين   ا يجعل اإلجراء الوارد فيوجود حالة طوارئ تتطلب إجراًء فوريً   يجد ان عندما    يجوز للمدير  (5)
 مشغل المطار  توجيه ،( غير عملي أو يتعارض مع المصلحة العامة والسالمة واألمن3( و) 2)

الرحالت  أو مزود خدمات الطيران، أو مشغل    امدادات   أو مشغل الطائرة أو وكيل الشحن أو مزود 
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برنامج  الومحددة خارج نطاق  ومؤقتةتخاذ تدابير تشغيلية طارئة بامقيدة المنطقة المستأجرة ال
 في الغرض. ةأمني تعليمةعبر   كون ذلكوي ،المعتمد لمنطقة محددة ياألمن
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 أمن المطار - 4الجزء الفرعي 

   مشغل المطار   مسؤولية  -  108.025

أو إنشاء مرافق إضافية   للمطارتجديد وتوسعة  أعمالقبل تنفيذ أي  ،مشغل المطار جب علىي (1)
، المعتمد الخاص به يبرنامج األمنالدابير الواردة في للت مراجعة قدم للسلطةن ي، أالمطارفي 

  الى حين تحصل  والتي يمكن أن  مشروعالتدخل غير ال أفعالللحماية من يمها صم تم توالتي 
 ع. ياالنتهاء من التجديد أو التوس 

أجنبي يستخدم  مشرفة على أمن مشغل طائرة  أمنية من سلطةطلب  ن يوافق علىأ  يجوز للمدير (2)
التدابير األمنية   كفاءةتقييم نبي بغرض ج باجراء تفتيش على مشغل الطائرة األ    مرافق ليبية،

في هذه الحالة التعاون   ةوالمشغل الوطني للطائر  مشغل المطار جب على. ي  تهالتي تحكم أنشط 
 . تقييمهوفًقا لما يقتضيه المدير في  المختصة مع السلطة األجنبية

وتطلب السلطة المختصة في   ، وطني بتشغيل خدمات إلى دولة أخرى  ةئر م مشغل طاعندما يقو  (3)
نحو تلك منفذ المغادرة التدابير األمنية المعمول بها في  بفحص تلك الدولة الحصول على إذن 

من أجل تقييم مدى كفاية التدابير األمنية المعمول   ا التفتيشيجوز للمدير الموافقة على هذ   ،الدولة
 مشغل المطار  على الوطنية لتلك الدولة. يجب  طائرةالمشغل تنظم أنشطة عمليات  بها التي
 . تقييمه مع الجهة المختصة األجنبية وفًقا لما يطلبه المدير في التعاون 

  عقمة الم  المنطقةللمطار تحدد    محدثةيطة  ر بخ  داخل المطار،  أن يحتفظ  مشغل المطار  يجب على  (4)
والتي تبين الحواجز األمنية ونقاط الوصول إلى  ،( المناسبةقيدةوفًقا للوائح المطار )المنطقة الم

 .قيدةالمنطقة الم
 لجنة أمن المطار -  108.026

لضمان تنفيذ أي مبادرات وطنية ألمن   المطار أمن لجنة  استحداث  مشغل المطار جب علىي (1)
 من وقت آلخر.  سلطةالطيران المدني قد تطلبها ال 

  مطار لل  ي مناأل  البرنامج  ( من الممثلين المنصوص عليهم في 1تتألف لجنة أمن المطار بموجب ) (2)
 . العام المدير الخاص بكل جهة، والمعتمد من قبل

 ألمني الكشف ا ضباطأمن الطيران و ضباط -  108.027

  وفير ت  ،أو أي كيان آخر يوافق عليه المدير لغرض أداء وظائف أمن الطيران  ،مشغل المطار  على (1)
 : لدعم ةالكافي يةوالنوع لعدد با  لطيرانل األمني شفالك ضباط ضباط أمن الطيران و 

 .المطار مشغلل يمناألبرنامج ال (أ)
 جزء من هذه اللوائح. وفق أي  مطلوب  لكشف للركاب كل نظام  (ب )

  أو ضابط  ضابط أمن الطيران أن  التأكد  ،أو أي كيان معتمد آخر ،المطار لمشغ يجب على (2)
 : المنتدب  األمني الكشف
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ية أو غيرها من المواد المحظورة بموجب القانون  روبات الكحولاستهالك المشيلتزم بعدم  (أ)
 . أثناء تكليفه بالعمل

 بطاقة وظيفية أثناء أدائه للعمل.شارة أو  أو الرسمي  كالزي  يحمل عالمات تعريفية  (ب )
 (. 1) الفقرة برنامج تدريبي يلبي المتطلبات الواردة في ن يكون قد أكملأ (ج)

ضابط  في  الشروط التالية توفرالتأكد من  ، عتمد آخرأي كيان م أو ، مشغل المطار يجب على (3)
 :المنتدب  كشفالأمن الطيران أو ضابط 

 اليها.له بالقيام بالواجبات والمهام الموكلة إليه /  مرخص أن يكون  (أ)
منية وفًقا لألحكام السارية من هذه اللوائح وأية شروط أخرى يحددها األ هبواجبات أن يقوم (ب )

 المدير.
والى حين وصول  في المطار تهخدم أثناء األمني لكشفا ضابطلطيران أو يتمتع ضابط أمن ا (4)

 شخص يعتقد أنه : كل اعتقالبسلطة  ضابط الشرطة
 وجودها / وجودهأثناء  جريمة ارتكب  (أ)
 المعمول بها فيقيدة أمنيا لوائح المنطقة الم أو ،ي من هذه اللوائحأل قام بانتهاك خطير (ب )

 المطار.
  ضابط أمن الطيران أو ضابط  بحق عنف  يرتكب أو  يهين أو  عيقي ، المطارفي ص شخ كل (5)

 . القانونية عرضة للمسائلة القانونية وهو  مجر عتبر مرتكبا ل، يلوظيفته تأديتهأثناء  الكشف األمني
التي   جاالت ( )ج( تدريب في الم2) الفقرة يجب أن يوفر البرنامج التدريبي المطلوب من قبل (6)

في   سلطةتدريب المحددة من قبل الويلبي معايير ال ،لمطارالمعتمد ل  يمن األبرنامج ال حددها
 . البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني

 مسؤولية صاحب العمل  -  108.028

  ، أو أي كيان آخر يوافق عليه المدير لغرض أداء وظائف أمن الطيران ،ال يجوز لمشغل المطار (1)
 ما لم:  األمني فكشالضابط توظيف أي شخص كضابط ألمن الطيران أو 

 .يستوفي هذا الشخص متطلبات هذه اللوائح (أ)
الركاب والطاقم  تفتيش  تتمثل واجباته في  حيث  ،وفًقا لمتطلبات هذه اللوائح اتدريب يتلقى (ب )

 واألمتعة والبريد.
  أمن الطيران   غرض أداء وظائفبأو أي كيان آخر يوافق عليه المدير  ،  مشغل المطار  يتعين على (2)

 : حصول أن يضمن
 الكشف األمني   باطض أمن الطيران و  باطض  في خلفية دوري و شخصي أولي   تحّري  إجراء (أ)



  التعديل األول/اإلصدار الثاني         أمن الطيران المدني   -108الجزء   -لوائح الطيران المدني الليبي 

2020مارس   16  

أمن    في مجال  الدوري   للتدريب األولي و   األمني  الكشف   باطضأمن الطيران و   باطضتلقي    (ب )
   .عملهم مّدة طوالالطيران 

  غرض أداء وظائف أمن بأي كيان آخر يوافق عليه المدير  أو مشغل المطار يحتفظيجب أن  (3)
الخاص بضابط أمن   ي ولي والدور الشخصي األ تحري يضم تفاصيل ال بسجل دقيق ،الطيران

وتظل    ،معمله  مدة  طوال  اكتسبوهاالتي    تدريب التجربة و الخبرة و ال  لكشف  األمنيا  الطيران وضباط
   السجالت محفوظة لمدة سنة بعد انتهاء الخدمة.   

 الداخلية  ووزارة شرطةالدعم من  -  108.029

تدخل غير    أفعال  راد قوة الشرطة لتوفير القدرة على االستجابة المسلحة لمنع حدوث  شر أفيجب ن (1)
 .من قبل المدير رخص في كل مطار محدد وم مشروع

 مطار المناسب.لل يمن األبرنامج الشرطة وفًقا لإلجراءات الموضحة في اليكون نشر هؤالء أفراد  (2)
 الحوادث األمنية  -  108.030

مزود و  ،مزود امدادات الرحالت و  ،وكيل الشحنو  ،مشغل الطائرة، و رمشغل المطا على جب ي (1)
 الكشف   ضابطأمن الطيران أو    ضابطإخطار    ،المقيدة  المستأجرة  المنطقةمشغل  و   ،الطيرانات  خدم

 :عند  وضابط الشرطة على الفور األمني
بموجب  رخص بخالف سالح ناري غير مشحون م رخص اكتشاف سالح ناري غير م (أ)

 . الطائرات  يلمشغل ني البرنامج األم
حارق أو مادة متفجرة   أو جهازالطائرة  اكتشاف مادة متفجرة في المطار أو على متن (ب )

 بوه.مش أو جهاز حارق  بوهةمش
 اللوائح.المطلوب بموجب هذه  األمني الكشف رفض أي شخص الخضوع إلى (ج)
 . موجودة في منطقة مسؤوليتهمجهولة عن أمتعة بالغ  تلقي   (د )
 . مسؤوليتهمنطقة أو المواد أو البضائع المشبوهة في طرود عن البالغ  تلقي   (ه)
 ضد المطار. عينتهديد موجود  (و)

غرض أداء وظائف أمن  بأو أي كيان آخر يوافق عليه المدير  ،مشغل المطار  على جب ي   (2)
وتقديم تقرير بالحادث   ،30.1 المذكورة في الفقرةالتحقيق في أي من الحوادث األمنية  ،الطيران
 .مشغل المطارل يبرنامج األمن الفي   والمعتمدة وفًقا لإلجراءات المنصوص عليهاسلطة إلى ال

 :  السجالت –  108.031

  ، أمن الطيران  غرض أداء وظائفبأو أي كيان آخر يوافق عليه المدير  ،  مشغل المطار  يتعين على  (1)
 في مطاره. يقع التأكد من االحتفاظ بسجل لكل حادث أمني

 :   ،(1) وفق الفقرةب السجل المطلو يجب االحتفاظ ب (2)
 . لمدة ال تقل عن تسعين يوم (أ)
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 .عند الطلب  سلطةإتاحته لل (ب )
 : عدد ذكر ا (ج)

للركاب تفتيش األسلحة واألجهزة الحارقة التي اكتشفت أثناء أي عملية  يةنوعو   .1
 .وطريقة الكشف عن كل منها 

 .المشروعاألفعال ومحاوالت التدخل غير  .2
  عليها والتفجيرات التي تم العثور  مفتعلةو ة حقيقي قنابلتم تلقيها بشأن  تهديدات ال  .3

 . الفعلية في المطار
 لكل شخص محتجز أو معتقل. والردود السلوكية الفورية االعتقاالت  .4

 المستأجرة المقيدةمسؤولية مشغل المنطقة  -  108.032

  م وأي مستأجرين آخرين في المطار تنطبق عليه  ، قيدةالم المستأجرة يتعين على مشغل المنطقة (1)
أو أي منطقة أخرى خاضعة   قيدةوضع تدابير أمنية إلدارة الوصول إلى المنطقة الم ،للوائحه اهذ 
 سلطة للموافقةمعروض على الالمقيدة والالمستأجرة للمنطقة وفًقا للبرنامج األمني مراقبته ل

 .108.009  بموجب  للمطار األمنيبرنامج الأو  ،108.018بموجب 
  أو المستأجر التأكد من أن موظفيه يتلقون تدريبات   ،المطار  في  قيدةيتعين على مشغل المنطقة الم (2)

فًقا للبرنامج  ذلك و و  ،التوعية األمنية حسب االقتضاء في أو تدريًبا  ،مناسبة في أمن المطار
حكام وشروط البرنامج  ألووفًقا  ،  مطارلل  ي من األبرنامج  الأو    قيدةالمنطقة الم  أمنالخاص ب المعتمد 

 الطيران المدني. أمن الوطني للتدريب على 
  ضابط  في خطة شخص  استخدام مستأجرأي  أو المطار في  قيدةمشغل المنطقة المعلى  يمنع (3)

 منصب الوظيفي. توليه  هذا ال  على  من دون موافقة المدير  األمني  لكشفا  في      أمن الطيران أو  
 السرية  يةمعلومات األمنال -  108.033

  ، بالتدابير األمنية السارية في المطار الخاصةات الموثقة شخص اإلفصاح عن المعلوم يمنع على أي( 1)
 دون إذن من المدير.

 مرخصة ير  اصدار غبيانات خاطئة أو إدخاالت أو إعادة  -  108.034

 شخص :  كلعلى  بمنع  (1)
وعرضه  صياغتهمطلوب  يبرنامج أمن أيتخص   ئة عمداخاط  أو  مزورةبيانات تقديم  (أ)

 .ائحبموجب هذه اللو  موافقةالسلطة على 
أو خاطئ عن قصد في أي سجل أو تقرير يتم االحتفاظ به أو إعداده  مزوربياني إدخال  (ب )

 .االمتثال لهذه اللوائح اثبات من أجل  بغرض االستظهار بهأو استخدامه 
ن موافقة صادر بموجب هذه اللوائح دو  ي سجل أو برنامج أمن أو تعديل أي تقرير أو نسخ  (ج)

 المدير.
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 نفاذ الفي نظام التحكم   -  108.035

 ، أمنًيا قيدةالم طقةوالمنقيدة الم المنطقةالتأكد من أن موقع ووظيفة  مشغل المطار يجب على (1)
 المعتمد للمطار.البرنامج األمني  في صحيحالشكل الفي المطار محددة ب االمشددة أمنيّ  طقةوالمن

  المشددة أمنيا   المنطقةأو   ،أمنيا  قيدةالمنطقة الم  أوقيدة  المنطقة المإلى    الدخول  مستوى يجب تحديد   (2)
  مناطق الالوصول إلى هذه يتطلب عملهم  نالذي في المطار  الموظفينجميع  عالمبشكل واضح وإ 

 . التفاصيل ب 
تفاصيل لنظام وطريقة وإجراءات   ،المعتمد   يبرنامج األمنالفي    ذكرأن ي  مشغل المطار   يتعين على (3)

 ضمن:تتوالتي يجب أن   األمن
  المشددة    طقةأو المن  قيدة أمنياالم  طقةأو المن  قيدةالم  نطقةى المنقاط الوصول إلعدد محدود ل (أ)

 صارم.عبر هذه النقاط بشكل دخول الو مراقبة ويتم التحكم  
نقاط الدخول التي ال يمكن التحكم فيها بشكل فعال مغلقة أو مؤمنة بطريقة أخرى  أن تكون   (ب )

 لهم. رخص مضد دخول أشخاص غير 
إلى المنطقة المقيدة أو المنطقة المقيدة أمنيا أو المنطقة    بات المركنفاذ األشخاص أو    يقتصر (ج)

 . نطقةالم  هاته تفرض عليهم واجباتهم الوظيفية الدخول الىالذين  المشددة، على
الى التي ال تخضع  والمنطقة المشددة أمنيا  أمنيا    قيدةالم  طقةمنيجب اجراء تفتيش مكثف لل  (د )

  في االستخدام. وضع أن تقبل  للنفاذ ة الدوري اجراءات الرقابة 
يحمل معرف أن يكون في المطار أن الوظيفية يتعين على الشخص الذي تتطلب واجباته  (ه)

ي ن يتم تفتيش أوألهويته الوظيفية في المطار  تصريح ساري المفعول  لديه    ويكون شخصي  
  المنطقة أمنًيا أو  قيدةالم المنطقةحقائب أو أشياء يحملها قبل السماح له بالوصول إلى 

 أمنيا.  شددة لما
بموجب  للمسافرين،الوارد في الفقرة )هـ( بنفس المعيار المطلوب  الكشف  األمني يكون  (و)

   108.046الفقرة  
 التي يحظر عليهم الوصول إليها.  المنطقةيكون األشخاص في المطار على دراية ب (ز)

جري ن تيجوز للسلطة أ (،( )هـ3المنصوص عليه في ) الكشف  األمني  على الرغم من متطلبات  (4)
حيث يتم  مكنة لمخاطر المتقييم لمعينة على أساس عشوائي اعتماًدا على دخول ي نقاط ف كشفا

 .رمشغل المطال ي المعتمد من األبرنامج التضمين تفاصيل هذه المخاطر في 
الخاصة    مختلف التصاريح     ( وسيلة للتمييز بين3)  بموجب الفقرة   التصاريح  يجب أن يوفر نظام  (5)

والتي ال يجوز دخولها اال من قبل صاحب التصريح  ر،  في المطا  والمشددة أمنياة  قيد الم  المنطقةب
 المناسب. 
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والدورية   األوليةالبحث الشخصي  نطاق عمليات    (3) التصاريح بموجب الفقرة  يصف نظام  يجب أن   (6)
 األمنية المقيدة.   منطقةبال الخاصة تصاريحال جميع المتقدمين على  خلفية في

   قيدةالم  األمنية قةاريح المنطنظام تص -  108.036

أمنًيا أو   قيدةالممنطقة ال المقيدة أومنطقة الالتأكد من أن الوصول إلى  مشغل المطار  يجب على (1)
األشخاص  للتعرف على    التصاريحنظام    استخدام ضبط وذلك عبرلل  يخضع  المشددة أمنيا منطقة  ال

 .المرخص إلى المكان دخول والمركبات وتسهيل ال
وائح المطار  ل متماشيا معي المطار فقيدة المالمنطقة ب التصاريح الخاص نظام  يجب أن يكون  (2)

 ( المناسبة. قيدة)المنطقة الم
   المقيدة  األمنية  المنطقة الوصول إلى   -  108.037

المقيدة في المطار وفًقا لمتطلبات لوائح المطار )المنطقة المقيدة(   المنطقةُيسمح للشخص بدخول   (1)
 المناسبة. 

ُمِنح حق الدخول إلى منطقة مقيدة في المطار أن يدخل إلى هذه   لشخص الذييجب على ا (2)
 نقطة مراقبة الدخول إلى المنطقة المقيدة.   من مستوى فقط    الدخول إليهاالمنطقة المقيدة أو يحاول  

 شخص:يمنع على أي   ،أدناه (4مع مراعاة ) (3)
  قيدة.خول المنطقة المتصريح له/ها بد   بدون   تسهيل الدخول لشخص آخر إلى منطقة مقيدة   (أ)
دخول تلك  تصريححاصل على  أو مساعدة شخص آخر في الدخول إلى منطقة مقيدة  (ب )

  التصريح ليس في حوزته وقت الدخول. المنطقة لكن
معينة مقيدة في   طقةشخص دخول منل خولي ،(3) بعدم النظر الى ما سبق بموجب الفقرة   (4)

 يكون:    المطار حيث 
غرض بالبوابة المخصصة    وهو باتجاهطائرة  العن مشغل    ةة صادر للطائر لديه بطاقة صعود   (أ)

 .الواردة في هذه اللوائح الكشف  األمني لمتطلبات  بعد أن خضع الصعود إلى الطائرة 
خطة االستجابة للطوارئ لمشغل المطار ويتواجد أثناء حالة طارئة في   ها فيتحديده/  متقد   (ب )

 المطار.
 مطار لل يمن األ منسق ال -  108.038

يكون    ضابًطا في مؤسسته    ،االمني المعتمد الخاص بالمطارفي برنامجه    ،مشغلي المطارات   ينيع (1)
تنسيق جميع سياسات وإجراءات وتدابير الوقاية   وهو منوط به مسؤولية ،منسًقا ألمن المطار

 .المنطبقة في المطار المحدد األمنية 
لمشغل المطار فيما يتعلق باألنشطة   مطار بمثابة جهة االتصال الرئيسيةلل يمن األمنسق اليكون  (2)

ي  مناألرنامج البعلى النحو المنصوص عليه في  ،ذات الصلة باألمن واالتصاالت مع المدير
 .للمطار المعتمد 
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 المطار  تهديدات معينة ضدالتدابير في حالة وجود  -  108.039

اتخاذ جميع    اشرةمبيتعين عليه    ،مطارال  معين ضد أمن  وجود تهديد   مشغل المطار  ستشعرحالما ي (1)
بما في ذلك إبالغ  ،شخاص الموجودين في المطاراألالتدابير الالزمة لضمان سالمة المطار و 

 بطبيعة التهديد.   األمني الكشف ضباط المناسبين أوضباط أمن الطيران 
 وجود تهديدات اإلخطار ب  -  108.040

أو  ،مطارالجزء من أي  المطار أو من مرفقعلى  يأمن تهديد بوجود  مشغل المطار عندما يبلغ  (1)
به    يقوم بأنشطة داخل المطار أو ذو عالقةشخص    خاضعة لسيطرةوال  المنطقة المقيدة المستأجرة

 :يجب عليهخارج مشغل المطار 
بطبيعة   المنطقة المقيدة المستأجرةإخطار الشخص الذي يسيطر على ذلك المرفق أو  (أ)

 .التهديد 
 من المطار.أتحديد ما إذا كان هناك تهديد محدد يهدد  (ب )

في المطار بوجود تهديد ضد الكشف  األمنيأنشطةعندما يتم اعالم أي شخص مفوض بإجراء  (2)
 يجب على هذا الشخص: ،المطار

 . بطبيعة التهديد  مشغل المطار خطارإ مباشرة (3)
 يهدد أمن المطار.  بعينه في تحديد ما إذا كان هناك تهديد  مشغل المطار مساعدة (4)
 و األجهزة الحارقة أو المتفجرات في المطارات األسلحة أاكتشاف  -  108.041

 بإخطار السلطة على الفور عندما يكون هناك:  مشغلي المطارات  يقوم (1)
  108.030 الفقرة بموجب  مرخص بخالف سالح ناري فارغ ، اكتشاف سالح في المطار (أ)

 ( )أ( 1)
 رخص مهاز حارقبخالف مادة متفجرة أو ج  ،اكتشاف مادة متفجرة أو جهاز حارق في المطار (ب )

 .بموجب هذه اللوائح
حفر أو هدم أو إنشاء أو استخدام   أفعال  االنفجار ناجم عن    ااّل اذا كان  ،انفجار في المطار (ج)

  .الناريةعروض لأللعاب 
 ضد المطار.  عينتهديد م (د )

 خرائط ومخططات المطار ب مشغل المطار  احتفاظ –  108.042

و أالمطار  ارطة من خ قياسيةم  ةبنسخ على عين المكان  أن يحتفظ مشغل المطار يجب على (1)
والتي تحدد   ،مخطط المطار الحالي والمعتمد من مدير المطار للمباني الموجودة في ذلك المطار

والحواجز األمنية ومنافذ  ،والمنطقة األمنية المشددة  ،المقيدة أمنًيا طقةوالمن ،المقيدة طقةالمن
هذه الخريطة يتم اعداد      .نطقة األمنية المشددةوالمنطقة المقيدة أمنيا  والم  ،الدخول للمنطقة المقيدة

 أو المخطط وفًقا للوائح المطار )المنطقة المقيدة( المناسبة.
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 وتوفير المعلومات  مشغلي المطارات -  108.043

المعلومات  من سجالت مكتوبة أو إلكترونية أو غيرها أن يقدم للسلطة  مشغل المطار على يجب  (1)
 بما في ذلك:ن آجال معقولة، في غضو  ذات الصلة بأمن المطار

بموجب   مشغلي المطارات   المعلومات المتعلقة بطريقة تنفيذ التدابير األمنية التي تنطبق على (أ)
108.004   

 .108.042المخطط المشار إليها في   خارطة مقياسية/أونسخة من  (ب )
 هلسستتزويد السلطة بإشعار خطي بأي خدمة نقل جوي تجارية جديدة    مشغل المطار  عين علىيت (2)

 محطة الرئيسية للمطار.  عملياتها في مبنى ال
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 شخاص والسلععلى األ الكشف  األمني– 5 الجزء الفرعي

 األمني  الكشف سلطة –  108.044

مني األ  كشفالإجراء    مرخص لهم  ،مجتمعين  اأو أشخاص  اشخص  يعين بموجبه  مكتوب  ر، اصدامديرال  صالحيات  بين  من
 اللوائح.  ر مشمول بهذهمطاأي في 
 األمني  كشفاستخدام معدات ال -  108.045

  المستأجرة  المنطقةأو مشغل  المتعهد  أو وكيل الشحن مشغل الطائرةأو  ال يجوز لمشغل المطار (1)
 الكشف أو الشخص المخول بإجراء وكيل خدمات الطيران أو الرحالت  امدادات  أو مزود المقيدة 

 المحمولة  اخل الدولة لتفتيش الحقائب د   األمني  الكشف  معدات و أنظمة    من  استخدام أي  نيابة عنهم
  برنامج  تنط به تلك الصالحيات بموجب  الطائرات ما لم امدادات األمتعة أو البضائع أو امداداتو 

 . 108.004 بحسب الفقرة منصوص معتمد  يأمن
مشغل   أو وكيل الشحن المتعهد أو ةالطائر و  مشغل المطار  ترخيص  بصالحية  سلطة تمتع الت (2)

أو الشخص المخول خدمات الطيران    ومزود   الرحالت،  امدادات  المقيدة أو مزود   المستأجرة  المنطقة
وتموين  الحقائب واألمتعة والبضائع  لكشف عنباستخدام أنظمة األشعة السينية ل ،همبالنيابة عن
 حيث:  ،معتمد  يبموجب برنامج أمن  الرحالت 

ممة في المقام األول يتوافق نظام األشعة السينية مع معايير أنظمة األشعة السينية المص (أ)
التي حددتها السلطة في البرنامج الوطني    كفاءةلتفتيش األمتعة و الحقائب وتفي بمتطلبات ال

 ألمن الطيران المدني.
يشمل التدريب في مجال  ،نظمةلمشغلي األ الدوري  األولي ووضع برنامج للتدريب يتم  (ب )

وتحديد األسلحة والمواد  ،سينيةواالستخدام الفعال ألنظمة األشعة ال ،السالمة من اإلشعاع
على النحو المنصوص عليه في البرنامج الوطني للتدريب ألمن الطيران   ،الخطرة األخرى 

 المدني. 
وفًقا لمتطلبات  ،التصوير الموصوفة في البرنامج األمني المعتمد النظام بمتطلبات  يفي (ج)

 دمجة التي تحددها السلطة.ناالختبار الم
الطائرة أو وكيل الشحن المتعهد أو مشغل المنطقة المستأجرة المقيدة  مشغل المطار و  يجب على (3)

باجراء    بالنيابة عنهم  شخص آخر مرخص الرحالت، ومزود خدمات الطيران أو    امدادات  أو مزود 
 نظام األشعة السينية: يستخدم  الأن الكشف، 

يفي بمعايير   أن النظام ثبت إجراء اختبار ي  ،األشهر السابقة االثني عشر  ما لم يتم خالل (أ)
 . أو المبادئ التوجيهية التي يحددها المدير كفاءةال

كفاءة المنطبقة أو لتلك معايير الل الثبات تلبيته  نظام كشف محدد  ىعل اختبار في غياب  (ب )
 آخر. مكان ثم نقله إلىفي مكان،  وذلك  في حال تثبيته، المذكورة في توجيهات المدير
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ل الشحن المتعهد أو مشغل المنطقة المستأجرة المقيدة  يجب على مشغل المطار والطائرة أو وكي (4)
الرحالت، ومزود خدمات الطيران أو شخص آخر مرخص بالنيابة عنهم باجراء   امدادات أو مزود 
أن تكون  ويجب  ،  (3)   موجب آخر اختبار ببنسخة واحدة على األقل من نتائج  أن يحتفظ    ،  الكشف

 :حال طلبتها السلطة في المواقع التالية  في غراض التدقيقجاهزة أل 
  لكشفا للجهة التي تجري  المقر الرئيسي (أ)
 الذي يستخدم فيه نظام األشعة السينية. المكان  (ب )

المنطقة المقيدة أو وكيل الشحن المتعهد أو مشغل  ة الطائر  لمشغأو  مشغل المطار  يتعين على  (5)
رخص له  أو مزود خدمات الطيران أو أي شخص آخر مالرحالت  امدادات مزود أو  المستأجرة 

للقيود الزمنية الواردة في البرنامج األمني    الكشف  امتثال موظفي  ضماننيابة عنه  بالبإجراء الكشف  
 المعتمد لمشغل األشعة السينية. 

 الكشف  متطلبات  –  108.046

في أي مطار   ا أو منطقة مقيدة أمنيً  ،مشددة أمنياكل شخص يدخل منطقة مقيدة  مطلوب من (1)
خضع لكشف أمني  ن ي، أمطارلل  ي المناسب من األبرنامج  الفي    جاء  كما  ،تنطبق عليه هذه اللوائح

 في حوزته. تكون أو بضائع أو ممتلكات  ه المحمولةحقائب  يشمل
التأكد من   ، األمني الكشف ومخولة بالقيام بوظائف السلطة قبل جهة معتمدة منأي يجب على  (2)

يفي بالمعايير   ،نيابة عنهاأو  ديهل األمني الكشف لمهام سيتم توظيفهأن أي شخص يعمل أو 
 .السلطة، بصيغتها المعدلة من وقت آلخر حددتهاالتي الدنيا 

أن تسمح   ،مخولة بالقيام بوظائف الكشف األمني و  السلطة قبل أي جهة معتمدة من يمنع على (3)
أو نيابة عنها ما لم يستوفي الحد األدنى من المعايير التي   رخص لهم الكشف بإجراء موظفل

 المعدلة من وقت آلخر. ابصيغته ،لطةوضعتها الس
وفًقا للفقرة    األمني  للكشف  اخضاعهم  يجب الذين  أوالبضائع  نقل األشخاص   على الناقل الجوي   يمنع (4)

 ه الالئحة.هذ  تماشيا مع كشفيخضعوا للما لم  ،(1)
التهرب من عملية الكشف الشخصي ( 1بموجب ) األمني كشفلل خاضعشخص أي على  منعي (5)

، كما  مسؤوليتهرعايته أو أو مركبة تحت    تحت سيطرته و أشياء أخرى في حوزته أو  متعته أأل  أوله  
التهرب من عملية الكشف الشخصي له  خاضع للكشف في  شخص آخر مساعدة /ها يمنع عليه

 . أو تحت سيطرته أو مركبة تحت رعايته أومسؤوليته أو ألمتعته أو أشياء أخرى في حوزته
 بالغ كاذب بشأن:تقديم طار أو على متن طائرة  الم متواجد فيشخص أي على  حجري (6)

خطير يمكن   آخر  يحملون سالًحا أو مادة متفجرة أو جهاًزا حارًقا أو أي شيء أشخاص  (أ)
مادة المتفجرة أو الجهاز أو أن يكون هذا السالح أو الة  أو طائر مطار  استخدامه لتهديد أمن  
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  ممسؤوليته مركبة تحت    متن   علىفي حوزتهم أو    الحارق موجود في بضائع أو أمتعة أخرى 
 أو للنقل.  للكشف ستقدم

سالًحا أو مادة متفجرة أو جهاًزا  المطار أو على متن طائرة يحمل    متواجد في شخص آخر   (ب )
مطار أو طائرة أو أن يكون التهديد أمن  في  حارًقا أو أي شيء خطير آخر يمكن استخدامه  

في   ود في بضائع أو أمتعة أخرى هذا السالح أو المادة المتفجرة أو الجهاز الحارق موج
  ف  األمني الكش  تعرض علىأو على متن مركبة تحت مسؤوليته س  أو تحت سيطرته  حوزته

 .  للنقل أو
متطلبات   من ا كما يراه مناسب أن يعفي أشخاص  ،كتابًيا يجوز للمدير ،(1) عكس ما سبقعلى  (7)

الخاص  ي  المناسب مناألنامج بر الفي  ه الالئحةأي إعفاء بموجب هذ  إدراجيتم  .األمني كشفلا
 مطار. بال

 األمني  كشفالخضوع لل  رفض –  108.047

  له  الشخصي كشف األمنيلل الخضوع ُيمنع أي شخص يرفض  ،(7)  108.046وفًقا للمادة  (1)
أو البضائع أو المواد األخرى الموجودة بحوزته من الوصول إلى المنطقة المقيدة أمنًيا أو    وألمتعته
 . أمنياالمشددة   المنطقة 

طلب ضابط   مشددة أمنيا،  المنطقة  المقيدة أمنًيا أو  المنطقة  البعد دخوله     في حال رفض شخص  (2)
مركبة أو  لللبضائعه أو و  لهشخصي  كشفل الخضوعب الكشف األمني ضابطأمن الطيران أو 

 الشخص بمغادرة المنطقة المقيدة أوالمنطقة أمر على الضابط تعّيني ،وسيلة النقل الخاصة به
وإزالة البضائع أو المركبة أو وسائل النقل التي بحوزته من المنطقة المقيدة أو مشددة أمنيا، ال

 . المشددة أمنياالمنطقة 
صعد على متن الطائرة   كان قد من مسافر  ضابط الكشفضابط أمن الطيران أو طلب  في حال (3)

و يرفض  التي شحنت على متن الطائرة  ه أو لبضائع ته ألمتع  وأ له  شخصي  كشفل الخضوع
أن يأمر هذا المسافر  ضابط الكشفعلى ضابط أمن الطيران أو  يجب ،االمتثال للطلب فر المسا

 . تابعة لهبالنزول من الطائرة وإنزال األمتعة أو البضائع المسجلة ال
 اكتشاف المواد المحظورة  -  108.048

ومشغل   باألمرعني  الم  مشغل الطائرةفوار    يبلغ  أن  الكشف  أنشطة  باجراء  على الشخص المرخص  (1)
نقطة دخول    على مستوى   رصد تم  في حال    وزارة الداخلية والسلطةالتابعة ل  مطارالوشرطة  ر،  المطا

شخاص واألمتعة وغيرها من الممتلكات  التي  الكشف على األ جاري فيهامقيدة أمنيا المنطقة ال
 : ما يلي ذكره في حوزة المسافرين

 .( )أ( 1)  108.030بموجب  رخص بخالف السالح الم ،سالح (أ)
 :ذلك بخالف ،مادة متفجرة (ب )
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سالح أو سالح ناري  حيازة بحمل أو  مرخص لهشخص  محمولة من الذخيرة ال .1
 ( )أ( ؛ أو1)  108.030  الفقرة بموجب 

 .بموجب هذه اللوائح مرخصة مادة متفجرة  .2
 بموجب هذه اللوائح.مرخص بخالف جهاز حارق  ،جهاز حارق  (ج)

ومشغل المعني باألمر    مشغل الطائرة  فورا  خطرأن ي  كشفال  قيام بأنشطةالب  مخولعلى الشخص ال (2)
 داخلرصد ما يلي ذكره  في حال تم  والسلطة ،وزارة الداخليةالتابعة لمطار الالمطار وشرطة 
 األمتعة المسجلة: 

 . شحون سالح ناري م (أ)
  .بخالف ذخيرة   ،مادة متفجرة (ب )
 جهاز حارق. (ج)

 المتفجرات استخدام أنظمة الكشف عن  -  108.049

مني  األبرنامج البموجب  الكشف القيام بأنشطةبيجب على الشخص المرخص له  ،السلطة من  طلب ب
أن يستخدم نظام الكشف عن المتفجرات الذي وافقت عليه السلطة لتفتيش األمتعة أو البضائع   ،معتمد ال

 المعتمد. يبرنامج األمن لوفًقا ل
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 اتالطائر يمشغلأمن  - 6الجزء الفرعي 

 اتالطائر ي مشغلل ي مناألمج برناال -  108.050

 : ات الطائر   يخاص بمشغل  معتمد   يبرنامج أمن  ملديه  نالذي  وطنيينال  ات الطائر   يمشغليتعين على   (1)
 .سلطةال عند  تحفظ ات من البرنامج األمني لمشغل الطائر  تقديم نسخة كاملة (أ)
المعتمد في مقره  ات ر مشغل الطائل يمناألبرنامج المن  كاملة واحدة االحتفاظ بنسخة (ب )

 الرئيسي. 
المعتمد في كل مطار معين   ات من البرنامج األمني لمشغل الطائر بنسخة كاملة  االحتفاظ (ج)

 . الوطني مشغل الطائرة يستخدمه
 .بناًء على طلب المدير  دقيقإتاحة الوثائق الواردة في الفقرتين )ب( و )ج( للت (د )
لذين يتطلب لألشخاص ا فقط وإتاحتهاكشف المعلومات األمنية الحساسة و  توزيع تقييد  (ه)

 .البرنامج األمني الحصول على هذه المعلومات  صلب  في عملهم
 :معتمد  ات األجنبي الذي لديه برنامج أمني لمشغل الطائر  مشغل الطائرة يتعين على (2)

 سلطة . ال عند   حفظت  ات تقديم نسخة كاملة من البرنامج األمني لمشغل الطائر  (أ)
المعتمد في مقره  ات لمشغل الطائر  االحتفاظ بنسخة واحدة كاملة من البرنامج األمني (ب )

 الرئيسي. 
 الركاب والممتلكات  على  الكشف  األمني– 108.051

 :  على  المطار داخل الكشف  األمنيالتأكد من إجراء انب األج ات الطائر  يمشغل يجب على  (1)
 . المسافرين على طائرته ركاب العبور وطاقم الطائرةو  المحّولين الركاب  (أ)
 .موجب الفقرة )أ( ب لألشخاص  المصاحبةاألمتعة  (ب )
   .لألشخاص بموجب الفقرة )أ(  المسجلة تفتيش األمتعة (ج)
 . تهطائر  مخزن  البضائع األخرى الموجودة في (د )

اإلجراءات والتسهيالت والمعدات الموضحة في  األجنبي استخدام  ةمشغل الطائر  على  يجب  (2)
 : غرض بالخاص به   ات الطائر  يمشغل ل يمناألبرنامج ال
وضعه  بقل سالح أو جهاز حارق سواء بحمله شخصيا أو نمن ردع أي شخص  منع أو (أ)

 . طائرةالحقائب مسجلة على متن  داخل
منطقة  ال يدخل  وممتلكاته  فتيش كل شخص وت، جهاز حارق  الكشف عن وجود سالح أو  (ب )

 .ركوب الطائرة  تسبقأمني  كشف  كل نقطةالمشددة أمنيا على مستوى 
   :تتطلب كشفا أمنياالتي  ت الطيرانبعمليا مرتبطةالأداء وظائف المراقبة التالية  (ج)

 . به إلى الطائرة صرح حظر الوصول غير الم .1
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موظف  تم تسجيلها من قبل قد  األمتعة المحمولة على متن الطائرة  ضمان أن تكون  .2
  سافرين التحقق من هويات المتم  وأنه ،المطلوب  مهنيالتدريب الحصل على 

 رة.  البضائع على متن الطائو   للسلع واألشخاص الشاحنين
قد تمت   متن الطائرة  على  البضائع واألمتعة المسجلة    عملية شحن  ضمان أن تكون  .3

 . صرحدخول غير م كلمنع ي  نحو على
 إجراء تفتيش أمني للطائرة قبل وضعها في الخدمة وبعد تركها دون مراقبة.  .4

 في حال: رفض النقل  ةمشغل الطائر على  يجب  (3)
شخص أو  ةم به مشغل الطائر يقو   مرخص  على شخصه تفتيشل الخضوع شخص  رفض  (أ)

    تفتيش .بال بالنيابة عنه بالقيام   مخول
المنصوص  كشفال وفًقا لنظامخضوع ممتلكاته للبحث والتفتيش  ممتلكات  رفض صاحب  (ب )

 (.1عليه في ) 
الخضوع  يرفض على متنها راكب األجنبي القيام برحلة داخل ليبيا  ات مشغل الطائر ال يجوز ل (4)

 .بموجب هذه اللوائح منصوص تعته وحقائبه المسجلة كما شخصه وأمعلى األمني   كشفلل
قد انتهك هذا الجزء من   ابأن راكب  تجعله يعتقد حينما تكون لديه أسباب معقولة    يجوز لقائد الطائرة (5)

د بطاقة صعو ل امتالك هذا األخيربالنزول من الطائرة على الرغم من  ر الراكب أن يأم اللوائ
   ،للطائرة

  من متطلبات  كما يراه مناسبا اأن يعفي أشخاص ،(1) ون اعتبار الفقرةخطيا وبد  يجوز للمدير  (6)
 منية. ة أمن خالل تعليم هذه الالئحة بموجب  أي إعفاء ويتم إصدار الكشف األمني

   عمليات االختطاف ومحاوالت التخريب  منع وادارة –  108.052

 :ات الطائر  يمشغلعلى   نبغيي (1)
لتنسيق  وذلك  بالشكل المناسب، رض أمني على األتعيين شخص مؤهل ومدرب كمنسق  (أ)

 . المعتمد  ات الطائر  يمشغل األرضية المحددة في برنامج أمن ية ألمنا عمليات ال
  ات الطائر   يمشغلل  يمناألبرنامج  الوفًقا لما يقتضيه    ،ةأمني للرحل  تعيين قائد الطائرة كمنسق (ب )

 أفعالعن  مةجتهديدات نا ةألي تحسبا تنسيق العمليات بهدف وذلك المعتمد أو المقبول 
 التدخل غير المشروع. 

تياطات األمنية  خاذ اإلح بإتيقوم  أن ،بناًء على توجيهات من المدير ةمشغل الطائر يجب على  (2)
 لمنع:  عينةرحالت مالالزمة على 

 قمرة القيادة.    أشخاص غير مصرحين الىوصول  (أ)
 تن الطائرة. على م  التي يمكن ارتكابها اإلجرامية عمالاأل من  عمليات االختطاف وغيرها (ب )
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 ه بموجب هذ  عندما يكون حضورهم على متن الرحلة مطلوبا  الطائرات  يجب على ضباط أمن  (3)
 لي: القيام بما ي ،الفقرة

يات االختطاف من الوصول إلى قمرة القيادة ومنع عمل ينمنع األشخاص غير المصرح (أ)
 . اإلجرامية على متن الطائرة األعمال وغيرها من

 خالل الطيران.  في  أدوارهمب  ،قالعقبل اال طاقم الطائرةطاقم الرحلة و ل فادةإ تقديم (ب )
 سالح ال حمل  -  108.053

   علنا أو خفية له بنقل أو حمل سالح  رخص م شخص غيرالسماح ألي  ةمشغل الطائر ال يجوز ل (1)
 طائرة. الأثناء وجوده على متن  في متناولهالسالح  تركو 

على متن الطائرة   لمطلوب حضورهم ا الرحالت  ( على ضباط أمن 1) فقرة الفرعية نطبق الت ال  (2)
 . 108.052بموجب 

وجوده على متن   أثناء خفيةأو  احمل أو نقل سالح علن صالحيات ال يجوز ألي شخص دون  (3)
 طائرات.للطائرة يديرها مشغل 

  شحون السماح ألي شخص بنقل أي سالح أو جهاز حارق أو سالح م    ة ا مشغل الطائر   يمنع على (4)
كما يحجر على أي شخص نقل   ،مناسب الترخيص الة دون في حقائب مسجلة على متن طائر 

 . أوتسليم بغاية النقل أي من أنواع األسلحة المذكورة أعاله
يحتوي على ذخيرة   " سالح ناري شحون مصطلح "سالح ناري ميقصد ب  ،ه الالئحةفي سياق هذ  (5)

 مخزن السالح.  أسطوانة أو في حية أو خرطوشة في
نقل أي سالح أو جهاز حارق أو  السماح ألي شخص ب سابقة معرفةب  ات الطائر  يمشغلال يجوز ل (6)

، كما يحجر على  مناسب الترخيص  الفي حقائب مسجلة على متن طائرة دون    مشحون سالح غير  
 أي شخص نقل أوتسليم بغاية النقل أي من أنواع األسلحة المذكورة أعاله من دون أن: 

  تسجيلها بغرض    ته متع ا قبل تقديمه ألأو كتابيً   ويا شف  ،مشغل الطائرة  يقوم هذا الشخص بإبالغ (أ)
 . غير مشحون  المسدس نأتسجيلها و تم  سي وجود سالح ناري في حقيبته التي ب

 .مقفولة ناري ال سالح الاألمتعة أو الحاوية التي يحمل فيها تكون  (ب )
في منطقة    يتم تحميل األمتعة أو الحاويات التي تم تفتيشها والتي تحتوي على سالح ناري   (ج)

 .سافرين الوصول إليهايتعذرعلى الم
رخصة  و  ، المرخصة الدولة  عنسالح ناري صادر  في حمليقدم هذا الشخص ترخيًصا  (د )

 .وجهةدولة ال منذلك السالح ورخصة استيراد ل ،الناري من دولة المغادرة السالح تصدير
داخل  الطائرة  مخزن في  نقله يجب ،نمؤمّ في حالة وجود سالح ناري في األمتعة المسجلة غير  (7)

 لنقل الجوي.ا غراض أل مناسبة  الطائرة مشغل  يعتبرها ويةحا
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 التهديدات واإلجراءات األمني ة  –  108.054

وجود تهديد معّين يعّرض أمن الطائرة أو الّرحلة للخطر، يتعّين عليه    ةلمشغل الطائر عندما يتبّين  (1)
جه السرعة، تشمل  على و   طقماتخاذ كل اإلجراءات الاّلزمة لضمان سالمة الطائرة والمسافرين واأل

 ذه اإلجراءات:ه
إعالم قائد الطائرة وأعضاء الطاقم العاملين على الطائرة أو الّرحلة الجوّية ومشّغل المطار  (أ)

 وجهاز الشرطة المعني بطبيعة التهديد.
مشغل  المطار وفقا لتوجيهات  من، إلى مكان آمن ن على األرض تكو  عندمانقل الطائرة  (ب )

 .المطار
الفحص   شكل المسافرين والبضائع على متن الطائرة، إاّل إذا فحص الطائرة وتفتيش (ج)

 الطائرة.  أطقمسالمة المسافرين و تهديدا على    والتفتيش 
يتعّين على قائد الطائرة االمتثال  ،  على األرض (  1الفرعي )  في الجزءالمذكورة   عندما تكون الطائرة (2)

بموجب الجزء الفرعي   لمعنياأو عضو من جهاز الشرطة  مشغل المطار ألي توجيهات يقّدمها
 . يخلق تهديدا على سالمة المسافرين وأطقم الطائرةإاّل إذا كان االمتثال لهذه التوجيهات ()أ(، 1)

ارتكاب أفعال تدّخل غير  بمعلومات تفيد    تلقي مباشرة عند    لطةإعالم الس  ةمشغل الطائر   على   يجب  (3)
 مشروع.مشروع أو االشتباه في ارتكاب أفعال تدخل غير 

أمن المنشأة أو منطقة مستأجرة    على  وجود تهديد معّينعندما يستشعر      ةمشغل الطائر تعّين على  ي (4)
مقّيدة أو جزء من المطار، اتخاذ كّل اإلجراءات الاّلزمة لضمان سالمة المنشأة أو المنطقة  
المستأجرة المقيدة أو جزء من المطار واألشخاص الموجودين في المنشأة والمنطقة المستأجرة  

المستأجرة المقيدة وجهاز الشرطة  والمنطقة مشغل المطار  المقّيدة أو المطار، بما في ذلك إعالم
 المعني بالتهديد.

  دولة  أخرى غير( في مجال جوي خاضع لدولة 3إذا كانت الطائرة المذكورة في الجزء الفرعي ) (5)
،  الطائرة  توجد بهاالتي  دولة  ة الطيران المدني التابعة للإعالم سلط  مشغل الطائرة  ، يتعّين على ليبيا

  ستحّط على أراضيها  التابعة للدولة التي  سلطة الطيران المدنيو وإذا كانت الطائرة في الجّو 
 الطائرة. 

جود و تحّر في  يأن    الطائرةعلى مشّغل    جب تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة معينة، يتلقي  عند   (6)
 :عبر عنية ، وذلكأي أجهزة متفجرة أو حارقة على متن الطائرة الم

 كالتالي: وتصنيفهتحليل التهديد  (أ)
 كاذب بالغ  .1
 غير محّدد أو  .2
 محّدد .3
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، أو في التاليةأمني على األرض قبل الرحلة  تفتيشإجراء  يجدر، (iii)و  (ii)في حاالت  (ب )
 مباشرة بعد أن تحّط.  تخضع لتفتيش ، حال تكون الطائرة في الجو

ئد الطائرة بنتائج التحليل واإلجراءات المقترحة  قا عالم إ يتم إذا كانت الطائرة على األرض،  (ج)
 اتخاذها، أو  بذ يح التي 

  المتوفرة  بخصوص كل المعلومات  مباشرة  قائد الطائرة  عالمإ الطائرة في الجّو،    عندما تكون  (د )
 يتم اتخاذ إجراءات الطوارئ الاّلزمة،  حّتىذات الصلة 

  ناسبة مراقبة المالحة الجوّية الم  ةسلطر  اخطا  قائد الطائرة    على  يجب عندما تكون الطائرة في الجو، (7)
 بالّتهديد. 

 اإلبالغ عن الحوادث األمني ة  108.055

 مباشرة في حاالت: طةإبالغ السل مشغل الطائرة يتعّين على (1)
 . اختطاف أو محاولة اختطاف طائرة (أ)
اكتشاف وجود سالح على متن الّطائرة غير الّسالح الّناري المفرغ من الّذخيرة المسموح به   (ب )

 . 108.053موجب ب
اكتشاف ماّدة متفّجرة أو عبوة حارقة على متن الطائرة خالفا للمادة المتفّجرة أو العبوة  (ج)

 الحارقة التي ُسمح بتحميلها على متن الطائرة بموجب هذه الاّلئحة.
 .وقوع انفجار على متن الطائرة (د )
  .خاضع لسيطرته  روجود تهديد معّين ضّد طائرة أو رحلة جّوية أو منشأة أو جزء من المطا (ه)

لوجود سالح آخر في أي  الشتباهمباشرة عند ا مشغل المطار إعالم مشغل الطائرة يتعّين على (2)
 .  108.052غير السالح الناري المسموح به بموجب   تابع لهجزء من المطار  

 المعلومات األمني ة  108.056

كتروني أو معلومات أخرى  بسجّل مكتوب أو إل  في أجل معقول  بمّدها  الّسلطةمن   إشعار  تلقي عند   (1)
 :توفير ةمشغل الطائر  يتعّين على، تتعّلق بأمن العملّيات 

بموجب ات الطائر  يمعلومات عن طريقة تنفيذ اإلجراءات األمنّية الخاّصة بمشّغل (أ)
 (3)  108.004( و  2) 108.004

 عالقة بالّرحلة. وصف طبيعة العملّيات الخاّصة برحلة معّينة والخدمات المقّدمة في  (ب )
 أمن العملي ات   عن للسطلة معلوماتقديم مزود الخدمات لت 108.057

بسجّل مكتوب أو إلكتروني أو معلومات أخرى    في أجل معقول  بمدها  ةالّسلط  من  إشعار  تلقيعند   (1)
واألفراد الذين ، يتعّين على األفراد الذين يوّفرون الخدمات لمشّغلي الطائرات  تتعّلق بأمن العملّيات 

 : عّلقة بالّنقل الجوي للبضائع  توفيريوّفرون خدمات مت
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معلومات عن طريقة تنفيذ اإلجراءات األمنّية التي تنطبق على هؤالء األفراد بموجب  (أ)
108.004 (6 ) 

 وصف طبيعة العملّيات الخاّصة برحلة معّينة والخدمات المقّدمة في عالقة بالّرحلة.  (ب)
 ن العملي ات كشف األمني معلومات للسلطة عن أمتقديم موظ ف ال  108.058

بسجّل مكتوب أو إلكتروني أو معلومات   ،معقولفي أجل    بمدها  من قبل السلطة  إشعارتلقي  عند   (1)
، يتعّين على الشّخص المرّخص له بالقيام بالكشف  أخرى تتعّلق بأمن عملّيات الكشف األمني

 :األمني من قبل مدير المطار توفير 
   108.044بموجب لمنطبقة اريقة تنفيذ اإلجراءات األمنّية معلومات عن ط (أ)
 متعّلقة برحلة معّينة أو مطار معّين. ي الالكشف األمن وصف طبيعة عملّيات  (ب )

 أو القضائي ة نقل المسافرين تحت الرقابة اإلداري ة  108.059

إدارّية، تطبيق   اجراءات  دعوى قضائّية أو وضوعنقل مسافر مبمكلف   مشغل الطائرة يجب على  (1)
 بما في ذلك إعالم قائد الطائرة. ،باألمر على المسافر المعني  ةناسبالضوابط األمنّية الم

 :قبل اإلقالع  من الّتالي التحّقق مشغل الطائرة يجب على  (2)
لضروري أّن الطائرة مجّهزة بأدوات تقييد الحركة المناسبة ليتّم استعمالها في حال أصبح من ا (أ)

 . المسافرينتقييد حركة أحد 
على أي  يازته والتأّكد من عدم ح لتفتيش  ( 1لفرعي ) بموجب الجزء ا كّل مسافر خضوع  (ب )

 كسالح،  شيء يستخدم
ضابط مرافق أم ال لّلوائح   بعهدة(، سواء كان  1كل مسافر بموجب الجزء الفرعي )   خضوع  (ج)

 التالية: 
من الطائرة    نزولهو ،  المسافرينباقي  قبل    مطار المنشأ    منعلى متن الطائرة    ودهصع  .1

 كّل المسافرين. وجهة بعد مغادرة في مطار ال
 .بلد المنشأمن عند الّصعود   الطائرةوضعه في مؤّخرة  .2
 أو قبالة منه.  مخرجمن  في مقعد غير موجود بالقرب  جلوسه  .3

عن   يمتنعأن  (1) الذي يقوم بتشغيل طائرة بموجب الجزء الفرعي  مشغل الطائرة يتعّين على (3)
 :التالي

موضوع دعوى قضائّية أو  لمسافر  تقديم األكل أو المشروبات أو أدوات طعام معدنّية (أ)
 .بترخيص خالل وجوده على متن الطائرة إال  اجراءات إدارّية 

خالل  ضابط مرافق  بعهدةتقديم المشروبات الكحولّية ألي ضابط مرافق أو ألي شخص  (ب )
 . تواجدهم على متن الطائرة
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  مرافقة  ألخيراهذا  على ( يتعّين1بموجب أحكام الجزء الفرعي ) جّوا في حال نقل ضابط مرافق (4)
بما في ذلك خالل ذهابه  وقت الرحلة طوال  وإبقاءه تحت المراقبة مسؤوليته تحت الذي  المسافر
 للحّمام.

 المسافرين الخاضعين للمرافقة األمنية الطوعّية. ال تنطبق هذه األحكام على نقل  (5)
 الت دريب  108.060

السنة    في غضون   اجتاز إذا  أن ال يستخدم أي شخص كمنّسق أمني إالّ   مشغل الطائرة   علىجب  ي (1)
  مشغل الطائرة  ل التدريب األمني المحّدد في البرنامج األمني المعتمد من قبالسابقة لتعيينه، 

 الوطني ألمن الطيران المدني. والمطلوب بموجب البرنامج 
كانت  في أي رحلة  تهطاقم طائر  في الوطني أن ال يستخدم أي شخص  مشغل الطائرةجب على ي (2)

التدريب األمني المحّدد في ، إذا اجتاز في غضون السنة السابقة لتعيينهوطنّية إاّل داخلّية أو 
الذي تفرضه أحكام الطيران المدني الليبي المتعّلقة بالعمليات الجوّية البرنامج األمني المعتمد 

ني  والمطلوب بموجب البرنامج الوط  ات الطائر   ي مشغل  والمحّدد في البرنامج األمني المعتمد من قبل
  .ألمن الطيران المدني

 

 

 المتعهد وكيل الشحنبضائع واالجراءات األمنية الخاصة بال  – 7 الفرعي الجزء

 البضائع ب  الخاصةاألمنية  ضوابطال –  108.061

قبول نقل شحنات البضائع أو الطرود البريدية أو الطرود السريعة أو  ةطائر المشغل يحجر على  (1)
نية لهذه  على السالمة األم صديقالت  بدون الخاصة بالركاب البريد على متن الرحالت الجوية 

، أو خضوع هذه الشحنات إلى مراقبات أمنية  سلطةمتعهد من قبل ال  شحن الشحنات من قبل وكيل
غير  أي تدخل من  الطائرات  تحصين، وذلك بهدف السلطة عليها من قبل ت الموافقةأخرى تم
 .مشروع

 المتعهد  الشحن وكيل ب  صةخاأمن الطيران ال ةمسؤولي   - 108.062

 ضوابطإجراء الأن يقوم ب  جوا  بضائع التي سيتم نقلهاال قبولقبل    المتعهد   الشحنوكيل  على    يجب  (1)
 المتعهد.  الشحن الخاص بوكيلالبرنامج األمني المعتمد  فياألمنية التي تم تحديدها 

وفر يأن ، ل الجوي نقبغاية ال ةطائر المشغل ل بضائع يقدم بالشحن يتوجب على كل وكيل متعهد  (2)
عند الطلب، وثائق الشحن وسجالت البضائع التي تم قبولها وتقديمها   سلطةوال ةلمشغل الطائر 
  أمنية  ريحات تصو  وسجالت التدريب المتعلقة بالموظفين وفواتير النقل الجوي ، للنقل الجوي 

 . صالحة للشحنات 



  التعديل األول/اإلصدار الثاني         أمن الطيران المدني   -108الجزء   -لوائح الطيران المدني الليبي 

2020مارس   33  

 متعهد ال نالشح وكيل  من  بضائعل المستلم ةمشغل الطائر  مسؤولية  –  108.063

 بضائع على متن طائرته:   بنقل الذي يقبل ةطائر اللمشغل  يجوز (1)
   .مشحونةلهذه البضائع ال بالكشف األمنيأن يقوم  (أ)
 :  عليه أن يقوم يجب  كما (ب)

حماية هذه البضائع من أي تدخل غير مشروع إلى أن يتم وضع هذه البضائع ب  .1
 . الطائرة على متن

 . تسجيل البضائع المشحونةب .2
  أن تتم عملية تسليم البضائع و ،  شحن متعهد   وكيلستالم بضائع من قبل  ا  التأكد منب .3

 من قبل وكيل الشحن المتعهد.  له مرخص  من قبل موظف
من  للتأكد  التدقيق في الوثائق ااّل بعد جّوا  للشحن  ضائعبأي ب القبول ةمشغل الطائر  يمنع على (2)

 . شحنات لل صالحة  وأنها مصحوبة بتصريحات أمنية من أي تناقض  خلوها
   شحن متعهد  استلمها من وكيل بضائع على متن طائرتهنقل ب قبول اليمنع على مشغل الطائرة  (3)

هويته على   بشرط بروزو  سلطةه الاألخير معتمدا على النحو الذي تحدد  من دون أن يكون هذا
 . السلطة الصادرة عن الشحن المتعهدينقائمة وكالء 

من جميع المعلومات الضرورية حتى يتسنى    د ن المتعهالشحتمكين وكيل    ةعلى مشغل الطائر   جب ي (4)
 . لهذا األخير االمتثال للتعليمات الفنية

  فيها  الشحن الجوي فاتورة  تسجللم   حادثة كل ر بشأنمديلل رفع تقرير ةعلى مشغل الطائر  جب ي (5)
 بضائع المقدمة للشحن الجوي.لل  ادقيق  اوصفوثيقة مماثلة  ةأوأي

استثناء ما هو منصوص عليه في التعليمات الفنية، القيام بوضع  ، بيمنع على مشغل الطائرة  (6)
 بضائع غير مقبولة على متن الطائرة. 

 المتعهد  الشحن البضائع المعروضة للنقل من قبل وكيل  تفتيش  – 108.064

للشحن    كل البضائع أو الطرود أو الحاويات التي تضم بضائع مقدمة  تفتيش   ةطائر المشغل  ل  جوزي (1)
الضوابط األمنية المتبعة من قبل وكيل الشحن    سالمةب  شكّ في حال  حن المتعهد  وكيل الش  من قبل
 المتعهد.

أو أحد ممثليه حضور    الشحن المتعهد وكيل  ل  جوز(، ي1) الفرعي  وفقا للجزء  تفتيشفي حال القيام ب (2)
 . الكشف عملية

كلما   تهاستخدام سلط ةلمشغل الطائر أحد ممثليه، يخول  أووكيل الشحن المتعهد في حال غياب  (3)
وكيل  دعت الضرورة، للنفاذ إلى محتويات أي طرد أو حاوية تضم بضائع مقدمة للشحن من قبل  

 المعني أو أحد ممثليه. الشحن المتعهد 
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، تظل الطرود مشغل الطائرة  من ِقبل  تفتيش  (، عند القيام بإجراء1)  الجزء الفرعيطبقا لما ورد في   (4)
  التفتيش.   ير إلى غاية االنتهاء من عمليةأو الحاويات أو البضائع في حوزة هذا األخ

 

حدوث خرق لهذا لعن تقديم دليل  الالئحةالبضائع، بمقتضى هذه  تفتيشعندما تسفر عملية  (5)
وكيل  مة للشحن الجوي من قبل اإلبقاء على البضائع المقد  مشغل الطائرة  الجزء، يتعين على

 .على النحو المحدد  سلطةالوفاتورة الشحن في حوزته والقيام بإبالغ الشحن المتعهد 
 بضائعكشف  ال - 108.065

الوكالء المتعهدين    خارج قائمة  منالذي يقوم بقبول بضائع من شاحن      ةمشغل الطائر يتعين على    (1)
أن يقوم  أو أحد ممثليهم،  سلطة/المصلحةالمعتمدين من قبل الالشاحنين المسجلين  بالشحن أو

رة،  ي أسلحة أو متفجرات أو غيرها من األجهزة الخط  من   خلوهابضائع للتـأكد من  كشف أمني على الب
 وذلك قبل تحميلها على متن الطائرة. 

 قبول البضائع من الشاحن المسجل -  108.066

شاحن مسجل أو من قبل أحد ممثليه   قبول بضائع واردة من ةلمشغل الطائر يخول  .1
مشغل   شريطة أن يكون  للكشف األمنيدون إخضاعها  سلطةال المعتمدين من قبل

 متأكدا من:   ةالطائر 

هذه البضائع وأحكام البرنامج األمني   ية المنطبقة علىمناأل الضوابط وجود توافق بين  ( أ)
 للشاحن المسجل.

ن  طالقا من نقطة مغادرتها لمقر الشاححماية هذه البضائع من أي تدخل غير مشروع ان (ب)
 . المسجل إلى غاية تقديمها للشحن

 .ضائعيام بتسجيل عمليات شحن البالق (ج)

 سليم هذه البضائع من قبل موظف مخول يعمل لدى الشاحن المسجل. ت (د)
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 الرحالت امداداتمزودأمن  – 8 الفرعي الجزء

        الرحالت  امدادات زودم  مسؤولية  -  108.067

مستلزمات في إعداد  تستخدممواد خام ومنتجات ل تسلمهقبل الرحالت  امداداتمزود على  يجب  (1)
  ي لمشغل، اتباع اإلجراءات المحددة في البرنامج األمني الطائرة على متن لنقلها غذائيةالتموين ال

 . 108.006 الذي تمت الموافقة عليه من قبل المدير تحت البند رقم  خدمات التموين
لمشغل   مخازن ومستلزمات الرحالت الجويةالمعتمد الذي يقدم    الرحالت   امدادات مزود على    يجب   (2)

ديم وثائق الشحن وسجالت المواد الخام والمعدات المقبولة ومخازن  إصدار وتق،  جوا  لنقلها  ةالطائر 
عند الطلب، باإلضافة    سلطةلل، و ةلمشغل الطائر المقدمة للنقل الجوي    جويةالرحالت ال  ومستلزمات 

 الرحالت الجوية. تموينات تتعلق ب مطلوبة إلى سجالت تدريب الموظفين ووثائق أخرى 

  المقدمة  الرحالت الجوية مستلزمات و  تحميل مخازن  رفض المعتمد  مشغل الطائرةعلى  جب ي (3)
توفر هذا األخير على البرنامج  ، في حال عدم الرحالت  امدادات مزود من قبل  للشحن الجوي 

 الذي تمت الموافقة عليه من قبل المدير.  الرحالت  امدادات لمزودياألمني 
 الرحالت   امدادات  مزودمن    موينالتمخازن ومستلزمات   استالم حين ةمشغل الطائر  مسؤولية  –  108.068

بغاية    معتمد الرحالت  امدادات  مزود من  التموين مخازن  تسلمحين  ةمشغل الطائر  على يجب  (1)
 :الشحن الجوي 

صحيح، وذلك من خالل ال بالشكل  مستلزمات التموينجميع  تسجيل وتأمين ضمان   ( أ)
 .التموينمستلزمات  استخدام أختام 

  ها وبأن صحيحة المقدمة   األختام والوثائق أن بعد التأكد  التموينمستلزمات  الجزم بسالمة  (ب)
 . التالعب تخلو من عالمات 

 التموين في مستلزمات    مثل هذه الشحنات منعلى    األمني  بالكشفلقيام  استخدام حقه في ا (ج)
 . التالعب عالمات    مستلزمات الحال عدم مطابقة األختام والوثائق، أو إذا ما ظهر على هذه  

 رحالت ال  امدادات من قبل موظف مخول يعمل لدى مزود   التموين  زمات مخازن ومستل  تسلم (د)
 معتمد.

  الوثائق الخاصة بها التدقيق في  قبل التموين قبول مخازن ومستلزمات  ةمشغل الطائر يمنع على  (2)
 . صالحة  أمنية ريحات تصل وتضمنها ناقض أي ت  خلوها منوالتأّكد من 

التموين    مستلزمات وثيقة    لم تتضمن فيها   ل حالةعن كتقرير  بالمدير    مدّ   ةمشغل الطائر   يتعين على (3)
 التموين ومخازنها قدمت للنقل الجوي.مستلزمات يدون  ا دقيق  سجالشابهة ثيقة مو  وأ

 مستلزمات   ، باستثناء ما هو منصوص عليه في التعليمات الفنية، وضع  ةمشغل الطائر يمنع على    (4)
 رحالت جوية غير مقبولة على متن الطائرة.
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الخاصة   يقدققوائم الت االحتفاظ لمدة ال تقل عن سنة بجميع سجالت  الطائرة مشغلعلى  جب ي (5)
 بمقتضى هذه اللوائح.  أجريت  تفتيشات وأية  ،تسلم التموينات ب

 إمدادات التموين  تفتيش  – 108.069

أو العلب أو الحاويات التي تم   وإمدادات التموينجميع مخازن  تفتيش ةلمشغل الطائر  زيجو  (1)
 الرحالت  امدادات مزود من قبل    جواتم تقديمها للشحن    والتي،  ت التموينإمدادا  نفي تخزي استعمالها  

 معتمد. ال

أو أحد ممثليه   الرحالت  امدادات زود لم(، يمكن 1)  الفرعي طبًقا للجزء تفتيش عند القيام بعملية  (2)
 . تفتيشحضور عملية ال

  استخدام سلطته  ت الطائرالمشغل أحد ممثليه، يخول  أو الرحالت  امدادات مزود في حال غياب  (3)
 مستلزمات   حاوية تضم مخازن أو مستلزمات    علبة أوكلما دعت الضرورة، للنفاذ إلى محتويات أي  

 مقدمة للشحن الجوي من قبل هذا المزود أو أحد ممثليه.  الرحالت الجوية

علبة ال على (، اإلبقاء 3)الفرعي طبقا للجزء  تفتيشإجراء عملية حين  الطائرة يجب على مشغل (4)
في حوزته إلى حين االنتهاء من عملية    الرحالت الجوية  مستلزمات  الحاوية التي تضم مخازن و   أو
 . تفتيشال

، بمقتضى هذه اللوائح، عن تقديم دليل  إمدادات التموينمخازن و  تفتيشعملية  في حال أسفرت  (5)
 وين التمإمدادات  على اإلبقاء مشغل الطائرة على حدوث خرق لهذه األخيرة، فإنه يتعين على

 به. ىالموّص على النحو    لسلطةا بها في حوزته والقيام بإبالغ  خاصةوالوثائق ال
 شروط المنطقة المقيدة أمنيا  – المستأجرة المقيدة المنطقة  أمن   –  108.070

، أن يتخذ أو على عالقة بهمحدد  مطار    في  وجودةمقيدة م  مستأجرة  منطقة لعلى كل مشغل    جب ي (1)
 دخولوالمطار المرتبط بها، من    دير لحماية المنطقة المستأجرة المقيدةاإلجراءات التي يشترطها الم

التدخل غير المشروع   قتراف أفعالفي إ المستخدمة أو باقي األجهزة الخطيرة  تفجرات األسلحة والم
تستخدم    ةطائر   متن  على    دخالها، بأي وسيلة كانت بغاية إ. وبالتالي، فإنه يمنع نقلها أو حملها  اليها
 الطيران المدني. مجال  في

بما ورد في  مشغل المنطقة المستأجرة المقيدةلتزم (، ي1) الفرعي شروط الجزءفي اطار تنفيذ  (2)
من هذه اللوائح، ولوائح المطار )المنطقة المقيدة أمنيا( المناسبة    108.019و    108.004الفقرتين  

 المستأجرةبالمنطقة  روط  البرنامج األمني الخاص الجاري العمل بها، باإلضافة إلى أحكام وش
 .المقيدة 

 
 
 



  التعديل األول/اإلصدار الثاني         أمن الطيران المدني   -108الجزء   -لوائح الطيران المدني الليبي 

2020مارس   37  

 أهداف ومحتوى مراقبة الجودة -مراقبة الجودة   – 108.071

 :البرنامج

على البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني أن يتضمن كافة إجراءات مراقبة  جب ي (1)
ران المدني،بما  تنفيذ البرنامج الوطني ألمن الطي ،منتظمالمتخذة لتقييم على نحو الجودة الالزمة 

 عليها.  انبثقفي ذلك السياسات التي 

منصوص كما    ودة أمن الطيران المدنيالبرنامج الوطني لمراقبة ج  تكون صيغة وعناصر  يجب أن (2)
 .  في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني  معليه 

   مراقبة االمتثال  - 108.072

رنامج  بمتطلبات الأصحاب الشأن لجميع  امتثالمراقبة بليبيا على مصلحة الطيران المدني يجب  (1)
 الوطني ألمن الطيران المدني. 

المراقبة وفًقا للبرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني المعتمد، ات تم إجراءت يجب أن  (2)
مع األخذ في االعتبار مستوى التهديدات ونوع وطبيعة العمليات، ومعايير التنفيذ باإلضافة إلى  

 . راقبة مستمرةم التي تستلزم والتقييمات  مختلف العوامل
يم برنامج مراقبة الجودة بشكل مستقل عن التطبيق  تتم عملية إدارة وتحديد األولويات وتنظ  أن  يجب  (3)

 العملياتي لإلجراءات التي تم اتخاذها بمقتضى البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني.

 يخول للمدير أن يطلب كتابًيا من كل شخص:  (4)

 . برنامج أمن الطيران  ظيمبتن  يقوم ( أ)
منتجات ببالطائرات أو  آخر يتعلقأو تقديم خدمات أو القيام بأي عمل  صيانةتشغيل أو ب (ب)

تفتيشات أو أن يكون هذه التدقيقات وال ينفذ أو بإجراءاتها، أن  جوية أو خدمات  مالحية
 مصلحة أمن الطيران المدني. لالمدير ضروري   بما يراه  موضوعها

أو تدقيق أو مراقبة تطال   تفتيشتتعلق ب يطلب كتابًيا من أي شخص، ألغراض  أن يخول للمدير (5)
مده بالمعلومات التي يراها ذات صلة ي( من هذا القسم، أن  5)  الفرعي  أي شخص بمقتضى الجزء

 أو التدقيق أو المراقبة.  تفتيشبال
 مدققين ال  تأهيل معايير   – 108.073

الذين يؤدون   ين المدقق على تمتع  (الحرص LYCAAبليبيا ) على مصلحة الطيران المدني يجب   (1)
مؤهالت المناسبة، بما في ذلك الخبرة النظرية والعملية بال مصلحة)السلطة(نيابة عن البالوظائف 

 الكافية في المجاالت ذات الصلة.

 على المدققين:  جب ي (2)

 لعمليات برنامج الوطني ألمن الطيران المدني وكيفية تطبيقه على الل  يكون لديهم فهم جيد أن   ( أ)
 .فحص وع الموض
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 .عند االقتضاء   اإلجراءات األكثر صرامة التي تطبق في الموقع الجاري فحصهمعرفة  (ب)

 .بالتكنولوجيات والتقنيات األمنيةمعرفة عملية جيدة  (ج)

 . ادئ التدقيق وإجراءاته وتقنياتهمعرفة بمب (د)
 .ع فحص و موضمعرفة عملية بالعمليات  (ه)

 صالحية التحقيق  - 108.073

مصلحة أمن الطيران المدني، أن   في خدمةو  ،معقولةأسباب  وجود  رأىفي صورة  يخول للمدير، (1)
الخضوع لتحقيق يجريه   ،معتمد  المدني طيرانفي ال يبرنامج أمنل حامل  أي كتابًيا، من يطلب 

 للمدير المطالبة بذلك في صورة :  جوزالمدير. كما أنه ي

ثال لشروط برنامج أمن يقم باالمت  لم ج  البرنام   حاملبأن  لالعتقاد   أسباب معقولة  لديه  ت ما كان ( أ)
 . الطيران

غير    تطبق على نحو البرنامج األمني    من أجلها اعتمد متيازات والواجبات التي  اعتبر أن اال (ب)
 . البرنامج حامل من قبل ءكفو  وأ مسؤول

 الخضوع لتحقيق أن:  المعتمد البرنامج األمني  حامل نم طلبه عند   على المدير جب ي (2)

 .قيق في أسرع وقت ممكنجراء التحيقوم بإ ( أ)

 البرنامج كتابًيا بما يلي:  حامل يقوم بإبالغ (ب)

  ق.تاريخ الشروع في التحقي  .1

 .تائج التحقيق، بما في ذلك ن  .2

 .التحقيق نالتوصيات المتأتية م .3

 تلك التوصيات. أسباب  .4
 صالحية تعليق البرنامج األمني  –  108.075

أو فرض شروًط تتعلق    ،ألمن الطيران معتمد   للمدير، بموجب هذه اللوائح، تعليق أي برنامجيجوز   (1)
 إذا ما اعتبر أن هذا اإلجراء ضروري لخدمة المصلحة األمنية، وإذا ما:  ،بأي برنامج أمني

 .رية لضمان االمتثال لهذه اللوائحاعتبر اإلجراءات ضرو   ( أ)

  . فق في االمتثال لشروط برنامج أمن الطيران البرنامج لم يو  حامل  كان على قناعة بأن (ب)

عتبر أن االمتيازات والواجبات التي من أجلها اعتمد البرنامج األمني تطبق على نحو غير  ا  (ج)
 البرنامج.  حامل  كفوء من قبل مسؤول أو

   ذالنفا/الخاصة بالدخول الصالحيات العامة  -108.76 

شخص مخول له بصفة رسمية من قبل المدير، بهدف القيام   مفتشى امن الطيران او يحق لكل (1)
 إلى ما يلي:  معقولةأو واجباته أو صالحياته بموجب هذه اللوائح، النفاذ في أوقات بوظائفه 



  التعديل األول/اإلصدار الثاني         أمن الطيران المدني   -108الجزء   -لوائح الطيران المدني الليبي 

2020مارس   39  

 الماكن. أو ا المبانيكافة الطائرات أو المطارات أو  ( أ)

خدمات  جات المالحة الجوية أوجميع الوثائق والسجالت المتعلقة بكافة الطائرات ومنت  (ب)
 بالطيران.   مرتبطة

يخول لكل شخص  ( من هذا القسم1) الفرعي  للجزء دون الحد من الصالحيات الممنوحة طبقا (2)
 :  ولديه أسباب معقولة لالعتقاد  قبل المديرمن مصرح له 

 الوقوع؛ أو خرق على وشك خرق لهذه اللوائح بوقوع ( أ)

 .ج أمن الطيران المدنيوجب برام مفروض بم لشرط إخالل بوجود  (ب)

شكل خطرا على يو   وعالوقعلى وشك    منظومة الطيران المدني أو  يحدث داخل  طارئ   بوجود  (ج)
 . األشخاص أو الممتلكات 

  تفتيش والقيام ب ماكنجميع الطائرات والمطارات والمباني واالالى  ، معقولةفي أوقات أن يدخل 
     .(ج)إلى ( أ)الفقرات من   التي ذكرت في تلك من  انطباق حالةلتحديد 

بمقتضى    واألمكنةوالمباني  كل شخص مصرح له بالنفاذ أو الدخول إلى الطائرات والمطارات  يجوز   (3)
 (:2( أو )1) الفرعيين الجزئين

شهادة أو كتاب أو دليل ل  طيران أوفي ال    يلبرنامج أمن  صاحب   أن يطلب من أي شخص   ( أ)
أن  االحتفاظ به بموجب هذه اللوائح،  يجب  إشعار أو مستند آخرأو سجل أو قائمة أو 

 .   اياه يستظهر به أو أن يسلمه

ا في حال تسليم وثيقة  وكتابيويا أشفالمعنيين  وثائق الطيران  احب ص اعالم  في أقرب وقت  (ب)
 طبقا للفقرة )أ(  بأن الوثيقة تم استرجاعها.   

بموجب  إال    ،لنفاذ إلى المساكن ي شخص صالحية األ   (2( أو )1)  ان الفرعيي   انئالجز يخول   ال    (4)
والذي ال يمكن    القسم،ب  مشفوع  بناًء على طلب كتابي  قضاء،  في  عن موظف  أمر قضائي صادر

 . تفتيشموظف القضائي بأن عملية النفاذ ضرورية لتمكين إجراء الال نعمنحه إال في حالة اقت 
شخص معين وأن  الى، (4) الفرعي بموجب الجزء أمر قضائي بالتفتيش يتوجه كل يجب أن  (5)

يكون ساري المفعول لمدة شهر واحد من تاريخ صدوره أو لفترة أقل حسب ما يراه الموظف 
 .أمر التفتيش علىة  مدة الصالحي تبرزلقضائي مناسًبا؛ ويجب أن  ا

( من  2( أو)1) الفرعيين ين ئ يجب على كل شخص يمارس صالحية النفاذ الممنوحة طبقا للجز  (6)
، ويجب تكون  متع بهاتصالحيات التي ي هذا القسم أن يكون مصحوبا بالوثائق التي تثبت هويته وال

 دد:هذه الوثائق صادرة عن المدير وتح

 يشغره الشخص المنصب/المناصب الذي االسم؛  ( أ)
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(  1) زئين الفرعيين ممارسة الصالحيات الممنوحة في الجبالمدير للشخص المعني  تخويل (ب)
 .تفتيشنفاذ إلى الطائرات والمطارات والمباني واألماكن وإجراء البال( من هذا القسم  2و)

( من هذا 2( و)1)  ن الفرعيينئيعلى كل شخص يمارس صالحية النفاذ الممنوحة في الجز جب ي (7)
 : تههوي تثبت مرفوقا بأوراق  يستظهر بأمر التفتيشأن  ،مالقس

   .مكانأو ال نىالمطار أو المب أو ةطائر لالنفاذ إلى ا حال ،عملياإذا كان ذلك  ( أ)
 بشكل معقول.و كلما دعت الضرورة الحقا إلى ذلك  (ب)

 بعمليات التدقيق  شعار اإل – 108.77

( إرسال إشعار لمشغل المنشأة أو مقدم  LYCAAبليبيا )لمدني على مصلحة الطيران ا يجب  (1)
 . امن تاريخه شهرين على األقل  ، وذلكالخدمة المعني بعملية التدقيق

               على مصلحة الطيران المدني  يجب  ، فإنهرمطاعلى عندما تكون هناك نية للقيام بعملية تدقيق  (2)
 لمطار المعنية. ا سلطةإبالغ  بليبيا

يتعين على  مفاده إجراء عملية تدقيق،  خدمةالإلى مشغل المنشأة أو مقدم ا رسال إشعارعند إ (3)
من قبل مشغل    اسابق لعملية التدقيق، يتم مأله استبيان مصلحة الطيران المدني بليبيا، إرسال

 : يةعداد الوثائق األمنية التالإلالمنشأة أو مقدم الخدمة، باإلضافة إلى طلب 
 .المنشأة أو مقدم الخدمة )إن وجد(المعتمد الخاص بمشغل  البرنامج األمني  ( أ)

 سجالت ونتائج عمليات التدقيق الداخلية المتعلقة بضمان الجودة ؛ (ب)

 . ث األمنية منذ تاريخ آخر تدقيقالحواد  فينتائج التحقيقات التي تم إجراؤها  (ج)
المكلفين بعمليات   السلطة  التي قام بها موظفو   تفتيشات نتائج عمليات التدقيق السابقة و/أو ال  (د)

 التدقيق.

  بليبيا والوثائق المطلوبة إلى مصلحة الطيران المدني    مألها  التي تم  االستبيانيتعين إرسال استمارة   (4)
 التدقيق.ر ( أسابيع من تاريخ استالم إشعا4في غضون أربعة )

 وعمليات التدقيق  تفتيشإجراء ال - 108.078

عليها في البرنامج الوطني ألمن   شروط المنصوص للمنهجية موحدة لرصد االمتثال  ماد اعت يجب  (1)
 صلة خاص بمشغل المنشأة أو بمقدم الخدمة. والطيران المدني أو أي برنامج أمني ذ 

على مشغلي المنشآت أو مقّدمي الخدمات الحرص على أن تتم مرافقة المدققين التابعين   جب ي (2)
 . أو التدقيق تفتيشطوال مدة ال بليبيالمصلحة الطيران المدني 

حمل بطاقات هوية تجيز قيامهم    ليبيا  فى    على المدققين التابعين لمصلحة الطيران المدني    جب ي (3)
، باإلضافة إلى بطاقة هوية المطار التي تتيح النفاذ إلى  السلطة  وعمليات التدقيق باسم  تفتيشات بال

 والتدقيق. تفتيشالمطلوبة بهدف ال اطقالمن جميع 
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منشأة  تنسيق الوثيق مع مشغل الوال  عد القيام باإلشعار المسبق واالتفاقال يتم إجراء االختبارات إال ب  (4)
 . اوفعاليته اوسالمتها أو مقدم الخدمة، وذلك بهدف ضمان أمنه

على المدققين التابعين لمصلحة الطيران المدني   يجب ،108.081بـما ورد في الفقرة  مّس بدون ال (5)
وفي  نتائجهم الفورية.ل غير رسمي  وي ملخص شف، كلما كان ذلك مناسًبا وعملًيا، تقديم ليبيافى 

غ مشغل المنشأة أو مقدم الخدمة فوريا بخصوص كل  قصور خطير يتم  إبال   يجب جميع األحوال،
 .لتدقيقالتفتيش واتحديده من خالل 

 التفتيش والتدقيق . عدم االمتثال لمطالب إجراء 108.079

  التي يمليها امتثال للشروط  عدمعلى أنه ف يعرّ دون عذر معقول،  مخالفة كل شخص يرتكب  (1)
 .108.072( من  4)  الفرعي المدير والمضمنة تحت الجزء

 للمساءلة. ، يعرض نفسه( من هذا القسم1) الفرعي كل شخص يرتكب مخالفة ضد الجزء (2)
 إعاقة األشخاص المرخص لهم  -.108.80

دية أو  تأد بصد مفوض من قبل المدير وهو كل شخص يقوم بإعاقة أو الوقوف أمام شخص   (1)
وهو  يعّد مخالفا ، ته أو صالحياته المخولة له أو لها بموجب هذه اللوائحممارسة وظائفه أو واجبا 

 عرضة للمساءلة. 

( من هذا القسم إال في حالة تقديم الشخص الذي تمت إعاقته أو  1) الفرعي ينطبق الجزءال  (2)
 صالحياته. ما يثبت الوقوف أمامه 

 التدقيق و تفتيش التقرير الخاص بال .108.081

( LYCAAبليبيا )على مصلحة الطيران المدني    يجب والتدقيق،  تفتيشن الم   أسابيعبعد انقضاء ستة   (1)
 إرسال تقرير إلى مشغل المنشأة أو مقدم الخدمة. 

أو التدقيق، باإلضافة    تفتيشالتي تم التوصل إليها أثناء ال  خالصات يجب أن يشتمل التقرير على ال (2)
 .صحيحيةالتخاذ إجراءات تتوصيات  ضمتقرير أيضا أن يإلى أوجه القصور. ويمكن لل

المعتمد الخاص بمشغل المنشأة أو مقدم الخدمة، ومتطلبات  عند تقييم تنفيذ شروط البرنامج األمني   (3)
 البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني، يتم تطبيق التصنيفات التالية: 

 .ممتثل بشكل كامل ( أ)

 .غير أن التحسين مرغوب ممتثل،  (ب)

 . قصور طفيفة، هناك أوجه متثلم غير (ج)
 . ، هناك أوجه قصور جسيمةمتثلغير م (د)
 . نطبقغير م   (ه)
 غير مؤكد.  (و)
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 إجابات مشغل المنشأة أو مقدم الخدمة . 108.082

( من تاريخ إرسال تقرير  2على مشغل المنشأة أو مقدم الخدمة، قي أجل أقصاه شهرين )  جب ي (1)
( LYCAAتقرير إلى مصلحة الطيران المدني بليبيا )أو التدقيق، تقديم إجابة كتابية على ال  تفتيشال

 ب:  تقوم

 .بمعالجة النتائج والتوصيات  ( أ)

 لقصور التي تم تحديدها.بتوفير خطة عمل تحدد اإلجراءات واآلجال لتصحيح أوجه ا  (ب)

 رسال إجابة. إل تلغى الحاجةقصور، للية أوجه  أل أو التدقيق  تفتيشفي حال عدم تحديد تقرير ال (2)
 

 متفرقات – 9 الفرعي الجزء

 
 معايير الرقابة األمنية  -  108.083

 برنامج أمني معتمد تنطبق عليه هذه اللوائح أن يضمن: صاحب على   جب ي (1)

 على دراية بما يلي: عنه،  يابةوظيفة أمنية، أو بالن أداءبكل شخص مخول أن يكون  ( أ)

1.  (i)  األحكام ذات الصلة من هذه اللوائح والتعليمات األمنية المعمول بها
 . 108.86  بالالئحةالصادرة عماًل  شيرالتعليمات ومنا

2.          (ii)  المعتمد الضرورية ألداء وظائفهعناصر البرنامج األمني . 
 :البرنامج األمني المعتمد  صاحب الخاص ب منياألمنسق يقوم ال (ب)

، وذلك بهدف ضمان الفعالية واالمتثال لما اليومية األمنية لجميع الوظائف بمراجعة  .1
 يلي: 

 .اللوائحلهذه  •

 .للبرنامج األمني المعتمد  •

 .يمات األمنية الجاري العمل بهاللتعل •

 : تخص   عدم امتثال يقوم مباشرة باتخاذ إجراءات تصحيحية لكل حالة .2
 .اللوائح •
 .برنامج األمني المعتمد ال •
 .ليمات األمنية الجاري العمل بهاتعال •

  التي يؤديها  األمنية لوظائف ( على جميع ا1) الجزء الفرعيالشروط المنصوص عليها في  تنطبق (2)
 . الفرعيمتعاقد لل التابعين أولئك من خالل موظفيه أو البرنامج األمني المعتمد سواء صاحب 
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أي شخص  كلفليبيا أن ي داخلعمليات بالمعتمد الذي يقوم صاحب البرنامج األمني يمنع على  (3)
 الشخص المعني: تمتع ، بدون الضرورية  الكشف األمنيأداء وظيفة ب

واجباته، وكما هو   تأديةلضروري أنه   لسلطةا وهو شرط ترى فيهزيج من التعليم والخبرة مب ( أ)
الوطني  والبرنامج  ،الوطني للتدريب على أمن الطيران المدنيمنصوص عليه في البرنامج 

 . لمراقبة جودة أمن الطيران
 ساسية والقدرات البدنية التالية: األالمؤهالت ب (ب)

( معيار  X-rayالسيني ) كشف ال شاشة نظامعلى  عند النظر تمييز  القدرة على  .1
الوطني أو برنامج أمن التصوير المناسب المحدد في برنامج أمن مشغلي الطائرات 

 .(X-ray)نظام الكشف السيني  إدراك األلوان حيث يتم عرضها بواسطة    ، والمطار

وشرح داللة  الكشفالقدرة على تمييز كل لون معروض على كل نوع من معدات  .2
 .لون  كل

 إلنذارات المسموعة الصادرة من معدات لصوت ا القدرة على سماع واالستجابة .3
 .نشطة في محيط نقطة تفتيش   ة الكشف األمني الموجود 

القدرة على معالجة والتعامل بفعالية ودقة مع هذه األمتعة والحاويات واألغراض    .4
 . بالمعالجة األمنية  األخرى المعنية 

  في جزئية وكاملة أو جسمانية إجراء عمليات تفتيش فيية وقدرة كاف ببراعة  التمتع .5
 .السلطةالتوجيهية التي تحددهااستعمال كاشف المعادن اليدوي وفقًا للمبادئ 

 :جيد وكافي العربية أو اإلنجليزية بشكلتحدث القدرة على قراءة وكتابة و  (ج)
المتعلقة باألداء  تنفيذ التعليمات المكتوبة والشفوية باللغة العربية أو اإلنجليزية و ل .1

 . الكشف األمنيالصحيح لواجبات 
لهويات العمل  لتصاريح منطقة المطار المقيدة أوقراءة باللغة العربية أو اإلنجليزية  .2

أو تذاكر الطائرة والملصقات المتواجدة على العناصر التي تعترضه بشكل طبيعي  
 . الكشف األمنيأثناء القيام بعملية 

جابة على األسئلة المطروحة من قبل األشخاص الناطقين  تقديم التوجيهات وفهم واإل .3
 . الكشف األمني  والذين هم بصدد الخضوع لعملية باللغة العربية و/أو اإلنجليزية

باللغة العربية    السجالت األمنية  وادخال المعطيات في  كتابة تقارير الحوادث والبيانات  .4
 . أو اإلنجليزية

أمن الطيران  مجال    فيالمتخصصة  ة  الدوري  و  وليةألا  مرضي كافة التدريبات   اإلتمام بشكل (د)
 والبرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني. والضرورية للبرنامج األمني  
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بعد فشل هذا   الكشف األمنيوظيفة    توليمعتمد تكليف شخص ب  يبرنامج أمن  يمنع على صاحب  (4)
هذا الشخص التدريب التصحيحي    زحين اجتيا  إلىته،وظيف ب  مرتبطعملي  مهني    األخير في اختبار

 الوظيفة. ب ر المتعلقختبااال اعادة د في برنامجه األمني ونجاحه فيالمحد 

ي  ي يجر تقييم سنو لالمنسق األمني توثيق  برنامج أمني معتمد أن يضمن صاحب  على كل جب ي (5)
قرار  بإال  ،  وظيفةال  االستمرار في شخص  لل  ال يمكن    الكشف األمني وأنه لكل شخص يقوم بوظيفة  

 الشخص المعني :المنسق األمني بأن من 

جسدية ال اتهقدر من واضح في أي ، من تراجع التقييم األخير لتلك القدرات يعان منذ لم  ( أ)
 . الكشف األمنيضرورية ألداء وظيفة ال

 .بالواجب   ههتمامإ و  خص  أدائه في العملسجل مرضي ي ب  تمتعي (ب)

 بذكاء ويقظة وفعالية.  نيالكشف األم معرفة ومهارات ضرورية ألداء مهام  يظهر (ج)

  التي تتم خارج ليبيا والتي   الكشف األمني ( على وظائف  5( إلى )1تنطبق األجزاء الفرعية من )  ال (6)
 . ينالطائرات الوطني لمشغلي خارج السيطرة العملية هي

صالحية  بالوطني  مشغل الطائرة متعخارج التراب الليبي حيث يت وجد المواقع التي ت فيما يخّص  (7)
  لبون الذين ال ي الكشف األمنيله اللجوء إلى موظفي  جوزفإنه ي، الكشف األمني ظائفو مراقبة 

الذي لديه القدرة على  و (، شريطة أن يكون أحد ممثليه على األقل ج( ) 3)  الفرعي بشروط الجزء
لإلجراءات  مشغل الطائرة غة اإلنجليزية بشكل عملي حاضرا أثناء خضوع ركاب اللقراءة وتحدث 

 .ةاألمني 
 لومات األمنية الحساسة حماية المع -  108.084

 المعلومات والسجالت التالية معلومات أمنية حساسة:عتبر ألغراض تتعلق بهذه اللوائح، ت (1)

وكيل متعهد بالشحن،  و مشغل مطار، و ، ةطائر المشغل ب خاص  كل برنامج أمني معتمد  ( أ)
 .طيرانمزود خدمة و ؛  مستأجرة مقيدةمشغل منطقة و ،  مزود امدادات الرحالت 

ذية  برنامج أمني يتعلق بالنقل الجوي وكل التعليقات أو التعليمات أو التوجيهات التنفيكل  (ب)
 . الخاصة به

 . التوجيهات التنفيذية الخاصة بهاو  خباريةاالمناشير الو التعليمات األمنية والتعليقات  (ج)
شخاص أو األمتعة أو  على األ منياأل كشفال ات عملي في  نموذج توجيهي يستخدم كل  (د)

 .البضائع

 .خاصة بها تنفيذية توجيهات أو تعليقات أو  ومعلومات أ طوارئ أمنية ل خطةك (ه)

أو   ةخطير الأو  ةفتاكال يستخدم في كشف األسلحةجهاز بكل  الخاصة المواصفات الفنية (و)
 .مدمرةالحارقة أو المتفجرة أو ال واد مال
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 .األمنيالكشف اختبار معدات مستخدم في  الخاصة بكل جهازالمواصفات الفنية  (ز)

 . االتصاالت األمنية الخاصة بكل جهاز يستخدم في الفنية  مواصفات إجراءات االتصال وال (ح)
في  منظومة الطيران أو في منهجية  ثغرات  أنها تكشف على كل معلومة يحددها المدير (ط)

 .تجعله عرضة لهجوم    منشئاته

 . السلطة معلومات تتعلق بالتهديدات ضد الطيران المدني صادرة عن (ي)
األطراف عبر  أو    لسلطةل امباشرة من قب  بقتط  أمن الطيران  محددة تخص إجراءات   تفاصيل (ك)

أمن الطيران   ضباط أعداد عن  معلومات دقيقة وبصفة غير حصرية، وتتضمن المتعهدة
  مثل  المتبعة في   ، والمنهجيات وضباط الكشف األمني وكيفية انتشارهم والمهام المنوطة بهم

 .العمليات تنفيذ 

 . حجرت السلطة الكشف عنهارى، أي معلومات أخ ( ل)
  المشمولة بهذه  معلومات والسجالت ال أو توصية في تغيير، تخص  أو مقترحمسودة  كل (م)

 اللوائح.
 إصدار التعليمات األمنية  -  108.085

  ة اللوائح، إصدار تعليم بمقتضى هذهيجوز للمدير، بهدف تنفيذ أي من برامج األمن الضرورية  (1)
 .ةاتخاذ التدابير المحددة في التعليم  تنّص على(  3)الفرعي    جزءأمنية ألي شخص ينطبق عليه ال

أمنية، طلب مشورة لجنة أمن الطيران الوطنية بشأن   ة، عند عزمها إصدار تعليمسلطةلل جوزي (2)
 المقترحة قبل إصدارها. تعليمةال

 ينطبق هذا الجزء على:  (3)

 .المطار سلطة ( أ)

 .عسكريةالخدمة ال أساسا فيالمستخدم  مدير مطار غير المطار (ب)

 ليبيا   داخلكل مشغل لطائرة مسجلة أو تعمل  (ج)

 . ركل شخص يشغل أرضا تشكل جزًءا من المطا (د)
بغرض القيام بنشاط في  المطار داخلكل شخص ُيسمح له بالنفاذ إلى منطقة مقيدة أمنية  (ه)

 .  اطار عمله
بر  الطيران والتي تعت رتبطة بالم شخص يدير المرافق المالحية أو غيرها من المرافقكل   (و)

 .ر تشغيل الطيران المدني الدوليمهمة الستمرا

 نشاط تجاري:ب  قومكل شخص ي (ز)

 .كان ألي غرض  رداخل المطا  األغراض المحمولةب  مرتبط .1

 .النفاذ الى المنطقة المقيدة  يشمل تقديم خدمة من قبل موظفين لديهم حق .2
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 المطار. ، يؤثر سلًبا على أمن السلطة في نظر .3

 أمنية:  ات يجوز للمدير، بموجب تعليم (4)

 . نية أخرى تم إصدارها في السابقأم ةإبطال، بصفة كلية أو جزئية تعليم ( أ)
 أمنية أخرى تم إصدارها في وقت سابق بالطريقة التي يراها مناسبة.  ةتعليم تعديل (ب)

 .موجهة له أمنية ةاالمتثال لمتطلبات تعليم يخّل ب دون عذر معقول،، ب يعبتر مخالفا كل شخص  (5)
 وهو عرضة للمساءلة.  

 متطلبات التعليمات األمنية  -  108.086

 . كتابياإصدار التعليمات األمنية  جب ي (1)
 للتعليمات األمنية:   مكني   (2)

 .أو خاص  امأن تكون ذات طابع ع ( أ)

أو السماح   معين، شيء يعدم التسبب فبشخص توجه ، أو معين  اتخاذ إجراءأن تشير ب (ب)
 . وقت أو فترة محددة كما جاء في التعليمةبحدوثه، في 

المحددة  بمختلف أنواع أو مستويات التهديدات على عالقة اتخاذ تدابير مختلفة ب أن تشير (ج)
 . ةفي التعليم

 أن تحّدد:  (د)

 الحد األدنى لعدد األشخاص الذين سيتم توظيفهم بهدف تنفيذ اإلجراءات     .1
 .الذي وجهت له التعليمة قبل الشخص المطلوبة من  .2

 . في العرض ن الطريقة التي يتم بها توظيف األشخاص المستخدمي  .3
 .األشخاص المستخدمين في الغرض  لدى المؤهالت التي يجب أن تتوفر .4

 الغرض. الجهاز أو المعدات أو غيرها من الوسائل التي سيتم استخدامها في .5

ألي شخص بعدم التسبب في أي شيء أو السماح بحدوثه    الصادرة  األمنية  ةالتعليم  صياغةيجب   (3)
عملي وضرورًي بهدف منع كما هو  ظروف معينة في  اتخاذ جميع الخطواتطلب بعلى أنه 

 حدوث ذلك.
 التعليمات األمنية  نفيذت –  108.087

 منية: أ ةعلى كل شخص يتلقى تعليم جب ي (1)

ربع وعشرين ساعة  األ  ال يتعدىجل  أفي    بتلقي التعليمة األمنية الصادرة عن السلطة  االقرار ( أ)
 .بهاالمحدد  جلفي غضون األأو ، هامن صدو 

التي  أو  المستخدمةتحديد الطريقة باألمنية،  ةالمحدد في التعليم جلضون األالقيام في غ (ب)
 . األمنية ةاإلجراءات الواردة في التعليم في تنفيذ  سيتم استخدامها
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  المستجيبة لها األمنية واإلجراءات التنفيذية    ةبالتعليم   ذات االرتباطضمان توزيع المعلومات   (ج)
 معرفتها حاجة ل في وعلى موظفين آخرين ،ألمنيةا ةمحددين في التعليمال موظفينال على

 ألداء وظائفهم.

، بهاتطبيق اإلجراءات الواردة وتعذر عليه  ة أمني ةالشخص الذي صدرت إليه تعليم يتعين عليه  (2)
   آجال االمتثال  غضون  في مديرللإجراءات بديلة  أن يقترح،(1رعي)الف  الصادرة بمقتضى الجزء

 نية. األم ةالتعليمبالمنصوص عليها  

  ة البديلة التي قدمها الشخص الذي صدرت إليه التعليم جراءات على المدير مراجعة اال جب ي (3)
اقتنع باستيفائها  الموافقة على هذه االجراءت البديلة، في حال  و ،  (2)  الفرعي   األمنية بموجب الجزء

 لمتطلبات التعليمة األمنية. 

المعتمدة من   البديلة  جراءات اال كلتنفيذ  ، األمنية ةعلى الشخص الذي صدرت له التعليم جب ي (4)
 (.3) الفرعي قبل المدير بموجب الجزء 

 أن:  108.085أمنية بموجب الفقرة   ةتعليم تلقى على كل شخص ي جب ي (5)

هم  على األشخاص الذين  فقط األمنية والمعلومات الواردة فيها ة التعليم اقتصار يضمن  ( أ)
 . ألداء وظائفهم اليها بحاجة

  ات المرتبطة بها والمعلوم خباري اإل  منشور األمنية أو ال ةيمالتعل رسالإ االمتناع عن  (ب )
 .السلطة دون موافقة خطية مسبقة من قبل ،شخاص آخرينأل

 المخالفات والعقوبات  -  108.088

 . ويعرض نفسه للمساءلةمرتكبا لمخالفة  كل شخص يقوم بانتهاك هذه اللوائح يعتبر (1)
 تعديل اللوائح -  108.089

 مدير تعديل أي من هذه اللوائح. عند االقتضاء، يجوز لل (1)
 

 
 

 




