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  ٢٠١٠قانون سالمة الطيران المدني السوداني لسنة 

)٢٠١٠/ ٢/ ٢(   
  الفصل األول
  أحكام تمھیدیة
  إسم القانون 

  " .  ٢٠١٠مدني السوداني لسنة قانون سالمة الطيران ال" يسمي هذا القانون ،        ـ١
   

  إلغاء وإستنثناء
على أن تظل جميع اللوائح واألوامر والقواعد الصادرة بموجبه  ١٩٩٩يلغى قانون الطيران المدنى لسنة        ـ٢

  .سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون 

   

  تطبيق وإستثناء
  :ن علي كافة تطبق أحكام هذا القانو      )١(      ـ٣

  أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم الدولة ،       )أ (

المطارات و المهابط المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سالمة الطيران       )ب(
  وأمن الطيران داخل إقليم الدولة ،

  المركبات الهوائية المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت ،      )ج (
  المركبات الهوائية التابعة للدولة ،       )د (

أي مركبة هوائية مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص      )هـ(
سوداني بموجب عقد إيجار أو تبادل أو أي إتفاق مشابه في حال وجود إتفاق 

    بين الدولة ودولة تسجيل المركبة الهوائية ينص على ذلك ،
أجنبية تسير رحالت الي إقليم الدولة أو تطير فوق أجوائه أي مركبة هوائية       )و (

.  

يستثنى من تطبيق أحاكم هذا القانون المركبات الهوائية العسكرية التابعة للدولة أو لدولة أجنبيـة        )٢(
.  

   

  تطبيق أحكام اإلتفاقيات الدولية والبروتوكوالت

  الدولية للطيران المدنى السودانى
  :طبق أحكام هذا القانون ت      )١(     ـ ٤

 ١٩٤٤بما اليتعارض مع أحكام إتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الدولى لسنة        )أ (
   للطيران   ومالحقها و المعاهدات والبروتوكالت وسائر االتفاقيات الدولية



المدني األخري التي إنضمت اليها وصادقت عليها الدولة وقواعد النقل 
  ة في منتريال ،الدولي الموقع   الجوي

مسجلة في دولة أجنبية تعمل بموجب عقد   على أي مركبة هوائية أجنبية      ) ب(
تأجير أو عقد آخر مماثل من قبل شخص يحق له تسجيل مركبة هوائية في 
الدولة وفق الشروط والترتيبات المتفق عليها بين الدولة ودولة تسجيل 

دل مراسالت وفقاً ألحكام المادة المركبة الهوائية بموجب اتفاق ثنائي أو تبا
  .اإلتفاقية   من  ٨٣

  :تطبق على  فإن قوانين وأنظمة الطيران المدني األجنبية ) ١(على الرغم مما ورد فى البند       )٢(

  كل شخص يتمتع بممارسة ميزات طيران سودانية يعمل فى بلد أجنبى ،       )أ (

  .لد أجنبي كل مركبة هوائية سودانية تعمل في ب     ) ب(
   

  تفسير
  : فى هذا القانون        ـ٥

تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانى المفسرة فى قانون تنظيم        )أ (
  ، ٢٠١٠الطيران المدنى السوداني لسنة 

  :ما لم يقتض السياق معنى آخر       )ب(
  يقصد بها جمهورية السودان ،                    "الدولة " 

يقصد به المساحات األرضية والمياه اإلقليميـة والفضـاء                  "اقليم الدولة  "
  الجوي الذي يعلوهما ،

  يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،        "الوزير المختص " 

الطيران المدنى المنشأة بموجب أحكـام    يقصد بها سلطة                   "السلطة " 
من قانون تنظيم الطيران المدني السـوداني  ) ١(٣المادة 
  ،    ٢٠١٠لسنة 

يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكـام المـادة                 "المدير العام " 
من قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسـنة  ) ١(١٢

٢٠١٠   ،  

الدولي المنشأة بموجـب   يقصد بها منظمة الطيران المدني                  "المنظمة " 
  ،١٩٤٤اتفاقية شيكاغو لسنة 

المنظمـة ألنشـطة    ١٩٤٤يقصد بها اتفاقية شيكاغو لسنة                   "اإلتفاقية " 
  الطيران المدني العالمية والمصادق عليها من الدولة ،

يقصد به الملحق الخاص بالتحقيق في حوادث المركبـات         "الملحق الثالث عشر" 
  هوائية المرفق باإلتفاقية ،ال



يقصد به الملحق الخـاص بـاألمن والسـالمة المرفـق            "الملحق الثامن عشر" 
  باإلتفاقية ،

يقصد به اإلجـراءات المتبعـة لتـأمين سـالمة        "البرنامج الوطني ألمن الطيران" 
الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل 

  غير المشروع ،
يقصد بهم أي شخص يقوم بتقديم خدمات المطـارات أو              "مو الخدماتمقد" 

المالحة الجوية أو النقل الجوي أو التدريب في مجـاالت  
  الطيران ،

  يقصد بها األنظمة وقواعد الجو الصادرة من المنظمة ،   " القواعد والنظم القياسية" 

واألنظمة المتعلقـة بتحليـق المركبـة    يقصد بها القواعد                 "قواعد الجو" 
الهوائية والمالحة الجوية وإسـتعمال الفضـاء الجـوي    

     وحماية األشخاص والمتعلقات التي تصدرها السلطة ،

  يقصد بها الدولة التي سجلت فيها المركبة الهوائية،            "دولة التسجيل " 

ع أن تستمد بقاءها في الجو مـن  يقصد بها أي آلة تستطي            "مركبة هوائية " 
  ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح األرض ،

يقصد بها أى مركبة هوائية أثقل من الهواء تسـتخدم قـوة                      "طائرة " 
محركة لتسييرها وتستمد قـوة رفعهـا أثنـاء الطيـران     

ــع   ــن ردود الف ــية م ــورة أساس ــيابية  بص ( االنس
Aerodynamic Reactions  ( على أسطحها التي تبقي
  ثابتة في ظروف طيران معينة،

يقصد بها المركبة الهوائية التي تمتلكها الدولة وال تعمـل        "مركبة هوائية للدولة " 
  في الحقل التجاري ،

يقصد به مركبة هوائية أو محرك مركبـة هوائيـة أو أداة                "منتج طيران " 
  أو أجزاء مكونة ألي منها ، مركبة هوائية أو جزء

يقصد به السجل السوداني الـوطني لتسـجيل المركبـات                       "السجل " 
  الذي تعده السلطة ،  الهوائية

يقصد به تسجيل المركبات الهوائية لدى منظمـة تتمتـع              "التسجيل الدولي " 
  بالشخصية القانونية الدولية ،

يقصد بها عالمة تعينها المنظمة لتسجيل مركبات هوائيـة              "العالمة العامة " 
  لمؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيالً دولياً ،



يقصد بها السلطة التى يعهد إليها بالسجل الـوطنى أو أى       "سلطة تسجيل العالمة " 
مركبة هوائية تابعة لمؤسسة   فيه  جزء منه والذى تسجل

  مشتركة ، نقل جوى أجنبية أو

يقصد بها أى إجازة أو رخصة أو شهادة أو تصـديق أو              " وثيقة طيران " 
أي ترخيص آخر تصدر وفقاً ألحكام هـذا القـانون ألي   
شخص أو ألي منتج طيران أو ألي مطار أو مهـبط أو  

  أية خدمة تتعلق بالطيران المدني ، 

بدولـة    صد بها وثيقة تصدرها السلطةيق          "شهادة صالحية المركبة الهوائية " 
المركبة  بصـالحية  فيها  تسجيل المركبة الهوائية تشهد 

  الهوائية للطيران لفترة زمنية معينة ،
يقصد بها الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبـدأ فيهـا               "فترة الطيران " 

المركبة الهوائية حركتها بفعل قوتهـا الذاتيـة بغـرض    
قالع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها اإل
،  

يقصد بهـا أي عوائـق صـناعية كالمبـاني المرتفعـة                 "العوائق الجوية " 
واألبراج واألسالك العالية وغيرها، أو عوائـق طبيعيـة   
كالجبال و األشجار العالية وأي عوائـق أخـري تعيـق    

   الطيران ،

يقصد به أي شخص يقـوم بتشـغيل المركبـة                                "المشغل " 
اما بنفسه أو بتأجيرهـا للغيـر   ، الهوائية بغرض الربح 

  وتخضع هيئة قيادتها ألوامره ،

يقصد به أى شخص حائز على شـهادة مشـغل                          "مشغل جوي " 
  جوي ،

المسئول عن عمليات وسـالمة   يقصد به الطيار                 "قائد مركبة هوائية " 
المركبة الهوائية خالل الرحلة المعين من قبل المسـتثمر  

  الجوي أو من قبل المالك ،

يقصد به شخص مكلـف مـن قبـل المشـغل            " عضو طاقم المركبة الهوائية "
  بواجبات على المركبة الهوائية أثناء فترة الطيران ،

قصد به الشخص المعتمد والمفوض مـن قبـل   ي       "مفتش سلطة الطيران المدني " 
التـدقيق ،    السلطة للقيام بعمليات التفتـيش، المراجعـة،  

المسح ، االختبار، الترخيص وغيرها من األعمال علـى  
كافة أنشطة الطيران المدني حسب مقتضى الحال بغرض 



التأكد من اإليفاء بالمتطلبـات وااللتـزام بتنفيـذ الـنظم     
وامر والتعليمات وتطبيقها وفقاً لما واللوائح والقواعد واأل

  هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون ،

يقصد به الشـخص المعتمـد والمفـوض مـن                        "المحقق المسئول " 
   السلطة للتحقيق والتقصي في حوادث ووقائع الطيران ،

  رتبط بتشـغيل يقصد به حادث مركبة هوائية م               "حادث مركبة هوائية " 
المركبة الهوائية يقع فى الفترة ما بين الوقت الذى يصعد 
فيه أى شخص الى المركبة الهوائية بقصد الطيران حتـى  
الوقت الذى تتم فيه مغادرة جميع األشـخاص المركبـة   

  الهوائية ،
يقصد بها كل واقعة ال ينطبـق عليهـا تعريـف                   "واقعة مركبة هوائية " 

  لمركبة الهوائية ،حادث ا

يقصـد بهـا أدوات ذات مواصـفات خاصـة                       "المعدات األرضية " 
تستخدم سواء منفردة أو مجتمعه في صـيانة وإصـالح   

  وخدمة المركبة الهوائية،
يقصد بها ظروف غير متوقعـة الحـدوث ذات                          "القوة القاهرة " 

كون مصدرها خارجـاً عـن   طبيعة ال يمكن مقاومتها ي
المركبة الهوائية ومن شانها الحيلولة دون تطبيق احكـام  

  هذا القانون ،
يقصد بها البضائع أو المـواد التـي يمكـن أن                       "البضائع الخطرة " 

تشكل خطراً علي الصحة العامة أو السـالمة العامـة أو   
  الممتلكات أو البيئة ،

يقصد بها األسلحة والذخائر والمعدات الحربيـة                 "  البضائع المحظورة" 
  وأى بضائع أخرى محظور نقلها وفقاً للقوانين ،

يقصد بها استخدام مركبـة هوائيـة للتـأجير أو                    "خدمة جوية تجارية " 
   للربح ،

ة لنقـل  يقصد بها خدمة جوية تجارية مسـتثمر                     "خدمة نقل جوي " 
الركاب أو األمتعة الشخصية أو حقائب السفر أو البضائع 
أوايه حمولة أخري في مركبة هوائية من مكان الي آخر 

،  



يقصد به مناورة تقوم بها مركبة هوائيـة عـن                     "الطيران البهلواني " 
قصد تتضمن تغييراً فجائياً في وضـعها أو جعلهـا فـي    

  . ير سرعتها بشكل غير عادي وضع غير مالوف أو تغي

   
   
   

  الفصل الثانى
  أنواع المركبات الھوائیة وتسجیلھا وجنسیتھا

  أنواع المركبات الهوائية
  :تقسم المركبات الهوائية وفقاً للتصنيف المعتمد من قبل المنظمة لألنواع اآلتية      )١(      ـ٦

  ،)  State Aircraftمركبات هوائية تابعة لدولة (        )أ (
  ) . Civil Aircraft( مركبات هوائية مدنية       )ب(

  :تقسم المركبات الهوائية التابعة لدولة لآلتى        )٢(

  مركبات هوائية تابعة للدولة ،       )أ (

  .مركبات هوائية تابعة لدولة أجنبية      )ب(
  :تشمل المركبات الهوائية المدنية        )٣(

  ئية التجارية المستخدمة للتأجير أو للربح ،المركبات الهوا       )أ (

    .المركبات الهوائية المملوكة للدولة أو لألفراد المستخدمة ألغراض خاصة       )ب(

   

  حمل عالمات التسجيل والجنسية
تحمل عالمات تسـجيلها وفقـاً    ال يجوز ألى مركبة هوائية أن تعمل فى إقليم الدولة ما لم تكن       )١(      ـ٧

  .كام قانون دولة التسجيل ألح

يجوز للسلطة أن تستثنى أى مركبة هوائية غير مسجلة فى دولة ) ١(البند   أحكام   بالرغم من       )٢(
أخرى بالطيران أو الهبوط فى أراضيها ألغراض التجربة أو ألى أغراض أخرى، وذلك طبقاً 

  .لما تقرره فى هذا الشأن 
   

  التسجيل
كبة هوائية ، الطيران أو الهبوط في إقليم الدولة أو االقالع منها ما لم تكن مسجلة وفقـاً  ال يجوز الية مر      ـ٨

الحكام هذا القانون أو في دولة متعاقدة أو دولة أجنبية أخري انفاذاً التفاق خاص بينها وبين الدولة للعمـل  
  :فيها ويستثنى من ذلك 
  ،)  captive ballons( البالونات المقيدة        )أ (

  ،)  Kites( الطائرات الورقية       )ب(



و االشرعة المعدة للتعلق )  Model aircraft( النماذج لطائرات الهواة       )ج (
وأى مركبات هوائية أخرى تصدر السلطة قرار ) hang  gliders(   بها

  .بإستثنائها

   

  شروط التسجيل
  :أن تتوفر فيها الشروط اآلتية  يشترط لتسجيل أى مركبة هوائية فى السجل      )١(     ـ ٩

أال تكون المركبة الهوائية مسجلة فى دولة أخرى أو مسجلة تسجيالً مشتركاً        )أ (
  أو دولياً ،

  أن تكون مملوكة أو مؤجرة بغرض التملك ،      )ب(

أن تكون حائزة على شهادة صالحية سارية المفعول وفقاً للقواعد التى       )ج (
  وصادرة من دولة التسجيل ، تحددها اللوائح

  .تسوية كافة الحقوق المقيدة عليها        )د (

بالجنسـية  ) ١(تتمتع كل مركبة هوائية تم تسجيلها وفقاً للشروط المنصوص عليها فـى البنـد         )٢(
  . السودانية 

   

  طلب تسجيل المركبات الهوائية
  :اً للسلطة وترفق به المستندات اآلتيةيقدم طلب تسجيل المركبات الهوائية خطي      )١(    ـ١٠

  ملكية المركبة الهوائية ،       )أ (
  شطب المركبة الهوائية من سجل الدولة التي كانت مسجلة لديها ،      )ب(
  .إجراء عقد ضمان وفقاً لالنظمة التطبيقية       )ج (

الهوائيـة التـي تحـددها    يحتوي الطلب علي مختلف الخصائص و المعلومات العائدة للمركبة       )٢(
  . السلطة 

   

  حاالت شطب المركبة الهوائية
  :تشطب المركبة الهوائية من السجل فى الحاالت اآلتية ، إذا       )١(    ـ١١

  طلب مالكها أو مستأجرها شطبها من السجل ،       )أ (

  هلكت أو سحبت نهائياً من الخدمة ،      )ب(

ات دون طيران ، بغض النظر عن صالحيتها ظلت قابعة لمدة ثالث سنو      )ج (
  للطيران ،

  .إذا صدر قرار بذلك من السلطة        )د (

على المالك المسجل أن يعيد شهادة التسجيل الى السلطة خالل مدة ال تجاوز أربعة عشر يومـاً        )٢(
  . من تاريخ الشطب 



   

  إستثمار المركبات الهوائية األجنبية
المركبة الهوائية االجنبية في حالة استئجارها لمدة ستة أشهر علـي االقـل مـن قبـل أى     يجوز استثمار     ـ١٢

  . شخص ممن يحق له تسجيل المركبة الهوائية تحت اسم المستأجر وفق شروط التسجيل بغرض الشراء 

   

  شهادة التسجيل
الذى حدده السلطة متى ما يمنح كل شخص تقدم بطلب تسجيل مركبة هوائية شهادة تسجيل وفقاً لألنموذج     ـ١٣

  .استوفى شروط التسجيل 

   

  السجل
  .تحتفظ السلطة بسجل عام تقيد فيه جميع المركبات الهوائية المسجلة       )١(    ـ١٤

  :يجب أن يشتمل السجل على البيانات اآلتية       )٢(

  رقم شهادة تسجيل المركبة الهوائية ،       )أ (

  تسجيل ،عالمات الجنسية و ال      )ب(
  اسم الشركة المصنعة،      )ج (

  طراز المركبة الهوائية ،       )د (

  الرقم التسلسلي المحدد لها من الصانع ،     )هـ(

  ،) المالك المسجل ( اسم وعنوان       )و (

  اسم وعنوان المستأجر في حالة تأجير المركبة الهوائية ،      )ز (
  ليها ،الحقوق واالتفاقيات الجارية ع      )ح (
  .أية معلومات أخري ترى السلطة ضرورة تدوينها فى السجل       )ط (

إذا كان المالك المسجل للمركبة الهوائية أجنبياً يشار الى ذلك فى شهادة التسجيل ، أما إذا كانـت        )٣(
  .  المركبة الهوائية مستأجرة يسجل اسم وعنوان المستأجر 

   

  المسجلة إلتزامات مالك المركبة الهوائية
  :يجب على مالك أى مركبة هوائية مسجلة أن يخطر السلطة خالل أربعة عشر يوماً باآلتى     ـ١٥

  نقل ملكية المركبة الهوائية ،       )أ (

  بأى تلف فى المركبة الهوائية أو فقدانها أو ايقافها عن الطيران ،      )ب(

  تغيير في بيانات المركبة الهوائية ،      )ج (
  .إنتهاء مدة إيجارة المركبة الهوائية         )د (

   

  فقدان جنسية المركبة الهوائية



  .تفقد المركبة الهوائية السودانية جنسيتها في حالة إلغاء تسجيلها وشطبها من السجل     ـ١٦

   

  تصحيح البيانات الواردة في السجل أو 

  شهادة التسجيل أو تعديلها
العالقة تعديل أو تصحيح البيانات الواردة في السجل أو شهادة التسـجيل  يجوز للسلطة بعد إبالغ صاحب     ـ١٧

  .لوجود خطأ 

   

  التسجيل حسب أحكام نظام تسجيل مشترك

  أو نظام تسجيل دولي
) نظام تسـجيل دولـي   ( أو ) نظام تسجيل مشترك ( كل مركبة هوائية تسجل في الخارج حسب أحكام     ـ١٨

تحمل جنسية كل دولة من الدول األعضاء في مؤسسة التشـغيل الدوليـة   تعتبر وفق اتفاقية شيكاغو انها 
  .والتي من خاللها تشغل المركبة الهوائية وتعد مركبة هوائية أجنبية 

   

  القيد فى السجل
يعد القيد في السجل حجة ويكون له طابع علني ويجوز لكل ذي مصلحة االطالع عليـه فـي األوقـات        ـ١٩

  .إفادة بمضمونه عند الطلب وذلك وفقاً للوائح  المناسبة و الحصول على
   
   

  الفصل الثالث
  صناعة المركبات الھوائیة وصالحیتھا للطیران

  صناعة المركبات الهوائية
على ترخيص مسـبق   الحصول  ال يجوز صنع أى مركبة هوائية أو جزء منها فى الدولة دون       )١(    ـ٢٠

  . مة الصادرة فى هذا الشأن من السلطة وذلك وفقاً للشروط واألنظ

ال تتحمل السلطة أى مسئولية قد تنتج عن األضرار التى تلحق بالمركبة الهوائية أو الغير علـى        )٢(
   .سطح األرض من جراء القيام بعمليات المراقبة والمعاينة 

   
  مؤسسات صيانة المركبات الهوائية

وفـق المواصـفات    الهوائية  المركبات   وتأهيل صيانة  مؤسسات  وتعتمد  ترخص السلطة       )١(    ـ٢١
  .القياسية واالشتراطات الفنية واألوامر اإلدارية التى تصدرها 

يجوز للسلطة وقف أو إنهاء إعتماد أى مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بخدمات الصيانة والعمرة       )٢(
  :للمركبات الهوائية المسجلة فى الدولة وذلك إذا 

  تبين لها تدنى مستوى الكفاءة الفنية أو التشغيلية فيها ، أو         )أ (



إمتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشى السلطة من أداء التفتيش الدورى أو       )ب(
  .الفجائى الذى تقرره 

   

  شهادة الصالحية
شـهادة صـالحية    لـديها   ما لم تكـن   الدولة  ال يجوز ألى مركبة هوائية أن تعمل فى إقليم       )١(    ـ٢٢

للطيران أو تصريحاً خاصاً للطيران سارى المفعول ويستثنى من ذلـك المركبـات الهوائيـة    
المسجلة فى الدولة والتى تحلق فى إقليم الدولة بغرض التجربة أو الفحص أو أى عملية أخـرى  

  .تتعلق بآلية المركبة الهوائية وفقاً للشروط التى تقررها السلطة 

لوائح شروط إصدار شهادة الصالحية للطيران وتجديـدها وسـحبها وكيفيـة اإلحتفـاظ     تحدد ال      )٢(
  .بالوثائق الخاصة بها 

   

  التفتيش للتحقق من صالحية المركبة الهوائية للطيران
أو الطيران لغرض اإلختبـار   يحق للسلطة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو إجراء إختبارات       )١(    ـ٢٣

ت ضرورة لذلك للتحقق من صالحية المركبة الهوائية أو أى من أجهزتها أو معداتها أو كلما رأ
  . مكوناتها طبقاً للمواصفات المعتمدة 

على نفقة المشغل ويكون لممثـل السـلطة حـق    ) ١(تتم اإلجراءات المنصوص عليها فى البند       )٢(
رة أى من هذه األعمال ، كمـا يكـون   الدخول الى المكان الموجودة فيه المركبة الهوائية لمباش

  .للسلطة الحق فى إصدار التعليمات الالزمة للمشغل فى هذا الشأن 
يحق للسلطة أن توقـف  ) ٢(و)١(فى حالة اإلخالل بأى من اإلجراءات المشار إليها فى البندين       )٣(

  مقررة سريان مفعول شهادة صالحية المركبة الهوائية الى حين إستيفاء المتطلبات ال

   

  صيانة المركبة الهوائية
يجب على مشغل أى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة أال يقوم بتشغيلها فى النقـل الجـوى التجـارى أو        ـ٢٤

األشغال الجوية ما لم تتم صيانتها فى مؤسسة صيانة معتمدة من السـلطة ، بمـا فـى ذلـك محركاتهـا      
  .لمعتمد من السلطة ومعداتها وأجهزتها ، طبقاً لدليل الصيانة ا

   

  تصريح صيانة المركبة الهوائية
سارى المفعـول لمـدة    صيانة  تصريح  ما لم تحمل  الطيران  هوائية  مركبة  ال يجوز ألى       )١(    ـ٢٥

  .الرحلة على أقل تقدير 
  .تحدد اللوائح شروط إصدار تصريح الصيانة وإستثنائها       )٢(

   

  وائيةأجهزة ومعدات المركبة اله



بـاألجهزة والمعـدات    تجهيزهـا   الدولة  فى  مسجلة  هوائية  مركبة  يجب على مشغل أى       )١(    ـ٢٦
  .المنصوص عليها فى مالحق إتفاقية شيكاغو 

يجوز للسلطة أن تأمر بتركيب أى أجهزة أو معدات إضافية بأى مركبة هوائيـة مسـجلة فـى          )٢(
  .ل عمليات البحث واإلنقاذ الدولة لضمان سالمتها أو لتسهي

يجب أن يتم تركيب األجهزة والمعدات بحيث يمكن إستبدالها بسـهولة كمـا يجـب صـيانتها           )٣(
  .ومعايرتها بحيث تكون معدة وصالحة لإلستعمال 

يجب إلحاق وإظهار معدات الطوارئ وملحقاتها وطرق إستعمالها فى كل مركبة هوائية مسجلة       )٤(
  .بطريقة واضحة فى الدولة 

يجب أن يراعى عند تركيب أى أجهزة أو معدات على المركبة الهوائيـة أال تكـون مصـدر          )٥(
خطورة على صالحية المركبة الهوائية أو سالمة الركاب وأال تؤثر على أداء أى من األجهـزة  

  .والمعدات الالزمة لسالمتها 

   

  اتهاالسجالت الفنية للمركبة الهوائية ووزنها ومعد
لكل مركبة هوائية مسـجلة   السلطة  يجب على المشغل اإلحتفاظ بالسجالت الفنية التى تقررها       )١(    ـ٢٧

  .فى الدولة وال يجوز التصرف فيها إال بتصريح منها 

يجب تدوين البيانات التى تحددها السلطة فى السجالت الفنية للمركبـة الهوائيـة فـور سـماح           )٢(
بعد إتمام العمل الذى تتعلق به تلك البيانات على أال يتعدى ذلك سبعة أيـام مـن    الظروف بذلك

  .تاريخ إتمام العمل 

فى أى من السجالت الفنية للمركبة الهوائية مـع  ) ٢(يجوز تدوين البيانات المشار إليها فى البند       )٣(
هذه الوثائق أو المستندات اإلشارة الى أى وثائق ومستندات أخرى ، وفى هذه الحالة تعتبر مثل 

  .جزء من هذا السجل 

  .يجب أن يحدد وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صالحية الطيران       )٤(

يجب أن يتم وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صالحية للطيـران وأن        )٥(
  .وفى األحوال وبالطريقة التى تحددها السلطة  يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن

يجب على المشغل إعداد جدول األوزان للمركبة الهوائية بعد وزنها وذلـك وفقـاً لمـا تحـدده           )٦(
  .السلطة ، واإلحتفاظ به وال يجوز التصرف فيه إال بتصريح من السلطة 

   
   

  الفصل الرابع
  اإلجازات وتعلیم الطیران وعلومھ

  اقم المركبة الهوائيةإجازات ط

الدولة أن يكون حـائزاً   إقليم  يشترط فى من يعمل عضواً فى طاقم أى مركبة هوائية تعمل فى       )١(    ـ٢٨
  .على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل 



إلجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبيـة إال  يجوز للسلطة عدم اإلعتراف بالشهادات وا      )٢(
بعد التقييم وإستيفاء حاملها لمتطلبات التقييم النظرى والعملى والمقتضيات التى تحددها السـلطة  

.  

     

  إجازات طاقم قيادة المركبة الهوائية
ن يكون حائزاً على إجـازة  يشترط فيمن يعمل عضواً فى طاقم قيادة أى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة أ    ـ٢٩

سارية المفعول صادرة من السلطة أو معتمدة منها تخول له الحق فى القيـام بواجباتـه علـى المركبـة     
  .الهوائية المعنية 

   

  اإلستثناء من شروط الحصول على إجازة طاقم
  المركبات الهوائية أثناء التدريب

الحصول على إجازة تدريب أو طالـب طيـران ،   يجوز ألى شخص غير حاصل على اإلجازة المطلوبة     ـ٣٠
يعمل كطيار فى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة لتلقى التدريب ، أو إتمام إختبار لغرض الحصول علـى  
إجازة طيران ، أو تجديدها أو تمديد سريانها ، بشرط أن يكون قائد المركبـة الهوائيـة حاصـالً علـى     

  :إال   الهوائية أثناء ذلك اإلجازة المطلوبة وإن اليوجد بالمركبة

  شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم المركبة الهوائية ، أو        )أ (

  .السلطة    مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أى شخص آخر تعتمده      )ب(

   

  إصدار وإعتماد وتجديد اإلجازات المتعلقة بجميع
  أعمال خدمات الطيران المدنى السودانى

الفنية المتعلقة بجميـع   واإلجازات  الطيران  إجازات  ة بإصدار وإعتماد وتجديد تختص السلط      )١(    ـ٣١
  .أعمال خدمات الطيران المدنى وفقاً للشروط التى تحددها السلطة 

بعد أن تتأكد من أن طالب اإلجازة مؤهل مـن  ) ١(تصدر السلطة اإلجازات المذكورة فى البند       )٢(
المقـررة    والسن والمستوى الصحى بعد إسيتفاء كل الشـروط  حيث الخبرة والمعرفة والمهارة

   .ولها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء اإلختبارات النظرية والعملية المقررة فى هذا الشأن 

يكون للسلطة الحق فى عدم إصدار أو تجديد أو إعتماد أو تمديد سريان مفعول أى إجازة ممـا        )٣(
كام هذا الفصل ، كما لها الحـق فـى سـحبها أو إيقافهـا بعـد      يدخل فى إختصاصها طبقاً ألح

إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن هذه اإلجازة أو حائزها تدنى مستواه عن المستوى المطلـوب  
  .، أو إذا خالف أى حكم من أحكام هذا القانون 

يام بها إذا مـا علـم أو   ال يجوز لحائز أى إجازة أن يستمر فى أداء األعمال التى تخوله حق الق      )٤(
توفر لديه من األسباب ما يحمله على اإلعتقاد بأن حالته الصحية ال تجعله قـادراً للقيـام بهـذه    

  . األعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة 



  :تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها        )٥(

  حق القيام به ، أو جرح يعوقه من أداء العمل الذى تخوله اإلجازة        )أ (

مرض يمنعه من أداء األعمال التى تخوله اإلجازة حق القيام بها لمدة       )ب(
  .عشرين يوماً فأكثر 

أن يخطر السلطة كتابة ) ٥(على حائز اإلجازة أو المشغل فى األحوال المشار إليها فى البند        )٦(
  مقرر لإلجازة التى يحملهبذلك إلتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة الكشف الطبى ال

    

  إجازات الصيانة وصالحية حامليها
تحدد السلطة شروط إصدار وتجديد ومد سريان مفعول إجـازات صـيانة هياكـل المركبـات           )١(    ـ٣٢

الهوائية ومحركاتها وأجهزتها والصالحيات التى تخولها كل إجازة لحائزهـا وكـذلك شـروط    
  . إعتماد اإلجازات األجنبية 

  ) .١(تصدر السلطة اإلجازات المشار إليها فى البند        )٢(

متى ما كانت صادرة من دولة أخرى وإتفقت ) ١(تعتمد السلطة اإلجازات المشار إليها فى البند       )٣(
    .مع مستوياتها المنصوص عليها فى هذا الشأن 

   

  منح تصاريح مؤقتة لصيانة المركبات الهوائية
م وجود أفراد يحملون إجازات تؤهلهم لصيانة المركبات الهوائية الالزمة إلستخدامها بوساطة فى حالة عد     ـ٣٣

شركات الطيران السودانية لصيانة مركبات هوائية من أنواع جديدة أو إستحداث طرق جديدة للقيام 
الهوائية بأعمال الكشف والتفتيش واإلختبار ، يجوز للسلطة منح تصاريح مؤقتة لفنى صيانة المركبات 

ممن تتوفر لديهم الخبرة الطويلة فى مجال صيانة المركبات الهوائية من أنواع متعددة للقيام بالواجبات 
       .والمسئوليات المخولة لحاملى اإلجازات فى هذه الحالة بعد التأكد من قدرتهم على إتمامها 

   

  إجازة فنيى صيانة المركبات الهوائية
قيام بأعمال صيانة أى مركبة هوائية أو منتج طيران ما لم يكن حائزاً على إجـازة  ال يجوز ألى شخص ال    ـ٣٤

فنيى صيانة مركبات هوائية سارية المفعول تخوله القيام بتلك األعمال أو حائزاً على تـرخيص صـيانة   
  . مركبات هوائية سارى المفعول أو تصريح خاص تصدره السلطة 

   
  كة الجويةالمراقبين الجويين فى الحر  إجازات

ال يجوز ألى شخص أن يعمل كمراقب فى الحركة الجوية ما لم يكن حائزاً على إجـازة مراقـب فـى        ـ٣٥
  .الحركة الجوية سارية المفعول إال فى الحاالت التى تسمح بها السلطة 

   

  تعليم الطيران



عداده للحصول علـى  إ لغرض  الطيران  آخر على  شخصاً  ال يجوز ألى شخص أن يدرب       )١(    ـ٣٦
إجازة طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من السـلطة  
أو معتمدة منها تخول له الحق فى العمل كقائد مركبة هوائية تدريب ويجب أن تتضـمن هـذه   

  .اإلجازة صالحيته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب 

  .ة شروط منح وإعتماد إجازات تعليم الطيران تحدد السلط       )٢(
   

   

  كليات ومعاهد ونوادى الطيران
ونـوادى الطيـران    معاهـد   مزاولـة   بكيفية  المتعلقة  والتعليمات  األنظمة  السلطة  تحدد       )١(    ـ٣٧

  . ألنشطتها 
ران أو التـدريب علـى   ال يجوز لمعاهد ونوادى الطيران أو أى جهة أخرى مزاولة تعليم الطي      )٢(

فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر إال بموجب ترخيص مسبق من السلطة ووفقـاً للشـروط   
التى تحددها ، ويحق لها إيقاف أو سحب الترخيص فى حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين 

  . والقواعد واألنظمة المعمول بها 
تدريس وتعليم علـوم الطيـران المختلفـة إال      أو مدرسةال يجوز ألى جامعة أو كلية أو معهد       )٣(

  . بموجب ترخيص مسبق من السلطة 
   

  شهادة مشغل جوى أو مشغل جوى خاص
ال يجوز ألى شخص أن يشغل مركبة هوائية فى خدمة جوية تجارية أو مركبة هوائية كبيـرة أو مكيفـة       ـ٣٨

ا لم يكن حاصالً على شهادة بذلك من السـلطة  الضغط ذات محركات توربينية لنقل الركاب دون مقابل م
   . سارية المفعول 

   
   
   

  الفصل الخامس
  العملیات الجویة

  مراقبة عمليات الطيران
يكون المشغل أو ممثله مسئوالً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بمركبته الهوائية بما يضـمن القيـام       ـ٣٩

  .يذاً ألحكام القوانين والقواعد الصادرة بشأنهابها طبقاً لمستويات السالمة المحددة وتنف
   

  تعيين قائد المركبة الهوائية
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أال يسمح بقيام أى رحلة إال بعد أن يعين أحـد الطيـارين         )١(    ـ٤٠

  .ت قائداً للمركبة الهوائية ، يكون مسئوالً عن سالمتها وسالمة من عليها من أشخاص وممتلكا



يجب على جميع األشخاص الموجودين على متن المركبة الهوائية تنفيذ أى أوامر أو تعليمـات        )٢(
  . قانونية يصدرها قائد المركبة الهوائية لضمان سالمتها ومن عليها من أشخاص وممتلكات 

   

  إستعمال أجهزة المركبة الهوائية
الهوائية أثناء طيرانها إال إذا كان طياراً مؤهالً ومكلفـاً   ال يجوز ألى شخص أن يستعمل أجهزة المركبة    ـ٤١

  .من قبل المشغل للقيام بذلك 

   
  
  
  
  

  دخول مقصورة القيادة
كـان عضـواً مـن     إذا  إال  يحظر على أى شخص أن يدخل مقصورة قيادة المركبة الهوائية       )١(    ـ٤٢

ل المشغل أو السلطة للقيام بعمل محدد أثنـاء  أعضاء طاقمها ، أو مفتشاً ، أو مراقباً معيناً من قب
  .الرحلة ، ويشترط فى الحالة األخيرة إعالم قائد المركبة الهوائية بذلك 

يحق لقائد المركبة الهوائية فى حاالت الطوارئ أن يمنع أى شخص ) ١(مع مراعاة أحكام البند       )٢(
  .سالمة المركبة الهوائية تتطلب ذلك من دخول مقصورة القيادة أو أن يخرجه منها إذا رأى أن 

يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول مقصورة القيادة مقعد من مقاعد الركـاب إال إذا        )٣(
  .كان له مقعد بمقصورة القيادة 

يجب أال يتجاوز عدد األشخاص الموجودين بمقصورة القيادة أثنـاء اإلقـالع والهبـوط عـدد           )٤(
  . المقاعد المعتمدة

   

  التبليغ عن أخطار الطيران
يجب على قائد المركبة الهوائية إذا واجه أثناء طيرانه أى أحوال غير عادية أو الحظ أداء غيـر عـادى       ـ٤٣

لمساعدات المالحة الجوية مما قد يشكل خطراً على سالمة الطيران أن يبلغ وحدة خدمات مراقبة الحركة 
  . يبلغ بأى أحوال أخرى تشكل خطراً على سالمة الطيران  الجوية المختصة بذلك ويجب عليه أن

   

  التبليغ عن أعطال أجهزة المركبة الهوائية
يجب على قائد المركبة الهوائية أن يدون فى السجل الفنى للمركبة الهوائيـة أى عطـل أو أداء         )١(    ـ٤٤

  .ء الرحلة وأن يبلغ بذلك غير عادى ألى من أجهزة المركبة الهوائية قد يحدث أو يالحظ أثنا

يجب على قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أى أعطال أو مالحظـات        )٢(
  .سبق اإلبالغ عنها وتدوينها فى السجل الفنى للمركبة الهوائية فى رحلتها السابقة 



   

  إرشاد الركاب
الهوائيـة عـن    المركبة ركاب  إرشاد  بضمان  الكفيلة  ءات يجب على المشغل إتخاذ اإلجرا      )١(    ـ٤٥

أماكن وطرق إستعمال أحزمة المقاعد ، منافذ الطوارئ ، أطواق النجاة ، أجهزة األوكسـجين  
  .وتجهيزات الطوارئ األخرى المعدة لإلستخدام الشخصى أو الجماعى 

كبة الهوائية الى إجراءات الطـوارئ  يجب فى حاالت الطوارئ أثناء الطيران إرشاد ركاب المر      )٢(
  .التى تتطلبها تلك الحالة 

   

  شحن وتحميل المركبة الهوائية
يجب على المشغل أال يسمح بتحميل المركبة الهوائيـة إال تحـت إشـراف شـخص مـدرب            )١(    ـ٤٦

ومرخص له من قبل السلطة يتم تزويده بمعلومات وتعليمات مكتوبة كافية بخصـوص توزيـع   
  :مولة وتثبيتها على الوجه الذى يكفل ما يلى الح

  أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة ،       )أ (

تنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن بما فى ذلك أى شروط       )ب(
يكون منصوصاً عليها فى شهادة صالحية المركبة الهوائية للطيران ودليل 

  .الطيران 

  . ٥٠ى المشغل التقيد واإللتزام بما جاء بنص المادة يجب عل      )٢(

     

  الطيران البهلوانى
  .ال يسمح ألى مركبة هوائية بالطيران البهلوانى إال وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللوائح      ـ٤٧

   
  العرض الجوى

  .من السلطة ال يجوز ألى شخص أن يمارس أو يسمح بممارسة عرض جوى إال بموجب ترخيص      ـ٤٨
   

  البضائع الخطرة والمحظورة

ألغراض األمن والسالمة ومع مراعاة األنظمة المطبقة فى هذا الخصوص ووفقاً ألحكام الملحق الثامن       ـ٤٩
عشر والتعليمات الفنية الصادرة بموجبه واللوائح المعتمدة فى هذا الشأن ال يجوز نقل المواد الموضحة 

  :أدناه 

  :ع الخطرة اآلتية البضائ       )أ (

  األسلحة البيضاء و العصي ،              )أوال(
  الغازات المعباة تحت الضغط ،              )ثانيا(

  المواد السائلة القابلة لالشتعال ،              )ثالثا(

  المواد الممغنطة ،             )رابعا(



  المواد المؤكسدة ،            )خامسا(

  المواد السامة والمعدية والجراثيم ،           )سادسا(

  المواد الحارقة و األكلة و المخترقة ،            )سابعا(

  الجثث وبموجب الشروط الخاصة بالنقل،           )ثامنا (

الحيوانـات والطيـور والحشـرات إال بعـد إتخـاذ جميـع                   )تاسعا(
تـأمين صـحة الركـاب    اإلحتياطات، الالزمة لتأمين سالمة الرحلـة و 

  وسالمتهم،

  أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره ،           )عاشرا(

  :البضائع المحظورة اآلتية       )ب(

  المتفجرات أو المفرقعات إال ما كان الزماً لتسيير الطائرات أو إلعطاء   )أوال (
  اإلشارات المقررة ،

  العتاد الحربي ، األسلحة و الذخائر و    )ثانيا(

  المواد النووية و النظائر المشعة وكل ما يتعلق بها،    )ثالثا(

  أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره ،   )رابعا(
  ،) أ (يجوز بتصديق من السلطة نقل البضائع المشار اليها في الفقرة       )ج (
بضائع المشار إليها في الفقرة يجوز بتصديق من الوزير المختص نقل ال      ) د (

  ) . ب(

   

  حمل األسلحة والمواد الخطرة بالمطارات
  والمركبات الهوائية

على متن المركبـات   يحمل  ال يجوز ألى شخص أن يحمل داخل المطارات أو المهابط أو أن       )١(    ـ٥٠
رقعـات أو مـواد   الهوائية دون تصريح من السلطة أى أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو مف

متفجرة أو قابلة لإلشتعال أو أى مواد أخرى يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنـف أو  
  .التخريب أو التهديد 

إذا تطلب األمر نقل سالح أبيض أو سالح نارى خالى من الـذخيرة أو ذخيـرة أو أى مـواد          )٢(
تخريب أو التهديد يجب على حاملهـا  أخرى يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنف أو ال

تسليمها عند بدء إجراءات السفر بصالة المغادرة لتكملة إجراءاتها بواسطة أمن الطيران المدنى 
  . بالمطار أو المهبط 

توضع األشياء الوارد ذكرها فى مكان آمن بالمركبة الهوائية ال يمكن وصول الركـاب إليـه ،         )٣(
اء الرحلة بصالة الوصول بمطار المقصد بعلم وإشراف أمن الطيـران  وترد لمن سلمها بعد إنته

  . المدنى بالمطار أو المهبط 



ال يجوز ألى شخص أن يتعدى نقطة التفتيش األمنى بالمطار أو المهـبط وبحوزتـه أى مـن          )٤(
أو أى مواد أخرى محظـور نقلهـا   ) ٢(و)١( ٥٠و  ٤٩األشياء المنصوص عليها فى المادتين 

  . إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد دون اإلعالن عنها  يمكن

لمراقبة أمن الطيران المدنى فـى  ) ٢(و) ١( ٥٠و  ٤٩تخضع المواد الوارد ذكرها فى المادتين       )٥(
مطارات ومهابط المغادرة والعبور والمقصد وفقاً لما هو منصوص عليه بالبرنـامج الـوطنى   

   . الطيران ألمن 

يجب فحص وتفتيش البريد الجوى السريع والطرود عن طريق الجو للتأكد من عـدم إحتوائهـا         )٦(
على أى مواد تهدد أمن وسالمة المركبة الهوائية أثناء الطيـران أو أنهـا ال تحمـل أى مـواد     

  .محظورة أو خطرة وفقاً للنظم المعمول بها فى الدولة

   

  بيئة الطيران
جب على أى مركبة هوائية قبل التحليق فى إقليم الدولة التأكد مـن واإللتـزام باإلشـتراطات الخاصـة     ي    ـ٥١

بمستوى الضوضاء المسموح به للمركبات الهوائية والضوابط والتعليمات الكفيلة بالحـد مـن إنبعاثـات    
وخالفـه تـؤثر    محركات المركبات الهوائية وتهوية الوقود وأى ملوثات أخرى للهواء من أدخنة وغبار

  .على بيئة الطيران وسالمة سير العمليات 

   
   
   

  الفصل السادس
  الوثائق والسجالت

  حمل الوثائق والسجالت على متن المركبة الهوائية
أن تحمـل الوثـائق    دوليـة   يجب على أى مركبة هوائية تعمل فى إقليم الدولة أثنـاء رحلـة         )١(    ـ٥٢

لواجب حملها طبقاً ألحكام إتفاقية شيكاغو ومالحقها باإلضافة ألى والسجالت السارية المفعول ا
  .وثائق وسجالت أخرى تحددها السلطة 

تحدد السلطة الوثائق والسجالت التى يجب أن تحملها المركبات الهوائية فى الرحالت الداخليـة        )٢(
لسـجالت أو بعضـها   ويجوز لها إعفاء أى من هذه المركبات الهوائية من حمل هذه الوثائق وا

   .بشرط التأكد من حفظها فى مكان تحدده السلطة 

   

  الوثائق والسجالت الواجب حملها على المركبة الهوائية
  :يجب حمل الوثائق والسجالت التالية على المركبة الهوائية      ـ٥٣

  شهادة تسجيل المركبة الهوائية ،       )أ (

  ،شهادة صالحية المركبة الهوائية       )ب(

  إجازات أعضاء طاقم المركبة الهوائية ،      )ج (



  رخصة محطة ال سلكى المركبة الهوائية ،       )د (

  مراشد التشغيل ،     )هـ(

  قائمة بأسماء الركاب إذا كانت تحمل ركاب ،      )و (

  قائمة البضائع إذا كانت تحمل بضائع ،      )ز (

  مل بريد وطرود ،قائمة بالبريد والطرود إذا كانت تح      )ح (
  اإلقرار العام ،      )ط (

  وثائق التأمين المقررة ،      )ى (

  .أى وثيقة أخرى تحددها السلطة       )ك (

   

  سحب وإيقاف الوثائق
أى وثيقـة أخـرى     إذا تقرر سحب أو إيقاف أى شهادة أو إجازة أو إعتماد أو تصريح أو تـرخيص أو     ـ٥٤

رت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها السلطة عند الطلب أو فى أقـرب  أصدرتها السلطة يكون على من صد
  . فرصة ممكنة 

   

  حظر العبث بالوثائق والسجالت
يحظر العبث بأى شهادة أو إجازة إعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجل أو أى وثيقة تقـرر إسـتعمالها       ـ٥٥

  . انات بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بي

   
     

  الفصل السابع
  مقدمو الخدمات و التسھیالت للطیران المدني

  المطارات

  . ال يجوز بدء تشغيل أى مطار أو مهبط إال بعد إستيفاء متطلبات السالمة التى تحددها السلطة     ـ٥٦
   

  الفضاء الجوي

عد القياسية وأساليب العمل الموصـي  تحدد السلطة الفضاء الجوي لمسار الحركة الجوية وفقاً ألحكام القوا    ـ٥٧
  .بها من قبل المنظمة 

   

  الحركة الجوية
تحدد السلطة كيفية خدمات الحركة الجوية التى تسلكها المركبات الهوائية عند دخولهـا إقلـيم الدولـة أو        ـ٥٨

ل اإلعـالم  الخروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن عنه فى دلي
  .الجوى أو نشرات الطيران 



   

  خدمات الطيران المدنى
ال يجوز لمقدمى خدمات الحركة الجوية ممارسة نشاطهم وإستخدام تجهيـزات ذات الصـلة بإتصـاالت        ـ٥٩

  .الطيران أو المالحة الجوية أو خدمات األرصاد الجوى إال بموجب ترخيص من السلطة

   
   

   
  الفصل الثامن
  انأحكام الطیر

  تراخيص الطيران وأنواعها
الحصول على تـرخيص   يجب على أى مشغل مركبة هوائية يرغب فى العمل فى إقليم الدولة       )١(    ـ٦٠

صادر من السلطة وفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية والتى تسمح لمشغلها بالقيام بعمليـات جويـة   
  .معينة 

  .تحدد اللوائح أنواع التراخيص        )٢(
   

  تصريح الطيران
يجب على أى مركبة هوائية ترغب فى العمل فى إقليم الدولة أن تحصل على تصريح صادر من السلطة     ـ٦١

يسمح لها بالطيران فى إقليمها بناء على طلب مقدم من ممثل المشغل المقيم بالدولة أو وكيله المعتمد لدى 
جميع األحوال ال يجـوز نقـل التصـريح أو    السلطة وذلك للحصول على إذونات الهبوط والعبور وفى 

  .التنازل عنه للغير 
   

  الشروط الواجب توفرها فى المركبات الهوائية
  :يجب أن تتوفر فى المركبات الهوائية التى تعمل فى إقليم الدولة الشروط اآلتية أن     ـ٦٢

يل الدولى أو تكون مسجلة فى الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسج       )أ (
  المشترك ،

تكون شهادة صالحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة       )ب(
فيها بشرط أن تتوفر فى تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها 

  فى اإلتفاقيات الدولية ، 

  قررة ،الم  تحمل بطريقة ظاهرة عالمات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد      )ج (

وفقاً للمواصفات المحددة من قبل   تكون مجهزة باألجهزة والمعدات المقررة       )د (
  المنظمة ،



يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من      )هـ(
سلطة الطيران المدنى فى الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية وأن يكونوا 

  ة المعتمدة ،بالكفاية والكفاء

  .تكون مؤمنة       )و (
   

  األجهزة الالَّسلكية وإستعمالها بالمركبات الهوائية
ال يجوز تجهيز أى مركبة هوائية تعمل فى إقليم الدولة بأى أجهزة ال سلكية ما لم يكـن لـديها         )١(    ـ٦٣

  .ط التى تحدد ترخيص بذلك من السلطة أو السلطات المختصة فى الدولة المسجلة وفق الشرو
   

ال يجوز إستعمال هذه األجهزة إال فى األغراض الخاصة بالمالحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة        )٢(
  . المركبة الهوائية ، وتحدد الالئحة شروط إستعمال األجهزة الالسلكية 

   

  آالت التصوير الجوى
زة بآالت التصوير أو المسح الجوى أو إسـتعمال  ال يجوز الطيران فى إقليم الدولة بمركبات هوائية مجه    ـ٦٤

هذه اآلالت إال بتصريح من السلطة ووفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية وحسب الشروط التى تحددها السلطة 
  . الشأن   فى هذا

   

  تأمين مقصورة القيادة أثناء فترة الطيران
اإلجراءات الكفيلة بضمان إغالق مقصورة القيادة يجب على مالك المركبة الهوائية أو المشغل إتخاذ كافة     ـ٦٥

  . أثناء فترة الطيران وذلك ألغراض األمن والسالمة 

   

  التدخل فى أعمال هيئة القيادة والعبث بالمركبة الهوائية
من أعضـاء هيئـة     عضو  ال يجوز ألى شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل فى أعمال أى      )١(    ـ٦٦

  .قه عن أداء عمله القيادة أو يعو

يحظر على أى شخص العبث بأى جزء من أجزاء المركبة الهوائية أو معداتها أو إرتكـاب أى        )٢(
  .عمل من شأنه تعريض سالمة المركبة الهوائية أو طاقمها أو ركابها للخطر 

نونيـة التـى   يجب على كل شخص على متن المركبة الهوائية إطاعة التوجيهات والتعليمات القا      )٣(
  . يصدرها قائد المركبة الهوائية 

   

   

  مسئولية قائد المركبة الهوائية



يكون قائد المركبة الهوائية مسئوالً عن قيادتها وتشغيلها وسالمتها بمن فيها أثناء فترة الطيران وله سلطة     ـ٦٧
  . بها فى هذا الشأن إتخاذ التدابير الالَّزمة لحفظ النظام على متنها ، وفقاً للقواعد المعمول 

   

  تفتيش المركبة الهوائية ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
مع عدم اإلخالل بما تقرره األنظمة األخرى واإلتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت الدولية التى يكـون      ـ٦٨

وفحص أى وثائق السودان طرفاً فيها فإن للسلطة الحق فى تفتيش الطائرات بدون أى تأخير غير مبرر ، 
تتعلق بها أو منعها من الطيران لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللوائح كيفية تنفيذ تلك اإلجـراءات  

 .  

   

  السلطات الجمركية والهجرية واألمن والحجر
  الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها

ـ       )١(    ـ٦٩ ر الصـحى ، الزراعـى، البيطـرى    تمارس السلطات الجمركية ، الهجرية ، الصحية ، الحج
والمواصفات والمقاييس وغيرها من السلطات الحكومية األخرى اإلختصاصات المخولة لها فنياً 

  .بموجب القوانين المتعلقة بها وفق معايير السلطة بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون 
مـن إتفاقيـة   ) ١٤(  الملحـق  تمارس وحدات اإلطفاء واإلنقاذ بالمطارات إختصاصاتها وفـق       )٢(

  .ومالحقها  ١٩٤٤شيكاغو لعام 

   

  متطلبات الدخول والخروج واإلقامة فى الدولة
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلى البضائع عند دخـول الدولـة واإلقامـة فيهـا أو           )١(    ـ٧٠

وثـائق السـفر والجمـارك    الخروج منها إتباع األنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة باإلقامة و
  .والحجر الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها من األنظمة المعتمدة 

يجب على المشغل الجوى التأكد من سـالمة وإكتمـال كافـة    ) ١(دون اإلخالل بما جاء بالبند       )٢(
  .الوثائق والمستندات المعتمدة بغرض الدخول والخروج من الدولة 

   
   

  الفصل التاسع
  القیاسیة وقواعد الجواألنظمة 

  األنظمة القياسية

تقوم السلطة بتطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الصادرة من المنظمة فى هذا الشـأن ،      ـ٧١
  :ولها فى سبيل ذلك أن 

تتأكد من توفر الخدمات الالسلكية ومعينات المالحة والهبوط وغيرها من        )أ (
  جوية بالمطارات والمهابط ،تسهيالت المالحة ال



تعتمد النظم القياسية المالئمة بشأن إجراءات الرموز واإلتصاالت والعالقات       )ب(
  واإلشارات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،

  .تعد وتنشر الخرائط والرسومات الجوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة       )ج (

   

  قواعد الجو
تصدر السلطة قواعد الجو واألنظمة المتعلقة بتحليق المركبة الهوائية والمالحة الجوية وحمايـة        )١(    ـ٧٢

  .األشخاص والممتلكات على السطح وإستعمال الفضاء الجوى للدولة 
يجب على قائد المركبة الهوائية أن يقودها طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له عدم التقيـد        )٢(

واعد فى حالة الضرورة القصوى حرصاً على السالمة وفى هذه الحالـة يجـب عليـه    بهذه الق
  .إخطار السلطات المختصة بأعجل ما تيسر 

   

  الطرق والممرات الجوية
تحدد السلطة طرق وممرات الحركة الجوية التى يجب أن تسلكها المركبات الهوائية عند دخولهـا إقلـيم       ـ٧٣

طيران فى الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن فـى دليـل   الدولة أو الخروج منه أو ال
   .اإلعالم الجوى أو نشرات الطيارين 

   

  تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية
يجب على قائد المركبة الهوائية اإللتزام ببرنامج الرحلة السارى المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات     ـ٧٤

الحاالت اإلضـطرارية التـى تسـتدعى      فى  إال  وال يجوز له أن يحيد عنها  ،  ركة الجويةمراقبة الح
التصرف الفورى وعليه فى مثل هذه الحاالت أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة وذلك فـى  

  .أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى األمر على تصريح معدل 

   

  ات وما حولهاالحركة الجوية فى المطار
يجب على قائد المركبة الهوائية العاملة ضمن حركة المطار أو المهبط أو فى جوارهما أن يتقيد باألنظمة     ـ٧٥

  . المتعلقة بإستعمال المطار أو المهبط وقواعد الحركة الجوية 

   

  إرتفاعات الطيران
تقل عن تلك التى تحددها السلطة إال فـى  ال يجوز ألى مركبة هوائية أن تحلق على إرتفاعات       )١(    ـ٧٦

الحاالت اإلضطرارية أو متطلبات حالتى اإلقالع والهبوط والحاالت األخرى التى تصرح بهـا  
  .السلطة 

ال يجوز ألى مركبة هوائية أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إال على إرتفاع تـتمكن        )٢(
  .دون اإلضرار باألشخاص والممتلكات على السطح  معه فى الحاالت اإلضطرارية من الهبوط



   

  المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة
يجوز للسلطة أن تحظر أو تقيد دون تمييز فى الجنسية تحليق المركبات الهوائية فوق األمـاكن        )١(    ـ٧٧

  :اآلتية 

متطلبات أى مناطق معينة فى الدولة ألسباب عسكرية أو تدريبية أو لل       )أ (
  األمنية ،

إقليم الدولة أو أى جزء منه وذلك فى األحوال اإلستثنائية وألسباب       )ب(
    .المتطلبات األمنية 

إذا تبين لقائد المركبة الهوائية أنه يحلق فوق منطقة محظورة يجب عليه أن يخطر بـذلك فـوراً         )٢(
بكل دقة ، وإذا تعذر ذلك يجب عليـه أن  وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه إتباع التعليمات 

يسارع إلى الهبوط فى أقرب مطار فى الدولة خارج المنطقة المحظـورة وأن يقـدم للسـلطات    
  .المختصة تقريراً مفصالً عن هذه الحالة ومبرراتها 

إذا أنذرت السلطات المختصة مركبة هوائية ما بسبب طيرانها فوق منطقة محظورة فعليهـا ان        )٣(
نفذ فوراً التعليمات التى تصدر لها من هذه السلطات وفى حالة عدم التنفيذ يجوز لتلك السلطات ت

إتخاذ اإلجراء الالزم إلجبار المركبة الهوائية على الهبوط بالقوة بعد إخطارها وعدم إنصـياعها  
.  

   

  واجبات قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة
  :ائية قبل بدء رحلة معينة القيام باآلتى يجب على قائد أى مركبة هو     ـ٧٨

التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسالم طبقاً للقواعد واألنظمة المقررة فى هذا        )أ (
الشأن بما فى ذلك اإلجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو 

  مقرر فى برنامج الرحلة ،

ائية بكمية الوقود الالزمة للرحلة وما يلزم التأكد من تزويد المركبة الهو      )ب(
  لإلجراءات البديلة ،

الدراسة الدقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات       )ج (
  المالحية الخاصة بالرحلة ،

  التأكد من صالحية المركبة الهوائية ووجود الوثائق الالزمة على متنها ،       )د (
    .التأكد من إكتمال كافة المستندات المتعلقة بالرحلة وختم اإلقرار العام      )هـ(

   

  التحليق بالمركبات الهوائية
  :ال يجوز إال بتصريح من السلطة       )١(   ـ ٧٩



إسقاط أو نثر أى شئ من المركبة الهوائية أثناء طيرانها إال فى الحاالت        )أ (
  ، اإلضطرارية أو بتصريح من السلطة

سحب مركبة هوائية أخرى أو جزء من المركبة الهوائية أو أى جسم إال       )ب(
  بتصريح من السلطة ،

الهبوط بالمظالت دون تصريح مسبق من السلطة إال فى الحاالت       )ج (
  اإلضطرارية ،

القيام بأى طيران إستعراضى أو بإستعراض أو تشكيل جوى فوق إقليم        )د (
  ريح من السلطة ،الدولة إال بتص

طيران أو عمل اي مركبة هوائية بدون طيار فى إقليم الدولة وفى جميع      )هـ(
األحوال يحرم إستعمال هذه المركبات الهوائية إال طبقاً لقواعد الجو والحركة 

  .الجوية المقررة فى هذا الشأن 

  :يحظر        )٢(

ياة اآلخرين أو ممتلكاتهم التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض ح       )أ (
  للخطر ،

التحليق على مقربة من أى مركبة هوائية أخرى على وجه يشكل خطر       )ب(
  التصادم معها أو يعرض سالمتها للخطر ،

قيادة أى مركبة هوائية أو يعمل كأحد أفراد طاقمها وهو تحت تأثير سكر أو       )ج (
ى إضعاف مقدرته على أخرى تؤدى ال   مخدر أو عقار طبى أو أى مادة

القيام بواجباته على الوجه األكمل ، وفى كل األحوال يحظر عليه تناول أى 
شئ من ذلك قبل أربعة وعشرين ساعة على األقل قبل بداية عمله وكذلك 

  .أثناء فترة عمله 

    
   

   
  الفصل العاشر

  التحقیق فى وقائع حوادث الطیران المدنى ومنع الحوادث
  تحقيق ومنع الحوادثاختصاصات إدارة ال

تختص إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية التابعة للسلطة بالتحقيق الفنى فى الوقائع التى تقع      ـ٨٠
  . للمركبات الهوائية المدنية فى إقليم الدولة 

   

  اإلخطار عن وقوع حوادث ووقائع المركبات الهوائية



منطقـة اختصاصـها ،     فى  طيران  ية عند علمها بوقوع حـادثيجب على السلطـات المحل      )١(    ـ٨١
وعلى عضو طاقم المركبة الهوائية التى وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك ، وعلـى قـادة   
المركبات الهوائية عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيـرانهم أن يخطـروا إدارة التحقيـق    

  .طة بذلك ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السل

فى حالة الحوادث التى تقع خارج إقليم الدولة المركبات الهوائية المدنية السودانية أو للمركبـات        )٢(
الهوائية المشغلة بوساطة شركات أو أفراد سودانيين يقوم أصحاب تلك المركبـات الهوائيـة أو   

والسـلطة بقـوع حـادث    من يمثلونهم بإخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث للمركبات الهوائية 
  . لمركباتهم الهوائية فور علمهم به 

يجب على مديرى المطارات والمهابط وقادة ومشغلى المركبات الهوائية إخطار إدارة التحقيـق        )٣(
  .ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بأى وقائع لمركباتهم الهوائية 

   .منع حوادث المركبات الهوائية بالحادث فور علمها به تقوم السلطة بإخطار إدارة تحقيق و      )٤(

   

  اإلبالغ عن حوادث ووقائع المركبات الهوائية

  األجنبية فى إقليم الدولة
مع مراعاة أحكام الملحق الثالث عشر التفاقية شيكاغو بشأن التحقيق فى حوادث المركبـات الهوائيـة ،       ـ٨٢

ات الهوائية بعد علمها بوقوع حادث لمركبة هوائية أجنبيـة فـى   تقوم إدارة التحقيق ومنع حوادث المركب
  :إقليم الدولة باإلبالغ عنه فى أقرب فرصة لكل من 

  الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية ،       )أ( 
  دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل المركبة الهوائية ،      )ب(
  الدولة المصممة ،      )ج (

  ولة الصانعة ،الد       )د (

  الدولة المتضررة نتيجة الحادث ،     )هـ(

  .المنظمة       )و (

   

  واجبات السلطات المحلية عند وقوع حوادث

  أو وقائع للمركبات الهوائية
أن تحـافظ علـى    يجب على السلطات المحلية عند وقوع حوادث أو وقائع للمركبات الهوائية       )١(    ـ٨٣

وجميع موجوداتها ، أو حطامها ، وعـدم تحريكهـا مـن      أجزائها  ىالمركبات الهوائية وعل
موضعها إال بقصد إنقاذ األرواح أو استخالص األشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائـق أو  
إذا شكلت المركبة الهوائية أو حطامها خطراً على المالحة الجوية أو على وسائل النقل األخرى 

  .حقيق وصدور تعليماتها فى هذا الشأن وذلك لحين وصول لجنة الت



فى جميع األحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير المركبة الهوائية ، أو الحطام مع إعداد رسـم        )٢(
توضيحى يبين مواقع أجزاء المركبة الهوائية المتناثرة وبعدها من موقع الحطام الرئيسـى قبـل   

   . نقله كلياً ، أو جزئياً ، أو تعديل وضعه 

   

  تشكيل لجان التحقيق فى حوادث المركبات الهوائية
فى حوادث المركبات الهوائيـة مـن الجهـات      التحقيق  لجان  يجوز للوزير المختص تشكيل      )١(    ـ٨٤

  .وذات الصلة ويحدد القرار اختصاصاتها وسلطاتها  المختصة
لتي تقع للمركبات الهوائية المدنية في تختص لجان التحقيق بالتحقيق الفني في حوادث الطيران ا      )٢(

اقليم الدولة و المركبات الهوائية السودانية و المركبات الهوائية التي يشغلها أشـخاص يحملـون   
  . الجنسية السودانية فوق أعالي البحار أو فوق األراضي غير المملوكة ألي دولة

  .على أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة أشخاص       )٣(

يجوز للجنة األستعانة بذوى الخبرة الخاصة والكفاءة فى مجال الطيران سواء كانوا من داخـل        )٤(
  . أو خارج إقليم الدولة 

   

  إشتراك ممثلى الدول فى التحقيق
إقليم الدولـة ممثـل     يجوز أن يشترك فى التحقيق فى حوادث المركبات الهوائية السودانية فى      )١(    ـ٨٥

  :عن كل من 

  دولة المشغل إذا كان أجنبياً ،       )أ( 
دولة الصانع إذا تناول التحقيق فى الحادث موضوعات تمس صالحية       )ب(

المركبة الهوائية للطيران ، ويجوز لممثل الدولة أن يصطحب معه مستشاراً 
      . أو أكثر لمعاونته فى التحقيق 

وق األراضى السودانية فانه يحـق لكـل مـن الـدول     عند وقوع حادث لمركبة هوائية أجنبية ف      )٢(
  :الموضحة أدناه أن تعين ممثالً لها لإلشتراك فى التحقيق والدول هى

  دولة تسجيل المركبة الهوائية ،       )أ( 
  دولة المشغل ،      )ب(

  الدولة التى تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا رؤى ذلك ،      )ج (

    .رؤى أن إسهامها فى التحقيق ضرورى  دولة الصانع إذا       )د (
   

  مساعدة السلطات المحلية للجان التحقيق
والسـلطات اإلداريـة    يجب على السلطات األمنية والشرطية وغيرها من القـوات النظاميـة         )١(    ـ٨٦

والمحلية المختصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل أعمال لجان التحقيـق وتزويـدها بكافـة    
  .اق الرسمية المتعلقة بالحادث األور



القيام بأعمال اإلنقاذ واإلسعاف ونقل المصابين وإخمـاد  ) ١(يجب على الجهات المذكورة بالبند       )٢(
  . الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث 

تعليمـات تيسـر    تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من) ١(يجب على السلطات المذكورة بالبند       )٣(
  . لها أداء مهامها ومباشرة وظيفتها 

   
  تقرير لجنة التحقيق

  .تعد لجنة التحقيق تقريراً أولياً عن الحادث وفقاً للمعلومات التى توفرت       )١(    ـ٨٧
  : تعد لجنة التحقيق تقريراً نهائياً عن الحادث واألسباب والظروف التى أحاطت به من حيث       )٢(

وفاة أى شخص أو إصابته بإصابات بالغة لوجوده على متن المركبة         )أ( 
  الهوائية أو احتكاكه بها مباشرة أو بأى شئ مثبت فيها أو عليها ،

  إصابة المركبة الهوائية بعطب جسيم ،      )ب(

عدم شمول اإلصابات البالغة التى ال تترتب بصفة مباشرة على تشغيل       )ج (
  :وهى المركبة الهوائية 

  الوفاة ألسباب طبيعية ،    )أوال(
  اإلصابات التى يلحقها الشخص بنفسه ،    )ثانيا(

  اإلصابات التى يتسبب فيها أشخاص آخرون ،    )ثالثا(
  مقصـورة   خـارج   للمركبة الهوائية  المتسللين  األشخاص  إصابات   )رابعا(

  الركاب ،

المركبة الهوائية بالرحلـة أو بعـد   إصابة العاملين على األرض قبل قيام ) خامسا(
   .نهايتها 

العـام ويبلـغ    ترفع لجنة التحقيق تقريرها النهائى عن الحادث للوزير المختص بوساطة المدير      )٣(
  ) .٥(المعنية وفقاً ألحكام البند  التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه إلى الدولة والجهات األخرى

هات المعنية الحصول على نسخ من التقرير بعد دفع الرسـوم المقـررة إال   يجوز لألفراد أو الج      )٤(
  .فى الحاالت التى يقرر فيها الوزير المختص عدم نشر التقرير 

  :يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه اآلتى       )٥(
  :بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية السودانية ، يبلغ التقرير إلى كل من        )أ (

  الدولة أو الدول التى فقدت واحد أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث ،    )والأ(

  مشغل المركبة الهوائية ،    )ثانيا(

المنظمة ، إذا ما رؤى أنه ذو قيمة فعلية فى رفع مستوى تأمين سـالمة      )ثالثا(
  الطيران ،

لة يبلغ كل من اآلتى بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية األجنبية فى إقليم الدو      )ب(
  :بالتقرير عن الحادث ونتائجه 



  دولة التسجيل ،    )أوالً(

  دولة المشغل إذا كانت خالف دولة التسجيل ،    )ثانياً(

  دولة الصانع ،    )ثالثاً(

  الدولة التى تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق ،   )رابعاً(

  ثر من رعاياها نتيجة للحادث ،الدولة أو الدول التى فقدت واحداً أو أك) خامساً(
  .المنظمة   )سادساً(

  .يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة       )٦(

يجوز تبليغ البيانات عن وقائع المركبات الهوائية التى يجاوز وزنها خمسة آالف وسبعمائة كيلو       )٧(
  .المنظمة  إلى) ٥٧٠٠(جرام 

يجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية األجنبية فى إقليم الدولة قبـل أن تقـوم         )٨(
  :بنشر التقرير النهائى عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من 

  دولة التسجيل ،       )أ( 

  دولة المشغل إذا كانت خالف دولة التسجيل ،      )ب(

  .نع دولة الصا      )ج (
إلـى إبـداء   ) ٨(يجوز للجنة التحقيق أن تدعو الدول المذكورة فـى البنـد         )أ(                 )٩(

  مالحظاتها على مشروع التقرير ،

ستين يوماً يجوز لها إعتبار أن تلك الدول ) ٦٠(إذا لم تتلق اللجنة رداً خالل       )ب(
أقرب فرصة ، وتخطر قد وافقت على التقرير ضمنياً وتشرع فى نشره فى 

  ،) ب) (٥(به الدول والجهات المعنية الواردة فى البند 
ستين يوماً من إرسال المسودة فإنه ) ٦٠(إذا تلقت اللجنة مالحظات خالل       )ج (

يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه المالحظات كلها أو بعضها وأن 
  .تثبت ما لم توافق عليه بملحق فى نهاية التقرير 

   

  تعلق حادث المركبة الهوائية بجريمة
إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو إشتباه فى جريمة تخريب وجب عليها إخطار السلطة      ـ٨٨

  .التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

   

  إعادة التحقيق فى الحوادث
التحقيق فى حادث المركبة الهوائية إذا ظهرت  يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة     ـ٨٩

  .بينات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التى باشرت التحقيق السابق أو لم تكن على علم بها 

   

  حجية وقائع التقرير النهائى للجنة التحقيق



حادث المركبة الهوائية صحيحة  تعتبر الوقائع التى شملها التقرير النهائى الذى وضعته لجنة التحقيق فى     ـ٩٠
  .وحجة على الكافة ما لم يثبت العكس 

   
  اإلشتراك فى التحقيق خارج إقليم الدولة

عند وقوع حادث لمركبة هوائية سودانية فوق أراضى دولة أجنبية ، يعين الوزيرالمختص ممثالً للدولة      ـ٩١
  .دولة ومستشارين لإلشتراك فى التحقيق الذى تجريه سلطات تلك ال

   

  التحقيق فى حوادث الطيران المدنى والعسكرى
الدولـة يكـون    إقليم فى  مدنية  إذا وقع حادث طيران يتعلق بمركبة هوائية عسكرية وأخرى       )١(    ـ٩٢

الوزيرالمختص بالتنسيق مع السلطات المعنية بالدولة لجنة تحقيق مشتركة مـن الجهـات ذات   
  .الصلة للتحقيق فى الحادث 

ترفع اللجنة تقريراً مفصالً عن الحادث وأسبابه إلى الوزيرالمختص إلعتماده وإتخاذ قرار بشأن       )٢(
  . نشره أو عدمه 

   
   
   

  الفصل الحادى عشر
  الجرائم واألفعال التى ترتكب ضد أمن الطیران المدنى وسالمتھ

  تحديد جرائم اإلعتداء على سالمة الطيران
  :ة أى شخص يرتكب عمداً أياً من األفعال اآلتية يعد مرتكباً لجريم     ـ٩٣

يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أى شخص على متن مركبة هوائية       )أوالً)(أ( 
  فى حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض أو يحتمل أن يعرض

  سالمة تلك المركبة الهوائية أو سالمة أى شخص على متنها للخطر ،               
يتلف أو يدمر أى مركبة هوائية فى الخدمة بحيث يجعلها عـاجزة عـن       )ثانياً(

  الطيران أو يحتمل أن يعرض سالمتها للخطر وهى فى حالة طيران،

يقوم بأى وسيلة كانت بوضع أو التسبب فى وضع جهاز أو مـادة فـى       )ثالثاً(
مركبـة  مركبة هوائية وهى فى الخدمة يحتمل أن يتلف أو يدمر تلـك ال 

الهوائية بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سالمتها للخطـر  
  وهى فى حالة طيران ،

يتلف أو يدمر تسهيالت أو منشآت المالحة الجوية أو يتدخل فى تشغيلها    )رابعاً(
إذا كان من شأن أى من هذه األفعال احتمال تعريض سالمة المركبـات  

  .الهوائية وهى فى حالة طيران للخطر 



يقوم بإبالغ معلومات يعلم أو يكون لديه ما يحمله على االعتقـاد بأنهـا     )خامساً(
معلومات كاذبة معرضاً بذلك سالمة أى مركبة هوائية وهى فـى حالـة   
طيران أو فى الخدمة للخطر أو يتسبب فى تأخير موعد طيرانها أوفـى  

  إزعاج أو تخويف أى شخص على متنها ،

مات تسهيالت المالحة الجويـة أو أى أجهـزة أو أى   يسرق معدات خد  )سادساً(
آالت أو أسالك أو تجهيزات أو خالفه تكون الزمـة لتـأمين سـالمة    

  الطيران أو متصلة بهذه السالمة ،

يشرع أو يشارك فى ارتكاب جريمة أو فعل من األفعال المنصوص عليها       )ب(
  ،) أ (فى الفقرة 

األمنى أى أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو  تضبط بحوزته أثناء التفتيش      )ج (
متفجرات أو مفرقعات أو أى مواد قابلة لالشتعال أو أى مواد خطرة أو أى 
أشياء أخرى تهدد أمن وسالمة الطيران أو المطارات أو المهابط أو أى 

  منشآت ذات صلة ،

ل فى سيرها أو يقوم بخرق اإلجراءات أو التدابير األمنية المنفذة أو يتدخ       )د (
  يعيق منفذها عن أداء مهامه أو واجباته ،

يعطى إجابات غير صحيحة تتعلق باألمتعة أو البضائع أو البريد أو المؤن      )هـ(
التى تخصه أو تخص غيره والمعدة للنقل بمركبة هوائية مدنية مسجلة فى 

  الدولة أو أجنبية تطير داخل إقليم الدولة ،

غير صحيحة بنفسه أو بوساطة شخص آخر بغرض الحصول  يقدم معلومات      )و (
على بطاقة أو تصريح يخول له دخول المطار أو المهبط أو أى من المنشآت 

  ذات الصلة ،

يحمل بطاقة أو تصريح يحتوى على معلومات غير صحيحة أو يحمل بطاقة       )ز (
من أو تصريح ال يخصه بغرض إستخدامه لدخول المطار أو المهبط أو أى 

  المنشآت ذات الصلة ،
يدخل مركبة هوائية فى أى مطار أو مهبط ما لم يكن يحمل تصريحاً من       )ح (

  الشركة المشغلة للمركبة الهوائية أو من يمثلها أو من السلطة ،

يبقى داخل المركبة الهوائية بعد أن يطلب منه المشغل أو من يمثله أو       )ط (
  رتها ،سلطات المطار أو المهبط مغاد

يعترض عمداً أى شخص يمثل السلطة فى مجال األمن والسالمة الجوية        )ى(
يؤدى واجبه ممارساً الصالحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أو 

  اللوائح الصادرة بموجبه أو ينتحل صفة ذلك الموظف ،



ارج يعتدى بسالح نارى أو أى أداة أخرى من أى مكان داخل أو خ      )ك (
  المطارات والمهابط على مركبة هوائية مدنية وهى فى الجو ،

يدخل مقصورة القيادة بالمركبة الهوائية دون أن يكون مصرحاً له بذلك أو        )ل(
  يحاول أن يدخلها ،

يقوم باالستيالء على مركبة هوائية مدنية وحجز طاقمها أو ركابها وهى        )م (
  ول على مطالب أو أن يشرع فى ذلك ،على األرض بغرض التهديد للحص

يقوم بسرقة أى من ممتلكات المركبة الهوائية أو طاقمها أو األشخاص        )ن(
  الموجودين على متنها ،

                      . ٦٦و  ٤١و ) ٢(٤٠كل من يخالف نص المواد       )س(

   

  تهديد أمن وسالمة المطارات والمهابط

  والمرافق ذات الصلة
  : يعد مرتكباً لجريمة أى شخص      ـ٩٤

يستخدم جهاز أو مواد أو أسلحة قاصداً بها ارتكاب فعل عنف فى أى مطار        )أ( 
  :أو مهبط تؤدى الى أن 

  يسبب أو يحتمل أن يسبب الموت أو األذى الشخصى الجسيم ،    )أوالً(

أو المهـبط  يهدد أو من المحتمل أن يهدد أمن وسالمة عمليات المطـار      )ثانياً(
   وأى أشخاص فى المطار أو المهبط ،

يدمر أو يتلف أى منشآت داخل المطار أو المهـبط أو أى مبـانى أو أى       )ثالثاً(
تسهيالت أخرى داخل المطار أو المهبط أو خارجهما بمـا فـى ذلـك    
األجهزة والمعدات ومكاتب شركات الطيران والمناولة األرضية والشحن 

  ن والتموين وغيرها ،الجوى والبريد والمؤ

  يعوق تقديم أى خدمات مقدمة فى المطار أو المهبط ،   )رابعاً(

يعرض أو يحتمل أن يعرض سالمة أى شخص فى المطار أو المهـبط    )خامساً(
للخطر بأن يقوم بأى فعل ينطوى على أعمال عنف أو اعتداء بدنياً كان 

  أو إساءة لفظية ،

ن أو جمهور بمبانى المطار أو المهبط أو مكاتب يقوم بحجز ركاب أو عاملي      )ب(
شركات الطيران والنقل الجوى أو مستودعات البضائع أو منشآت المؤن أو 
التموين كرهائن بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع فى ذلك 

.  

   

  الدخول دون تصريح للمطار أو المهبط



  أو المنطقة المقيدة  
  :أى شخص يعد مرتكباً لجريمة      ـ٩٥

يدخل المطار أو المهبط أو أى من المرافق ذات الصلة أو المناطق المقيدة        )أ( 
  أو المراقبة به دون تصريح صادر من السلطة ،

يهمل فى حيوان يكون مسئوالً عنه يدخل المطار أو المهبط أو أى من       )ب(
لطة أو يترك المرافق ذات الصلة أو أى من المرافق والمنشآت التى تتبع للس

أى أشياء بداخلها ويؤدى ذلك الى اإلضرار بأمن الطيران وسالمة المطار 
  أو المهبط أو الطيران أو اإلخالل باألمن والنظام ،

يدخل المنطقة المقيدة بالمطار أو المهبط ويبقى فيها بعد أن تطلب منه       )ج (
  .سلطات المطار أو المهبط مغادرتها 

     

  ير المشروع على المركبات الهوائيةجرائم اإلستيالء غ
يعد مرتكباً لجريمة أى شخص يقوم بأى من األفعال اآلتية ضد مركبة هوائية وهى فى حالة طيران أو      ـ٩٦

  :فى الخدمة 
   إستخدام القوة عمداً أو بالتهديد بإستخدامها أو بأى صورة من صور اإلكراه       )أ( 

ة هوائية أو السيطرة على قيادتها أو أن أو اإلرهاب باإلستيالء على أى مركب
  يشرع فى اإلستيالء عليها أو السيطرة على قيادتها ،

يستولى على مركبة هوائية أو يحاول اإلستيالء عليها الستخدامها كسالح       )ب(
ضد أى هدف بغرض إحداث الموت أو الدمار أو التلف سواء كان ذلك فى 

  الجو أو على األرض ،

ك مع مرتكب أى من األفعال أو يشارك فى إرتكاب أى من األفعال يشتر      )ج (
  المنصوص عليها أعاله ،

بأى    يقوم قصداً بتقديم العون على أي من األفعال المنصوص عليها أعاله       )د (
  .صورة من الصور 

   

  األفعال التى ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية

  خربينبوساطة الركاب المشاغبين والم
  :مركبة هوائية مدنية  متن  يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال اآلتية على       )١(    ـ٩٧

االعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم المركبة الهوائية        )أ( 
  ، مما يؤثر على أداء مهام ذلك العضو أو يقلل من قدرته على أداء واجبه

رفض اتباع التعليمات القانونية التى يصدرها قائد المركبة الهوائية أو أحد       )ب(
أعضاء طاقمها بالنيابة عنه لغرض تأمين سالمة المركبة الهوائية أو أى من 



األشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو بغرض الحفاظ على النظام 
  واالنضباط على متنها ،

متن مركبة هوائية مدنية بفعل ينطوى على عنف بدنى ضد  يقوم على      )ج (
  .شخص أو اإلتيان بأى فعل خادش للحياء أو التحرش الجنسى 

يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بأى فعل من األفعال اآلتية بمـا        )٢(
  : يخل بالنظام واالنضباط على متن المركبة الهوائية 

  االعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد شخص آخر ،        )أ( 

          التسبب عمداً فى تلف أو تدمير ممتلكات ،      )ب(

  .الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطى العقاقير المخدرة      )ج (

   

  الجرائم التى ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية

  مشاغبين والمخربينبوساطة الركاب ال
  :مدنية    يعد مرتكباً جريمة أى شخص يقوم بارتكاب أحد األفعال اآلتية على متن مركبة هوائية    ـ٩٨

التدخين فى دورة المياه أو فى أى مكان آخر بصورة يحتمل أن تهدد     )أوالً)( أ (
  سالمة المركبة الهوائية ،

و غير ذلك من األجهـزة والمعـدات   العبث بأجهزة الكشف عن الدخان أ    )ثانياً(
  واإلصدارات المتعلقة بالسالمة والموجودة على متن المركبة الهوائية، 

  تشغيل أى أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظوراً ،    )ثالثاً(
يرفض الجلوس فى المقعد المخصص له أو يرفض ربط حـزام المقعـد      )رابعاً(

  أن يعرض سالمته أوسالمة غيره للخطر، إذا كان من شأن هذا الفعل

  عدم اتباع تعليمات وإرشادات السالمة الجوية المعتمدة دولياً ،  )خامساً(

يفشل فى االستجابة النذار ملزم التنفيذ صادر من مفتش أمـن الطيـران   ) سادساً(
المعتمد ويجوز تشديد العقوبة فى حالة االستمرار فى عـدم االسـتجابة   

  لك اإلجراءات ،وتحدد اللوائح ت
يترك أى مستندات أو وثائق سفر مهملة يمكـن أن يـؤدى اسـتخدامها      )سابعاً(

  الرتكاب فعل يهدد أمن وسالمة الرحلة الجوية ،

بأى صورة من الصور ) أ(يعاون اى من مرتكبي االفعال المذكورة في الفقرة ) ب(
  .في ارتكابها

    
   

  عدم إغالق مقصورة القيادة



فاً أى فرد من أفراد هيئة قيادة المركبات الهوائية يقوم بترك مقصورة القيادة بالمركبـة الهوائيـة   يعد مخال    ـ٩٩
  .دون إغالق أثناء الطيران 

   

  السيطرة على المركبة الهوائية واستكمال رحلتها
 ٩٦د يجب على الجهات المختصة فى الدولة فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى الموا   ـ١٠٠

أو الشروع فى ارتكابها أو فى ارتكاب أى فعل قد يعرض للخطر سالمة المركبة الهوائيـة    ٩٨و  ٩٧، 
أو األشخاص أو البضائع أو األموال أو الممتلكات التى على متنها وهى فى حالة طيران ، أن تتخذ كافـة  

    :اإلجراءات الالزمة والكفيلة بتحقيق ما يأتى 

رة على المركبة الهوائية لقائدها أو المحافظة على سيطرته إعادة السيط       )أ( 
  عليها،

إعادة المركبة الهوائية التى هبطت فى الدولة والبضائع واألموال والممتلكات       )ب(
  التى على متنها إلى األشخاص الذين لهم الحق فى حيازتها قانوناً ،

  .ة رحلتهم بأسرع ما يمكن السماح لركاب وطاقم المركبة الهوائية بمواصل      )ج (

   

  اإلختصاص القضائى
بارتكاب أى جريمة بموجب  محاكمة المتهمين   تكون للمحاكم الجنائية بالدولة االختصاص فى      )١(   ـ١٠١

  :فى الحاالت اآلتية ، إذا  ٩٦و ٩٣  أحكام المادتين

  ارتكبت الجريمة فى إقليم الدولة ،       )أ( 
  متنها ،   ة ضد المركبة الهوائية مسجلة فى الدولة أو علىارتكبت الجريم      )ب(
هبطت المركبة الهوائية التى ارتكبت على متنها الجريمة فى إقليم الدولة وما       )ج (

  يزال المتهم على متنها ،

ارتكبت الجريمة ضد أو على متن مركبة هوائية مؤجرة دون طاقم إلى        )د (
ألعماله فى الدولة أو مقيماً فيها بصورة  مستأجر يكون المركز الرئيسى

  دائمة ،
    .كان المتهم موجوداً فى إقليم الدولة      )هـ(

يكون للمحاكم الجنائية بالدولة االختصاص فى محاكمة المتهمين بارتكاب أى جريمـة بموجـب         )٢(
  . ٩٥و  ٩٤أحكام المادتين 

مة المتهمين بارتكاب أى جريمة أو فعل بموجـب  يكون للمحاكم الجنائية االختصاص فى محاك      )٣(
  .إذا ترتب عليها وقوع فعل عرض أمن وسالمة المركبة الهوائية للخطر  ٩٩و  ٩٨المادتين 

بالنسـبة إلـى    ٩٦و) ج(و)ب(،)أ (٩٣إذا ُأرتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين       )٤(
  .محكمة جنائية خاصة يشكلها رئيس القضاء مركبة هوائية فى حالة طيران يكون االختصاص ل



تختص المحاكم الجنائية بمحاكمة المتهمين فى أى جريمة وردت بشـأن الركـاب المشـاغبين          )٥(
إذا كان الفعل الذى يشكل الجريمة قد وقـع   ٩٨و  ٩٧والمخربين المنصوص عليها فى المادتين 

  :على متن مركبة هوائية مدنية 

  لدولة ، أومسجلة با       )أ( 

مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم لمشغل جوى مقر عمله الرئيسى يقع فى       )ب(
  الدولة وإذا لم يكن له مقر رئيسى للعمل لكنه يقيم بصفة مستديمة بالدولة ،

  فى إقليم الدولة أو تطير فوقه ،      )ج (

  :أخرى تطير خارج إقليم الدولة إذا كان        )د (

  ط التالى للمركبة الهوائية فى الدولة ،الهبو   )أوال( 

قائد المركبة الهوائية قد سلم مرتكب الجريمة المشـتبه فيـه للسـلطات        )ثانيا(
المختصة فى الدولة وطلب منها أن تحاكم المشتبه فيه وأكد أنه ليس لديه 

أخـرى    وال لدى المشغل الجوى طلب مماثل قدمه أو سيقدمه ألى دولة
.   

   
  لقانونيةاإلجراءات ا

يتم ارتكابها بالمخالفة ألحكام   يجب على السلطة إذا تبين لها بعد التحقيق األولى أن أى جريمة      )١(   ـ١٠٢
أن تقـوم   ١٠١هذا الفصل تدخل فى نطاق اإلختصاص القضائى للدولة وفقاً ألحكـام المـادة   

  .باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة المتهم للمحاكمة

للسلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى بالدولة إتخاذ القرار المناسب بشأن المتهم  يجوز      )٢(
وفقاً للقانون واإلتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت الدولية المنصوص عليها فى هذا القـانون  
إذا كانت الجريمة التى ارتكبها ال تدخل فى نطاق االختصاص القضائى للدولـة وفقـاً ألحكـام    

  .١٠١مادة ال

مع مراعاة أحكام القوانين واالتفاقيات ذات الصلة وفى جميع األحوال المشار إليها فى البنـدين        )٣(
يجوز للدولة تسليم المتهم إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو الدولة التـى يقـيم فيهـا    ) ٢(و) ١(

  .بصورة دائمة أو الدولة التى بدأ منها رحلته الجوية لمحاكمته 
   
   

  الفصل الثانى عشر
  الجزاءات والعقوبات

  الجزاءات التى توقعها السلطة
دون المساس بالعقوبات المقررة وفقاًً ألحكام هذا القانون يكون للسلطة فى حالة المخالفـة ألحكـام هـذا       ـ١٠٣

بموجبـه ، أن  القانون أو اللوائح ، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو األوامر أو التعليمات الصـادرة  
  : توقع الجزاءات اآلتية 



وقف اإلجازة أو الترخيص ، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للمركبة        )أ( 
  الهوائية نهائياً أو لمدة محددة ،

وقف مفعول شهادة صالحية المركبة الهوائية للطيران الصادرة أو المعتمدة       )ب(
  منها نهائياً أو لمدة محددة،

وقف إجازة الطيران أو أى إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها أو سحبها        )ج (
  نهائياً أو لمدة محددة ،

منع ا المركبة الهوائية من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد        )د (
  إنذارها ،

  دة محددة ،منع قائد المركبة الهوائية من الطيران فى إقليم الدولة نهائياً أو لم     )هـ(

إغالق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكاالت الشحن الجوى أو       )و (
الخدمات األرضية للطيران التى تعمل بدون ترخيص أو بعد إنتهاء فترة 

  صالحيته نهائياً أو لمدة محددة ،

وقف مفعول التراخيص والشهادات الممنوحة لتشغيل المطارات والمهابط       )ز (
  .لخاصة نهائياً أو لمدة محددة المدنية وا

   

  عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة
مائة وخمسـون ألـف   ) ١٥٠ر٠٠٠(يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنتين أو بدفع غرامة ال تزيد على    ـ١٠٤

جنيه سودانى أو بالعقوبتين معاً كل من يقوم دون الحصول على التـرخيص أو التصـريح أو اإلجـازة    
الالزمة من السلطة بتشغيل أو استمر فى التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصـريح أو اإلجـازة أو   

  :سحبها أو إلغائها أو انتهاء صالحية سريانها ألى من النشاطات اآلتية 

  مطار أو مهبط مدنى أو خاص ،       )أ( 

  دريب ،مركبة هوائية لألغراض التجارية أو األعمال الجوية أو الت      )ب(

  شركة أو مؤسسة أو وكالة أو بأى عمليات جوية ،      )ج (

جامعة أو كلية أو معهد أو مركز أو نادى يقوم بالتدريب أو التعليم أو        )د (
  .التدريس فى مجاالت الطيران المختلفة 

   

  العقوبات لألفعال األخرى
ال تزيد عن سـنة أو    ، يعاقب بالسجن مدة مع مراعاة أى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر   ـ١٠٥

  :عشرة ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل ) ١٠ر٠٠٠(بدفع غرامة ال تزيد على 
مشغل أو ناقل يرتكب بنفسه أو بوساطة تابعيه فعالً محظوراً بمقتضى أحكام        )أ( 

 هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يمتنع عن فعل واجب عليه وفقاً



ألحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو 
  األوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه ،

    .مخالف للجزاءات التى توقعها السلطة بموجب أحكام هذا القانون       )ب(

   

  عقوبة األفعال التى تعرض سالمة الطيران للخطر
عشرين ألف جنيه ) ٢٠ر٠٠٠(ثالث سنوات أو غرامة ال تزيد على ) ٣(عن يعاقب بالسجن مدة ال تزيد    ـ١٠٦

  : فعالً من األفعال اآلتية   إرتكب  أو بالعقوبتين معاً كل من
قيادة مركبة هوائية فى إقليم الدولة وهى ال تحمل عالمات الجنسية ، أو        )أ( 

ح التسجيل ، أو تحمل عالمات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصري
  خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية،

قيادة مركبة هوائية فوق منطقة محظورة ، أو تواجدها من غير قصد فوق       )ب(
  إحدى هذه المناطق وعدم اإلذعان لألوامر الصادرة لها ،

  عدم اإلذعان لألمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه فى إقليم الدولة ،      )ج (

الهبوط أو اإلقالع خارج المطارات أو األماكن المخصصة لهذه األغراض        )د (
المعلن عنها ، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح 

  بذلك من السلطة فى غير حاالت القوة القاهرة ،
التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح من السلطات وعلى      )هـ(

  :تنها م

  أسلحة أو ذخائر أو أى مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها ،    )أوال(
أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين     )ثانيا(

  الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعالً ،

 تشغيل مربكة هوائية قبل الحصول على شهادة تسجيلها ، أو شهادة      )و (
صالحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح ، أو إجازة صادرة من السلطة 

،  
قيادة مركبة هوائية دون الحصول على الشهادات ، أو اإلجازات المقررة       )ز (

  السارية المفعول أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من السلطة ،

أى نوع من أنواع قيادة مركبة هوائية فى حالة سكر ، أو تحت تأثير       )ح (
المخدرات ، أو المؤثرات العقلية أو أى عقار طبى يؤدى إلى إضعاف 

    مقدرته على قيادة المركبة الهوائية ،
تعمد عدم تدوين البيانات التى يجب على المشغل أو تابعيه تدوينها فى وثائق       )ط (

بيانات المركبة الهوائية أو سجالتها أو التغيير فيها بسوء قصد أو تدوين 



غير صحيحة أو مخالفة للواقع أو إهمال فى القيام بتدوين البيانات إذا كان 
  من شأن ذلك أن يعرض أو إحتمال أن يعرض المركبة الهوائية للخطر ،

االمتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث واإلنقاذ التى تطلبها السلطات        )ى(
وسائل ومعدات وتجهيزات إلنقاذ المختصة ، أو عن المساهمة بما لديه من 

  مركبة هوائية ، أو شخص معرض للهالك بسبب حادث طيران ،
  ، ٩٥و  ٩٤   كل من يدان بموجب أحكام المادتين      )ك (

إذا تسبب فعله فى  ٩٩و) سابعا) (أ( ٩٨كل من يدان بموجب أحكام المادتين        )ل(
أمن وسالمة المركبة وقوع تدخل غير مشروع أو شكل تهديداً كبيراً على 

  .الهوائية أو الرحلة الجوية 

    

  عقوبة اإلعتداء على منشآت الطيران والطائرات
) ٢٠ر٠٠٠(علـى    عشر سنوات أو غرامة ال تزيـد   )١٠(  يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن      )١(   ـ١٠٧

عليهـا فـى   عشرين ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعالً من األفعال المنصـوص  
  . ٩٤و ) ى(٥٣المادتين 

يعاقب بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير المركبة الهوائية أو المنشآت أو تسهيالت         )٢(
باإلضافة الى عقوبة ) ١(ويجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى البند    المالحة الجوية ،

   .  السجن المؤبد 
   

  كاب المشاغبين والمخربينعقوبات مرتكبى األفعال من الر

  على متن المركبات الهوائية المدنية

) ١٠ر٠٠٠(علـى   ال تزيـد   أو غرامة  سنوات  ثالث  عن  ال تزيد  لمدة  بالسجن  يعاقب       )١(   ـ١٠٨
عشر ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعالً من األفعال المنصوص عليها فى المـادة  

٩٧ .  

أي فعـل يشـكل مخالفـة      من ارتكب  خمسمائة جنيه كل) ٥٠٠(ب بغرامة ال تزيد عن يعاق     ) ٢(
  . ٩٨المادة   ألحكام

يجوز توقيع عقوبة السجن لمدة ال تزيد عن سنة على كل من سبق إدانته فى أى مـن الجـرائم         )٣(
و سـالمة  أو إذا كان من شأن هذه المخالفة أن تعرض سالمته أ ٩٨المنصوص عليها فى المادة 

  .  غيره أو المركبة الهوائية للخطر

باإلضافة إلى عقوبة السجن ) ٢(يجوز توقيع عقوبة الحد األقصى من الغرامة المقررة فى البند       )٤(
  ) .٣(المقررة فى البند 

    

  تعليق اإلجازة أو سحبها فى حالة الحكم الجنائى



ازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمـدة محـدودة ، أو   يجوز للسلطة أن تعلق إجازة الطيران أو أى إج   ـ١٠٩
  .تسحبها نهائياً إذا حكم على صاحب اإلجازة بعقوبة جنائية تتعلق بأمن وسالمة الطيران 

   

  منع أو وقف أو إزالة المخالفات
يجوز للسلطة ودون اإلخالل بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القـانون أن تتخـذ اإلجـراءات       ـ١١٠

الالزمة لمنع ، أو وقف ، أو إزالة أي أفعال تقع مخالفة ألحكام الفصل الثامن من هذا القانون مـع إلـزام   
   .مرتكب الفعل بدفع جميع النفقات التى تتكبدها السلطة فى سبيل ذلك 

   

  مصادرة المركبة الهوائية
  :فى األحوال اآلتية يجوز الحكم بمصادرة المركبة الهوائية بما فيها من أجهزة ومعدات    ـ١١١

قيادة المركبة الهوائية فوق إقليم الدولة وهى ال تحمل عالمات الجنسية ، أو        )أ( 
التسجيل ، أو تحمل عالمات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح 

  خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية ،

  :الدولة دون تصريح وعلى متنها اآلتى التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم       )ب(
  أسلحة أو ذخائر أو أى مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها ،    )أوال(

أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين     )ثانيا(
  الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعالً ،

ل يمس أمن وسالمة الدولة ، وقع ذلك الفعل إذا تم استخدامها فى ارتكاب فع      )ج (
  أو لم يقع ،

      .إذا كانت من مركبات هوائية للعدو        )د (

   

  تطبيق العقوبة األشد
أو أى  ١٩٩١فى القانون الجنائى لسنة   ال تُخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها   ـ١١٢

  . ول عند إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون قانون آخر بالدولة يكون سارى المفع
   

  األحكام الواجبة التطبيق على المركبات 

  الهوائية العسكرية األجنبية
،  ٦٤تسرى على جميع المركبات الهوائية العسكرية األجنبية عند طيرانها فى إقليم الدولة أحكام المـواد     ـ١١٣

  . ٩٢و ٧٩،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧
   

  تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية األخرى



تطبق أحكام هذا القانون على جميع أنواع المركبات الهوائية األخرى غير المركبات الهوائية المسـتعملة     ـ١١٤
  .ركبات أو تركيبتها التقنية حالياً وذلك ما لم تكن هذه األحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه الم

   
   

  الفصل الثالث عشر
  أحكام عامة

  تفتيش عمليات النقل الجوى
يكون لمفتش السلطة الحق فى دخول أى مركبة هوائية أو السفر على متنهـا إذا لـزم األمـر          )١(   ـ١١٥

وكذلك دخول أى مطار أو مهبط أو أى مكان آخرمخصص لتصميم أو تصـنيع أو تجميـع أو   
وزيع أو صيانة أو تركيب منتجات طيران وذلك للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة المتعلقة بتنفيذ ت

  .أحكام هذا القانون واللوائح 
  :يكون لمفتشى السلطة عند المخالفة ألحكام هذا القانون الصالحيات اآلتية        )٢(

  أمر أية مركبة هوائية محلقة بالهبوط ،       )أ (

  المركبة الهوائية من الطيران ،منع       )ب(

  تجميد عمل المركبة الهوائية ،      )ج (
  حجز أى وثيقة أو بضائع على متن المركبة الهوائية ،       )د (

  .إحتجاز أى شخص على متنها      )هـ(

   

  حق اإلستئناف
  .للوزير المختص   قرارات السلطة  تستأنف   ـ١١٦

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ٢٠١٠قانون سالمة الطيران المدني السوداني لسنة 

  ترتيب المواد

    
  الفصل األول
  أحكام تمھیدیة

  :المادة 
  .اسم القانون       ـ١

  .إلغاء واستثناء       ـ٢

  .تطبيق وإستثناء       ـ٣
  .تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية والبروتوكوالت الدولية للطيران المدنى السودانى       ـ٤

  .تفسير       ـ٥
  الفصل الثانى

  أنواع المركبات الھوائیة وتسجیلھا وجنسیتھا 



  .أنواع المركبات الهوائية       ـ٦

  .حمل عالمات التسجيل والجنسية       ـ٧

  .التسجيل       ـ٨

  .شروط التسجيل       ـ٩

  .طلب تسجيل المركبات الهوائية     ـ١٠
  .حاالت شطب المركبة الهوائية     ـ١١

  .استثمار المركبات الهوائية األجنبية     ـ١٢

  .شهادة التسجيل     ـ١٣

  .السجل     ـ١٤

  .التزامات مالك المركبة الهوائية المسجلة     ـ١٥
   .فقدان جنسية المركبة الهوائية     ـ١٦

  . تصحيح البيانات الواردة فى السجل أو شهادة التسجيل أو تعديلها     ـ١٧

  .سب أحكام نظام تسجيل مشترك أو تسجيل دولى التسجيل ح    ـ١٨

  .القيد فى السجل     ـ١٩
  الفصل الثالث

  صناعة المركبات الھوائیة وصالحیتھا للطیران
  .صناعة المركبات الهوائية     ـ٢٠
  .مؤسسات صيانة المركبات الهوائية     ـ٢١

  .شهادة الصالحية     ـ٢٢
  .بة الهوائية للطيران التفتيش للتحقيق من صالحية المرك    ـ٢٣

  .صيانة المركبة الهوائية     ـ٢٤

  .تصريح صيانة المركبة الهوائية     ـ٢٥

  .أجهزة ومعدات المركبة الهوائية     ـ٢٦
  .السجالت الفنية للمركبة الهوائية ووزنها ومعداتها     ـ٢٧

  الفصل الرابع
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ٢٠١٠قانون سالمة الطيران المدني السوداني لسنة 

)٢٠١٠/ ٢/ ٢(   
  الفصل األول
  أحكام تمھیدیة
  إسم القانون 

  " .  ٢٠١٠قانون سالمة الطيران المدني السوداني لسنة " يسمي هذا القانون ،        ـ١
   

  وإستنثناءإلغاء 
على أن تظل جميع اللوائح واألوامر والقواعد الصادرة بموجبه  ١٩٩٩يلغى قانون الطيران المدنى لسنة        ـ٢

  .سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون 

   

  تطبيق وإستثناء
  :تطبق أحكام هذا القانون علي كافة       )١(      ـ٣

  الطيران المدني داخل إقليم الدولة ،أنشطة وعمليات        )أ (

المطارات و المهابط المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سالمة الطيران       )ب(
  وأمن الطيران داخل إقليم الدولة ،

  المركبات الهوائية المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت ،      )ج (
  المركبات الهوائية التابعة للدولة ،       )د (

أي مركبة هوائية مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص      )ـه(
سوداني بموجب عقد إيجار أو تبادل أو أي إتفاق مشابه في حال وجود إتفاق 

    بين الدولة ودولة تسجيل المركبة الهوائية ينص على ذلك ،

تطير فوق أجوائه  أي مركبة هوائية أجنبية تسير رحالت الي إقليم الدولة أو      )و (
.  



يستثنى من تطبيق أحاكم هذا القانون المركبات الهوائية العسكرية التابعة للدولة أو لدولة أجنبيـة        )٢(
.  

   

  تطبيق أحكام اإلتفاقيات الدولية والبروتوكوالت

  الدولية للطيران المدنى السودانى
  :تطبق أحكام هذا القانون       )١(     ـ ٤

 ١٩٤٤اليتعارض مع أحكام إتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الدولى لسنة  بما       )أ (
   للطيران   ومالحقها و المعاهدات والبروتوكالت وسائر االتفاقيات الدولية

المدني األخري التي إنضمت اليها وصادقت عليها الدولة وقواعد النقل 
  الدولي الموقعة في منتريال ،   الجوي

مسجلة في دولة أجنبية تعمل بموجب عقد   وائية أجنبية على أي مركبة ه     ) ب(
تأجير أو عقد آخر مماثل من قبل شخص يحق له تسجيل مركبة هوائية في 
الدولة وفق الشروط والترتيبات المتفق عليها بين الدولة ودولة تسجيل 
المركبة الهوائية بموجب اتفاق ثنائي أو تبادل مراسالت وفقاً ألحكام المادة 

  .اإلتفاقية   من  ٨٣

  :تطبق على  فإن قوانين وأنظمة الطيران المدني األجنبية ) ١(على الرغم مما ورد فى البند       )٢(

  كل شخص يتمتع بممارسة ميزات طيران سودانية يعمل فى بلد أجنبى ،       )أ (

  .كل مركبة هوائية سودانية تعمل في بلد أجنبي      ) ب(
   

  تفسير
  : انون فى هذا الق       ـ٥

تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانى المفسرة فى قانون تنظيم        )أ (
  ، ٢٠١٠الطيران المدنى السوداني لسنة 

  :ما لم يقتض السياق معنى آخر       )ب(
  يقصد بها جمهورية السودان ،                    "الدولة " 

المساحات األرضية والمياه اإلقليميـة والفضـاء    يقصد به               "اقليم الدولة " 
  الجوي الذي يعلوهما ،

  يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،        "الوزير المختص " 

الطيران المدنى المنشأة بموجب أحكـام    يقصد بها سلطة                   "السلطة " 
سـوداني  من قانون تنظيم الطيران المدني ال) ١(٣المادة 
  ،    ٢٠١٠لسنة 



يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكـام المـادة                 "المدير العام " 
من قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسـنة  ) ١(١٢

٢٠١٠   ،  

يقصد بها منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجـب                    "المنظمة " 
  ،١٩٤٤لسنة اتفاقية شيكاغو 

المنظمـة ألنشـطة    ١٩٤٤يقصد بها اتفاقية شيكاغو لسنة                   "اإلتفاقية " 
  الطيران المدني العالمية والمصادق عليها من الدولة ،

يقصد به الملحق الخاص بالتحقيق في حوادث المركبـات         "الملحق الثالث عشر" 
  الهوائية المرفق باإلتفاقية ،

يقصد به الملحق الخـاص بـاألمن والسـالمة المرفـق            "لثامن عشرالملحق ا" 
  باإلتفاقية ،

يقصد به اإلجـراءات المتبعـة لتـأمين سـالمة        "البرنامج الوطني ألمن الطيران" 
الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل 

  غير المشروع ،
ص يقوم بتقديم خدمات المطـارات أو  يقصد بهم أي شخ            "مقدمو الخدمات" 

المالحة الجوية أو النقل الجوي أو التدريب في مجـاالت  
  الطيران ،

  يقصد بها األنظمة وقواعد الجو الصادرة من المنظمة ،   " القواعد والنظم القياسية" 

يقصد بها القواعد واألنظمة المتعلقـة بتحليـق المركبـة                    "قواعد الجو" 
ائية والمالحة الجوية وإسـتعمال الفضـاء الجـوي    الهو

     وحماية األشخاص والمتعلقات التي تصدرها السلطة ،

  يقصد بها الدولة التي سجلت فيها المركبة الهوائية،            "دولة التسجيل " 
يقصد بها أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو مـن              "مركبة هوائية " 

  الهواء غير تلك المنعكسة من سطح األرض ، ردود فعل
يقصد بها أى مركبة هوائية أثقل من الهواء تسـتخدم قـوة                      "طائرة " 

محركة لتسييرها وتستمد قـوة رفعهـا أثنـاء الطيـران     
ــع   ــن ردود الف ــية م ــورة أساس ــيابية  بص ( االنس

Aerodynamic Reactions  ( على أسطحها التي تبقي
  ي ظروف طيران معينة،ثابتة ف

يقصد بها المركبة الهوائية التي تمتلكها الدولة وال تعمـل        "مركبة هوائية للدولة " 
  في الحقل التجاري ،



يقصد به مركبة هوائية أو محرك مركبـة هوائيـة أو أداة                "منتج طيران " 
  مركبة هوائية أو جزء أو أجزاء مكونة ألي منها ،

يقصد به السجل السوداني الـوطني لتسـجيل المركبـات                       "السجل " 
  الذي تعده السلطة ،  الهوائية

يقصد به تسجيل المركبات الهوائية لدى منظمـة تتمتـع              "التسجيل الدولي " 
  بالشخصية القانونية الدولية ،

مة لتسجيل مركبات هوائيـة  يقصد بها عالمة تعينها المنظ            "العالمة العامة " 
  لمؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيالً دولياً ،

يقصد بها السلطة التى يعهد إليها بالسجل الـوطنى أو أى       "سلطة تسجيل العالمة " 
مركبة هوائية تابعة لمؤسسة   فيه  جزء منه والذى تسجل

  نقل جوى أجنبية أو مشتركة ،

يقصد بها أى إجازة أو رخصة أو شهادة أو تصـديق أو              " وثيقة طيران " 
أي ترخيص آخر تصدر وفقاً ألحكام هـذا القـانون ألي   
شخص أو ألي منتج طيران أو ألي مطار أو مهـبط أو  

  أية خدمة تتعلق بالطيران المدني ، 
بدولـة    يقصد بها وثيقة تصدرها السلطة          "شهادة صالحية المركبة الهوائية " 

المركبة  بصـالحية  فيها  يل المركبة الهوائية تشهد تسج
  الهوائية للطيران لفترة زمنية معينة ،

يقصد بها الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبـدأ فيهـا               "فترة الطيران " 
المركبة الهوائية حركتها بفعل قوتهـا الذاتيـة بغـرض    

نتهاء طيرانها اإلقالع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد ا
،  

يقصد بهـا أي عوائـق صـناعية كالمبـاني المرتفعـة                 "العوائق الجوية " 
واألبراج واألسالك العالية وغيرها، أو عوائـق طبيعيـة   
كالجبال و األشجار العالية وأي عوائـق أخـري تعيـق    

   الطيران ،

ـ                              "المشغل "  غيل المركبـة  يقصد به أي شخص يقـوم بتش
اما بنفسه أو بتأجيرهـا للغيـر   ، الهوائية بغرض الربح 

  وتخضع هيئة قيادتها ألوامره ،
يقصد به أى شخص حائز على شـهادة مشـغل                          "مشغل جوي " 

  جوي ،



يقصد به الطيار المسئول عن عمليات وسـالمة                   "قائد مركبة هوائية " 
وائية خالل الرحلة المعين من قبل المسـتثمر  المركبة اله

  الجوي أو من قبل المالك ،

يقصد به شخص مكلـف مـن قبـل المشـغل            " عضو طاقم المركبة الهوائية "
  بواجبات على المركبة الهوائية أثناء فترة الطيران ،

يقصد به الشخص المعتمد والمفوض مـن قبـل          "مفتش سلطة الطيران المدني " 
التـدقيق ،    لسلطة للقيام بعمليات التفتـيش، المراجعـة،  ا

المسح ، االختبار، الترخيص وغيرها من األعمال علـى  
كافة أنشطة الطيران المدني حسب مقتضى الحال بغرض 
التأكد من اإليفاء بالمتطلبـات وااللتـزام بتنفيـذ الـنظم     
واللوائح والقواعد واألوامر والتعليمات وتطبيقها وفقاً لما 

  و منصوص عليه في أحكام هذا القانون ،ه

يقصد به الشـخص المعتمـد والمفـوض مـن                        "المحقق المسئول " 
   السلطة للتحقيق والتقصي في حوادث ووقائع الطيران ،

  يقصد به حادث مركبة هوائية مرتبط بتشـغيل                "حادث مركبة هوائية " 
الفترة ما بين الوقت الذى يصعد المركبة الهوائية يقع فى 

فيه أى شخص الى المركبة الهوائية بقصد الطيران حتـى  
الوقت الذى تتم فيه مغادرة جميع األشـخاص المركبـة   

  الهوائية ،
يقصد بها كل واقعة ال ينطبـق عليهـا تعريـف                   "واقعة مركبة هوائية " 

  حادث المركبة الهوائية ،

يقصـد بهـا أدوات ذات مواصـفات خاصـة                       "المعدات األرضية " 
تستخدم سواء منفردة أو مجتمعه في صـيانة وإصـالح   

  وخدمة المركبة الهوائية،
يقصد بها ظروف غير متوقعـة الحـدوث ذات                          "القوة القاهرة " 

طبيعة ال يمكن مقاومتها يكون مصدرها خارجـاً عـن   
ومن شانها الحيلولة دون تطبيق احكـام   المركبة الهوائية
  هذا القانون ،

يقصد بها البضائع أو المـواد التـي يمكـن أن                       "البضائع الخطرة " 
تشكل خطراً علي الصحة العامة أو السـالمة العامـة أو   

  الممتلكات أو البيئة ،



ائر والمعدات الحربيـة  يقصد بها األسلحة والذخ               "  البضائع المحظورة" 
  وأى بضائع أخرى محظور نقلها وفقاً للقوانين ،

يقصد بها استخدام مركبـة هوائيـة للتـأجير أو                    "خدمة جوية تجارية " 
   للربح ،

يقصد بها خدمة جوية تجارية مسـتثمرة لنقـل                       "خدمة نقل جوي " 
قائب السفر أو البضائع الركاب أو األمتعة الشخصية أو ح

أوايه حمولة أخري في مركبة هوائية من مكان الي آخر 
،  

يقصد به مناورة تقوم بها مركبة هوائيـة عـن                     "الطيران البهلواني " 
قصد تتضمن تغييراً فجائياً في وضـعها أو جعلهـا فـي    

  . وضع غير مالوف أو تغيير سرعتها بشكل غير عادي 

   
   
   

  ل الثانىالفص
  أنواع المركبات الھوائیة وتسجیلھا وجنسیتھا

  أنواع المركبات الهوائية
  :تقسم المركبات الهوائية وفقاً للتصنيف المعتمد من قبل المنظمة لألنواع اآلتية      )١(      ـ٦

  ،)  State Aircraftمركبات هوائية تابعة لدولة (        )أ (

  ) . Civil Aircraft( مركبات هوائية مدنية       )ب(
  :تقسم المركبات الهوائية التابعة لدولة لآلتى        )٢(

  مركبات هوائية تابعة للدولة ،       )أ (

  .مركبات هوائية تابعة لدولة أجنبية      )ب(

  :تشمل المركبات الهوائية المدنية        )٣(

  بح ،المركبات الهوائية التجارية المستخدمة للتأجير أو للر       )أ (
    .المركبات الهوائية المملوكة للدولة أو لألفراد المستخدمة ألغراض خاصة       )ب(

   

  حمل عالمات التسجيل والجنسية
تحمل عالمات تسـجيلها وفقـاً    ال يجوز ألى مركبة هوائية أن تعمل فى إقليم الدولة ما لم تكن       )١(      ـ٧

  .ألحكام قانون دولة التسجيل 
يجوز للسلطة أن تستثنى أى مركبة هوائية غير مسجلة فى دولة ) ١(البند   أحكام   رغم منبال       )٢(

أخرى بالطيران أو الهبوط فى أراضيها ألغراض التجربة أو ألى أغراض أخرى، وذلك طبقاً 
  .لما تقرره فى هذا الشأن 



   

  التسجيل
يم الدولة أو االقالع منها ما لم تكن مسجلة وفقـاً  ال يجوز الية مركبة هوائية ، الطيران أو الهبوط في إقل      ـ٨

الحكام هذا القانون أو في دولة متعاقدة أو دولة أجنبية أخري انفاذاً التفاق خاص بينها وبين الدولة للعمـل  
  :فيها ويستثنى من ذلك 
  ،)  captive ballons( البالونات المقيدة        )أ (

  ،)  Kites( الطائرات الورقية       )ب(
و االشرعة المعدة للتعلق )  Model aircraft( النماذج لطائرات الهواة       )ج (

وأى مركبات هوائية أخرى تصدر السلطة قرار ) hang  gliders(   بها
  .بإستثنائها

   

  شروط التسجيل
  :يشترط لتسجيل أى مركبة هوائية فى السجل أن تتوفر فيها الشروط اآلتية       )١(     ـ ٩

أال تكون المركبة الهوائية مسجلة فى دولة أخرى أو مسجلة تسجيالً مشتركاً         )أ (
  أو دولياً ،

  أن تكون مملوكة أو مؤجرة بغرض التملك ،      )ب(

أن تكون حائزة على شهادة صالحية سارية المفعول وفقاً للقواعد التى       )ج (
  تحددها اللوائح وصادرة من دولة التسجيل ،

  .سوية كافة الحقوق المقيدة عليها ت       )د (
بالجنسـية  ) ١(تتمتع كل مركبة هوائية تم تسجيلها وفقاً للشروط المنصوص عليها فـى البنـد         )٢(

  . السودانية 

   

  طلب تسجيل المركبات الهوائية
  :يقدم طلب تسجيل المركبات الهوائية خطياً للسلطة وترفق به المستندات اآلتية      )١(    ـ١٠

  ملكية المركبة الهوائية ،       )أ (

  شطب المركبة الهوائية من سجل الدولة التي كانت مسجلة لديها ،      )ب(

  .إجراء عقد ضمان وفقاً لالنظمة التطبيقية       )ج (

يحتوي الطلب علي مختلف الخصائص و المعلومات العائدة للمركبة الهوائيـة التـي تحـددها          )٢(
  . السلطة 

   

  ت شطب المركبة الهوائيةحاال
  :تشطب المركبة الهوائية من السجل فى الحاالت اآلتية ، إذا       )١(    ـ١١



  طلب مالكها أو مستأجرها شطبها من السجل ،       )أ (

  هلكت أو سحبت نهائياً من الخدمة ،      )ب(

ظلت قابعة لمدة ثالث سنوات دون طيران ، بغض النظر عن صالحيتها       )ج (
  للطيران ،

  .إذا صدر قرار بذلك من السلطة        )د (
على المالك المسجل أن يعيد شهادة التسجيل الى السلطة خالل مدة ال تجاوز أربعة عشر يومـاً        )٢(

  . من تاريخ الشطب 

   

  إستثمار المركبات الهوائية األجنبية
ئجارها لمدة ستة أشهر علـي االقـل مـن قبـل أى     يجوز استثمار المركبة الهوائية االجنبية في حالة است    ـ١٢

  . شخص ممن يحق له تسجيل المركبة الهوائية تحت اسم المستأجر وفق شروط التسجيل بغرض الشراء 

   

  شهادة التسجيل
يمنح كل شخص تقدم بطلب تسجيل مركبة هوائية شهادة تسجيل وفقاً لألنموذج الذى حدده السلطة متى ما     ـ١٣

  .لتسجيل استوفى شروط ا

   

  السجل
  .تحتفظ السلطة بسجل عام تقيد فيه جميع المركبات الهوائية المسجلة       )١(    ـ١٤

  :يجب أن يشتمل السجل على البيانات اآلتية       )٢(
  رقم شهادة تسجيل المركبة الهوائية ،       )أ (
  عالمات الجنسية و التسجيل ،      )ب(

  اسم الشركة المصنعة،      )ج (

  طراز المركبة الهوائية ،       )د (

  الرقم التسلسلي المحدد لها من الصانع ،     )هـ(
  ،) المالك المسجل ( اسم وعنوان       )و (

  اسم وعنوان المستأجر في حالة تأجير المركبة الهوائية ،      )ز (

  الحقوق واالتفاقيات الجارية عليها ،      )ح (

  .السلطة ضرورة تدوينها فى السجل أية معلومات أخري ترى       )ط (

إذا كان المالك المسجل للمركبة الهوائية أجنبياً يشار الى ذلك فى شهادة التسجيل ، أما إذا كانـت        )٣(
  .  المركبة الهوائية مستأجرة يسجل اسم وعنوان المستأجر 

   

  إلتزامات مالك المركبة الهوائية المسجلة



  :هوائية مسجلة أن يخطر السلطة خالل أربعة عشر يوماً باآلتى  يجب على مالك أى مركبة    ـ١٥

  نقل ملكية المركبة الهوائية ،       )أ (

  بأى تلف فى المركبة الهوائية أو فقدانها أو ايقافها عن الطيران ،      )ب(

  تغيير في بيانات المركبة الهوائية ،      )ج (

  .ة إنتهاء مدة إيجارة المركبة الهوائي       )د (
   

  فقدان جنسية المركبة الهوائية
  .تفقد المركبة الهوائية السودانية جنسيتها في حالة إلغاء تسجيلها وشطبها من السجل     ـ١٦

   

  تصحيح البيانات الواردة في السجل أو 
  شهادة التسجيل أو تعديلها

دة في السجل أو شهادة التسـجيل  يجوز للسلطة بعد إبالغ صاحب العالقة تعديل أو تصحيح البيانات الوار    ـ١٧
  .لوجود خطأ 

   

  التسجيل حسب أحكام نظام تسجيل مشترك

  أو نظام تسجيل دولي
) نظام تسـجيل دولـي   ( أو ) نظام تسجيل مشترك ( كل مركبة هوائية تسجل في الخارج حسب أحكام     ـ١٨

ي مؤسسة التشـغيل الدوليـة   تعتبر وفق اتفاقية شيكاغو انها تحمل جنسية كل دولة من الدول األعضاء ف
  .والتي من خاللها تشغل المركبة الهوائية وتعد مركبة هوائية أجنبية 

   

  القيد فى السجل
يعد القيد في السجل حجة ويكون له طابع علني ويجوز لكل ذي مصلحة االطالع عليـه فـي األوقـات        ـ١٩

  .لوائح المناسبة و الحصول على إفادة بمضمونه عند الطلب وذلك وفقاً ل
   
   

  الفصل الثالث
  صناعة المركبات الھوائیة وصالحیتھا للطیران

  صناعة المركبات الهوائية

على ترخيص مسـبق   الحصول  ال يجوز صنع أى مركبة هوائية أو جزء منها فى الدولة دون       )١(    ـ٢٠
  . من السلطة وذلك وفقاً للشروط واألنظمة الصادرة فى هذا الشأن 

 تتحمل السلطة أى مسئولية قد تنتج عن األضرار التى تلحق بالمركبة الهوائية أو الغير علـى  ال      )٢(
   .سطح األرض من جراء القيام بعمليات المراقبة والمعاينة 

   



  مؤسسات صيانة المركبات الهوائية
ـ  الهوائية  المركبات   وتأهيل صيانة  مؤسسات  وتعتمد  ترخص السلطة       )١(    ـ٢١ ق المواصـفات  وف

  .القياسية واالشتراطات الفنية واألوامر اإلدارية التى تصدرها 

يجوز للسلطة وقف أو إنهاء إعتماد أى مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بخدمات الصيانة والعمرة       )٢(
  :للمركبات الهوائية المسجلة فى الدولة وذلك إذا 

  ة أو التشغيلية فيها ، أو تبين لها تدنى مستوى الكفاءة الفني       )أ (

إمتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشى السلطة من أداء التفتيش الدورى أو       )ب(
  .الفجائى الذى تقرره 

   

  شهادة الصالحية
شـهادة صـالحية    لـديها   ما لم تكـن   الدولة  ال يجوز ألى مركبة هوائية أن تعمل فى إقليم       )١(    ـ٢٢

للطيران سارى المفعول ويستثنى من ذلـك المركبـات الهوائيـة     للطيران أو تصريحاً خاصاً
المسجلة فى الدولة والتى تحلق فى إقليم الدولة بغرض التجربة أو الفحص أو أى عملية أخـرى  

  .تتعلق بآلية المركبة الهوائية وفقاً للشروط التى تقررها السلطة 
ان وتجديـدها وسـحبها وكيفيـة اإلحتفـاظ     تحدد اللوائح شروط إصدار شهادة الصالحية للطير      )٢(

  .بالوثائق الخاصة بها 

   

  التفتيش للتحقق من صالحية المركبة الهوائية للطيران
أو الطيران لغرض اإلختبـار   يحق للسلطة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو إجراء إختبارات       )١(    ـ٢٣

الهوائية أو أى من أجهزتها أو معداتها أو  كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صالحية المركبة
  . مكوناتها طبقاً للمواصفات المعتمدة 

على نفقة المشغل ويكون لممثـل السـلطة حـق    ) ١(تتم اإلجراءات المنصوص عليها فى البند       )٢(
الدخول الى المكان الموجودة فيه المركبة الهوائية لمباشرة أى من هذه األعمال ، كمـا يكـون   

  .ة الحق فى إصدار التعليمات الالزمة للمشغل فى هذا الشأن للسلط
يحق للسلطة أن توقـف  ) ٢(و)١(فى حالة اإلخالل بأى من اإلجراءات المشار إليها فى البندين       )٣(

  سريان مفعول شهادة صالحية المركبة الهوائية الى حين إستيفاء المتطلبات المقررة 

   

  صيانة المركبة الهوائية
يجب على مشغل أى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة أال يقوم بتشغيلها فى النقـل الجـوى التجـارى أو        ـ٢٤

األشغال الجوية ما لم تتم صيانتها فى مؤسسة صيانة معتمدة من السـلطة ، بمـا فـى ذلـك محركاتهـا      
  .ومعداتها وأجهزتها ، طبقاً لدليل الصيانة المعتمد من السلطة 

   



  كبة الهوائيةتصريح صيانة المر
سارى المفعـول لمـدة    صيانة  تصريح  ما لم تحمل  الطيران  هوائية  مركبة  ال يجوز ألى       )١(    ـ٢٥

  .الرحلة على أقل تقدير 

  .تحدد اللوائح شروط إصدار تصريح الصيانة وإستثنائها       )٢(

   

  أجهزة ومعدات المركبة الهوائية
بـاألجهزة والمعـدات    تجهيزهـا   الدولة  فى  مسجلة  هوائية  مركبة   يجب على مشغل أى      )١(    ـ٢٦

  .المنصوص عليها فى مالحق إتفاقية شيكاغو 

يجوز للسلطة أن تأمر بتركيب أى أجهزة أو معدات إضافية بأى مركبة هوائيـة مسـجلة فـى          )٢(
  .الدولة لضمان سالمتها أو لتسهيل عمليات البحث واإلنقاذ 

ب أن يتم تركيب األجهزة والمعدات بحيث يمكن إستبدالها بسـهولة كمـا يجـب صـيانتها     يج      )٣(
  .ومعايرتها بحيث تكون معدة وصالحة لإلستعمال 

يجب إلحاق وإظهار معدات الطوارئ وملحقاتها وطرق إستعمالها فى كل مركبة هوائية مسجلة       )٤(
  .فى الدولة بطريقة واضحة 

عند تركيب أى أجهزة أو معدات على المركبة الهوائيـة أال تكـون مصـدر    يجب أن يراعى       )٥(
خطورة على صالحية المركبة الهوائية أو سالمة الركاب وأال تؤثر على أداء أى من األجهـزة  

  .والمعدات الالزمة لسالمتها 

   

  السجالت الفنية للمركبة الهوائية ووزنها ومعداتها
لكل مركبة هوائية مسـجلة   السلطة  إلحتفاظ بالسجالت الفنية التى تقررها يجب على المشغل ا      )١(    ـ٢٧

  .فى الدولة وال يجوز التصرف فيها إال بتصريح منها 

يجب تدوين البيانات التى تحددها السلطة فى السجالت الفنية للمركبـة الهوائيـة فـور سـماح           )٢(
بيانات على أال يتعدى ذلك سبعة أيـام مـن   الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذى تتعلق به تلك ال

  .تاريخ إتمام العمل 
فى أى من السجالت الفنية للمركبة الهوائية مـع  ) ٢(يجوز تدوين البيانات المشار إليها فى البند       )٣(

اإلشارة الى أى وثائق ومستندات أخرى ، وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات 
  .السجل جزء من هذا 

  .يجب أن يحدد وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صالحية الطيران       )٤(

يجب أن يتم وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صالحية للطيـران وأن        )٥(
  .سلطة يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفى األحوال وبالطريقة التى تحددها ال

يجب على المشغل إعداد جدول األوزان للمركبة الهوائية بعد وزنها وذلـك وفقـاً لمـا تحـدده           )٦(
  .السلطة ، واإلحتفاظ به وال يجوز التصرف فيه إال بتصريح من السلطة 



   
   

  الفصل الرابع
  اإلجازات وتعلیم الطیران وعلومھ

  إجازات طاقم المركبة الهوائية
الدولة أن يكون حـائزاً   إقليم  يشترط فى من يعمل عضواً فى طاقم أى مركبة هوائية تعمل فى       )١(    ـ٢٨

  .على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل 

ة أجنبيـة إال  يجوز للسلطة عدم اإلعتراف بالشهادات واإلجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دول      )٢(
بعد التقييم وإستيفاء حاملها لمتطلبات التقييم النظرى والعملى والمقتضيات التى تحددها السـلطة  

.  

     

  إجازات طاقم قيادة المركبة الهوائية
يشترط فيمن يعمل عضواً فى طاقم قيادة أى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة أن يكون حائزاً على إجـازة      ـ٢٩

صادرة من السلطة أو معتمدة منها تخول له الحق فى القيـام بواجباتـه علـى المركبـة      سارية المفعول
  .الهوائية المعنية 

   

  اإلستثناء من شروط الحصول على إجازة طاقم

  المركبات الهوائية أثناء التدريب

، يجوز ألى شخص غير حاصل على اإلجازة المطلوبة الحصول على إجازة تدريب أو طالـب طيـران       ـ٣٠
يعمل كطيار فى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة لتلقى التدريب ، أو إتمام إختبار لغرض الحصول علـى  
إجازة طيران ، أو تجديدها أو تمديد سريانها ، بشرط أن يكون قائد المركبـة الهوائيـة حاصـالً علـى     

  :إال   اإلجازة المطلوبة وإن اليوجد بالمركبة الهوائية أثناء ذلك

  شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم المركبة الهوائية ، أو        )أ (

  .السلطة    مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أى شخص آخر تعتمده      )ب(

   

  إصدار وإعتماد وتجديد اإلجازات المتعلقة بجميع

  أعمال خدمات الطيران المدنى السودانى
الفنية المتعلقة بجميـع   واإلجازات  ران الطي إجازات  تختص السلطة بإصدار وإعتماد وتجديد       )١(    ـ٣١

  .أعمال خدمات الطيران المدنى وفقاً للشروط التى تحددها السلطة 

بعد أن تتأكد من أن طالب اإلجازة مؤهل مـن  ) ١(تصدر السلطة اإلجازات المذكورة فى البند       )٢(
المقـررة    الشـروط حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى بعد إسيتفاء كل 

   .ولها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء اإلختبارات النظرية والعملية المقررة فى هذا الشأن 



يكون للسلطة الحق فى عدم إصدار أو تجديد أو إعتماد أو تمديد سريان مفعول أى إجازة ممـا        )٣(
أو إيقافهـا بعـد    يدخل فى إختصاصها طبقاً ألحكام هذا الفصل ، كما لها الحـق فـى سـحبها   

إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن هذه اإلجازة أو حائزها تدنى مستواه عن المستوى المطلـوب  
  .، أو إذا خالف أى حكم من أحكام هذا القانون 

ال يجوز لحائز أى إجازة أن يستمر فى أداء األعمال التى تخوله حق القيام بها إذا مـا علـم أو         )٤(
سباب ما يحمله على اإلعتقاد بأن حالته الصحية ال تجعله قـادراً للقيـام بهـذه    توفر لديه من األ

  . األعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة 

  :تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها        )٥(

  جرح يعوقه من أداء العمل الذى تخوله اإلجازة حق القيام به ، أو        )أ (

من أداء األعمال التى تخوله اإلجازة حق القيام بها لمدة مرض يمنعه       )ب(
  .عشرين يوماً فأكثر 

أن يخطر السلطة كتابة ) ٥(على حائز اإلجازة أو المشغل فى األحوال المشار إليها فى البند        )٦(
  بذلك إلتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة الكشف الطبى المقرر لإلجازة التى يحمله

    

  انة وصالحية حامليهاإجازات الصي
تحدد السلطة شروط إصدار وتجديد ومد سريان مفعول إجـازات صـيانة هياكـل المركبـات           )١(    ـ٣٢

الهوائية ومحركاتها وأجهزتها والصالحيات التى تخولها كل إجازة لحائزهـا وكـذلك شـروط    
  . إعتماد اإلجازات األجنبية 

  ) .١(يها فى البند تصدر السلطة اإلجازات المشار إل       )٢(

متى ما كانت صادرة من دولة أخرى وإتفقت ) ١(تعتمد السلطة اإلجازات المشار إليها فى البند       )٣(
    .مع مستوياتها المنصوص عليها فى هذا الشأن 

   

  منح تصاريح مؤقتة لصيانة المركبات الهوائية
انة المركبات الهوائية الالزمة إلستخدامها بوساطة فى حالة عدم وجود أفراد يحملون إجازات تؤهلهم لصي     ـ٣٣

شركات الطيران السودانية لصيانة مركبات هوائية من أنواع جديدة أو إستحداث طرق جديدة للقيام 
بأعمال الكشف والتفتيش واإلختبار ، يجوز للسلطة منح تصاريح مؤقتة لفنى صيانة المركبات الهوائية 

لة فى مجال صيانة المركبات الهوائية من أنواع متعددة للقيام بالواجبات ممن تتوفر لديهم الخبرة الطوي
       .والمسئوليات المخولة لحاملى اإلجازات فى هذه الحالة بعد التأكد من قدرتهم على إتمامها 

   

  إجازة فنيى صيانة المركبات الهوائية



منتج طيران ما لم يكن حائزاً على إجـازة  ال يجوز ألى شخص القيام بأعمال صيانة أى مركبة هوائية أو     ـ٣٤
فنيى صيانة مركبات هوائية سارية المفعول تخوله القيام بتلك األعمال أو حائزاً على تـرخيص صـيانة   

  . مركبات هوائية سارى المفعول أو تصريح خاص تصدره السلطة 

   

  المراقبين الجويين فى الحركة الجوية  إجازات
عمل كمراقب فى الحركة الجوية ما لم يكن حائزاً على إجـازة مراقـب فـى    ال يجوز ألى شخص أن ي    ـ٣٥

  .الحركة الجوية سارية المفعول إال فى الحاالت التى تسمح بها السلطة 
   

  تعليم الطيران
إعداده للحصول علـى   لغرض  الطيران  آخر على  شخصاً  ال يجوز ألى شخص أن يدرب       )١(    ـ٣٦

ن القائم بالتدريب حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من السـلطة  إجازة طيران ما لم يك
أو معتمدة منها تخول له الحق فى العمل كقائد مركبة هوائية تدريب ويجب أن تتضـمن هـذه   

  .اإلجازة صالحيته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب 

  .ان تحدد السلطة شروط منح وإعتماد إجازات تعليم الطير       )٢(
   

   

  كليات ومعاهد ونوادى الطيران
ونـوادى الطيـران    معاهـد   مزاولـة   بكيفية  المتعلقة  والتعليمات  األنظمة  السلطة  تحدد       )١(    ـ٣٧

  . ألنشطتها 
ال يجوز لمعاهد ونوادى الطيران أو أى جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التـدريب علـى         )٢(

نشاط جوى آخر إال بموجب ترخيص مسبق من السلطة ووفقـاً للشـروط    فنونه أو ممارسة أى
التى تحددها ، ويحق لها إيقاف أو سحب الترخيص فى حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين 

  . والقواعد واألنظمة المعمول بها 

لمختلفـة إال  تدريس وتعليم علـوم الطيـران ا    ال يجوز ألى جامعة أو كلية أو معهد أو مدرسة      )٣(
  . بموجب ترخيص مسبق من السلطة 

   

  شهادة مشغل جوى أو مشغل جوى خاص
ال يجوز ألى شخص أن يشغل مركبة هوائية فى خدمة جوية تجارية أو مركبة هوائية كبيـرة أو مكيفـة       ـ٣٨

ـ  لطة الضغط ذات محركات توربينية لنقل الركاب دون مقابل ما لم يكن حاصالً على شهادة بذلك من الس
   . سارية المفعول 

   
   
   



  الفصل الخامس
  العملیات الجویة

  مراقبة عمليات الطيران
يكون المشغل أو ممثله مسئوالً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بمركبته الهوائية بما يضـمن القيـام       ـ٣٩

  .بشأنها بها طبقاً لمستويات السالمة المحددة وتنفيذاً ألحكام القوانين والقواعد الصادرة
   

  تعيين قائد المركبة الهوائية
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أال يسمح بقيام أى رحلة إال بعد أن يعين أحـد الطيـارين         )١(    ـ٤٠

  .قائداً للمركبة الهوائية ، يكون مسئوالً عن سالمتها وسالمة من عليها من أشخاص وممتلكات 
وجودين على متن المركبة الهوائية تنفيذ أى أوامر أو تعليمـات  يجب على جميع األشخاص الم      )٢(

  . قانونية يصدرها قائد المركبة الهوائية لضمان سالمتها ومن عليها من أشخاص وممتلكات 

   

  إستعمال أجهزة المركبة الهوائية
ياراً مؤهالً ومكلفـاً  ال يجوز ألى شخص أن يستعمل أجهزة المركبة الهوائية أثناء طيرانها إال إذا كان ط    ـ٤١

  .من قبل المشغل للقيام بذلك 

   

  دخول مقصورة القيادة
كـان عضـواً مـن     إذا  إال  يحظر على أى شخص أن يدخل مقصورة قيادة المركبة الهوائية       )١(    ـ٤٢

 أعضاء طاقمها ، أو مفتشاً ، أو مراقباً معيناً من قبل المشغل أو السلطة للقيام بعمل محدد أثنـاء 
  .الرحلة ، ويشترط فى الحالة األخيرة إعالم قائد المركبة الهوائية بذلك 

يحق لقائد المركبة الهوائية فى حاالت الطوارئ أن يمنع أى شخص ) ١(مع مراعاة أحكام البند       )٢(
  .من دخول مقصورة القيادة أو أن يخرجه منها إذا رأى أن سالمة المركبة الهوائية تتطلب ذلك 

يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول مقصورة القيادة مقعد من مقاعد الركـاب إال إذا        )٣(
  .كان له مقعد بمقصورة القيادة 

يجب أال يتجاوز عدد األشخاص الموجودين بمقصورة القيادة أثنـاء اإلقـالع والهبـوط عـدد           )٤(
  .المقاعد المعتمدة 

   

  التبليغ عن أخطار الطيران
على قائد المركبة الهوائية إذا واجه أثناء طيرانه أى أحوال غير عادية أو الحظ أداء غيـر عـادى   يجب     ـ٤٣

لمساعدات المالحة الجوية مما قد يشكل خطراً على سالمة الطيران أن يبلغ وحدة خدمات مراقبة الحركة 
  . الطيران  الجوية المختصة بذلك ويجب عليه أن يبلغ بأى أحوال أخرى تشكل خطراً على سالمة

   

  التبليغ عن أعطال أجهزة المركبة الهوائية



يجب على قائد المركبة الهوائية أن يدون فى السجل الفنى للمركبة الهوائيـة أى عطـل أو أداء         )١(    ـ٤٤
  .غير عادى ألى من أجهزة المركبة الهوائية قد يحدث أو يالحظ أثناء الرحلة وأن يبلغ بذلك 

قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أى أعطال أو مالحظـات   يجب على      )٢(
  .سبق اإلبالغ عنها وتدوينها فى السجل الفنى للمركبة الهوائية فى رحلتها السابقة 

   
  إرشاد الركاب

الهوائيـة عـن    المركبة ركاب  إرشاد  بضمان  الكفيلة  يجب على المشغل إتخاذ اإلجراءات       )١(    ـ٤٥
أماكن وطرق إستعمال أحزمة المقاعد ، منافذ الطوارئ ، أطواق النجاة ، أجهزة األوكسـجين  

  .وتجهيزات الطوارئ األخرى المعدة لإلستخدام الشخصى أو الجماعى 

يجب فى حاالت الطوارئ أثناء الطيران إرشاد ركاب المركبة الهوائية الى إجراءات الطـوارئ        )٢(
  .لبها تلك الحالة التى تتط

   

  شحن وتحميل المركبة الهوائية
يجب على المشغل أال يسمح بتحميل المركبة الهوائيـة إال تحـت إشـراف شـخص مـدرب            )١(    ـ٤٦

ومرخص له من قبل السلطة يتم تزويده بمعلومات وتعليمات مكتوبة كافية بخصـوص توزيـع   
  :الحمولة وتثبيتها على الوجه الذى يكفل ما يلى 

  أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة ،       )أ (

تنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن بما فى ذلك أى شروط       )ب(
يكون منصوصاً عليها فى شهادة صالحية المركبة الهوائية للطيران ودليل 

  .الطيران 

  . ٥٠ادة يجب على المشغل التقيد واإللتزام بما جاء بنص الم      )٢(

     

  الطيران البهلوانى
  .ال يسمح ألى مركبة هوائية بالطيران البهلوانى إال وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللوائح      ـ٤٧

   
  العرض الجوى

  .ال يجوز ألى شخص أن يمارس أو يسمح بممارسة عرض جوى إال بموجب ترخيص من السلطة      ـ٤٨
   

  البضائع الخطرة والمحظورة
ألغراض األمن والسالمة ومع مراعاة األنظمة المطبقة فى هذا الخصوص ووفقاً ألحكام الملحق الثامن       ـ٤٩

عشر والتعليمات الفنية الصادرة بموجبه واللوائح المعتمدة فى هذا الشأن ال يجوز نقل المواد الموضحة 
  :أدناه 

  :البضائع الخطرة اآلتية        )أ (



  سلحة البيضاء و العصي ،األ              )أوال(

  الغازات المعباة تحت الضغط ،              )ثانيا(

  المواد السائلة القابلة لالشتعال ،              )ثالثا(

  المواد الممغنطة ،             )رابعا(

  المواد المؤكسدة ،            )خامسا(
  المواد السامة والمعدية والجراثيم ،           )سادسا(

  المواد الحارقة و األكلة و المخترقة ،            )سابعا(

  الجثث وبموجب الشروط الخاصة بالنقل،           )ثامنا (

الحيوانـات والطيـور والحشـرات إال بعـد إتخـاذ جميـع                   )تاسعا(
اإلحتياطات، الالزمة لتأمين سالمة الرحلـة وتـأمين صـحة الركـاب     

  وسالمتهم،

  أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره ،           )عاشرا(

  :البضائع المحظورة اآلتية       )ب(

  المتفجرات أو المفرقعات إال ما كان الزماً لتسيير الطائرات أو إلعطاء   )أوال (
  اإلشارات المقررة ،

  األسلحة و الذخائر و العتاد الحربي ،    )ثانيا(

  ة و النظائر المشعة وكل ما يتعلق بها،المواد النووي    )ثالثا(

  أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره ،   )رابعا(

  ،) أ (يجوز بتصديق من السلطة نقل البضائع المشار اليها في الفقرة       )ج (
يجوز بتصديق من الوزير المختص نقل البضائع المشار إليها في الفقرة       ) د (

  ) . ب(

   

  األسلحة والمواد الخطرة بالمطارات حمل

  والمركبات الهوائية
على متن المركبـات   يحمل  ال يجوز ألى شخص أن يحمل داخل المطارات أو المهابط أو أن       )١(    ـ٥٠

الهوائية دون تصريح من السلطة أى أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو مفرقعـات أو مـواد   
أى مواد أخرى يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنـف أو   متفجرة أو قابلة لإلشتعال أو

  .التخريب أو التهديد 

إذا تطلب األمر نقل سالح أبيض أو سالح نارى خالى من الـذخيرة أو ذخيـرة أو أى مـواد          )٢(
أخرى يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد يجب على حاملهـا  

ند بدء إجراءات السفر بصالة المغادرة لتكملة إجراءاتها بواسطة أمن الطيران المدنى تسليمها ع
  . بالمطار أو المهبط 



توضع األشياء الوارد ذكرها فى مكان آمن بالمركبة الهوائية ال يمكن وصول الركـاب إليـه ،         )٣(
وإشراف أمن الطيـران  وترد لمن سلمها بعد إنتهاء الرحلة بصالة الوصول بمطار المقصد بعلم 

  . المدنى بالمطار أو المهبط 

ال يجوز ألى شخص أن يتعدى نقطة التفتيش األمنى بالمطار أو المهـبط وبحوزتـه أى مـن          )٤(
أو أى مواد أخرى محظـور نقلهـا   ) ٢(و)١( ٥٠و  ٤٩األشياء المنصوص عليها فى المادتين 

  . تخريب أو التهديد دون اإلعالن عنها يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنف أو ال

لمراقبة أمن الطيران المدنى فـى  ) ٢(و) ١( ٥٠و  ٤٩تخضع المواد الوارد ذكرها فى المادتين       )٥(
مطارات ومهابط المغادرة والعبور والمقصد وفقاً لما هو منصوص عليه بالبرنـامج الـوطنى   

   . ألمن الطيران 

د الجوى السريع والطرود عن طريق الجو للتأكد من عـدم إحتوائهـا   يجب فحص وتفتيش البري      )٦(
على أى مواد تهدد أمن وسالمة المركبة الهوائية أثناء الطيـران أو أنهـا ال تحمـل أى مـواد     

  .محظورة أو خطرة وفقاً للنظم المعمول بها فى الدولة

   

  بيئة الطيران
يم الدولة التأكد مـن واإللتـزام باإلشـتراطات الخاصـة     يجب على أى مركبة هوائية قبل التحليق فى إقل    ـ٥١

بمستوى الضوضاء المسموح به للمركبات الهوائية والضوابط والتعليمات الكفيلة بالحـد مـن إنبعاثـات    
محركات المركبات الهوائية وتهوية الوقود وأى ملوثات أخرى للهواء من أدخنة وغبار وخالفـه تـؤثر   

  .العمليات على بيئة الطيران وسالمة سير 

   
   
   

  الفصل السادس
  الوثائق والسجالت

  حمل الوثائق والسجالت على متن المركبة الهوائية
أن تحمـل الوثـائق    دوليـة   يجب على أى مركبة هوائية تعمل فى إقليم الدولة أثنـاء رحلـة         )١(    ـ٥٢

مالحقها باإلضافة ألى والسجالت السارية المفعول الواجب حملها طبقاً ألحكام إتفاقية شيكاغو و
  .وثائق وسجالت أخرى تحددها السلطة 

تحدد السلطة الوثائق والسجالت التى يجب أن تحملها المركبات الهوائية فى الرحالت الداخليـة        )٢(
ويجوز لها إعفاء أى من هذه المركبات الهوائية من حمل هذه الوثائق والسـجالت أو بعضـها   

   .كان تحدده السلطة بشرط التأكد من حفظها فى م
   

  الوثائق والسجالت الواجب حملها على المركبة الهوائية
  :يجب حمل الوثائق والسجالت التالية على المركبة الهوائية      ـ٥٣



  شهادة تسجيل المركبة الهوائية ،       )أ (

  شهادة صالحية المركبة الهوائية ،      )ب(

  ائية ،إجازات أعضاء طاقم المركبة الهو      )ج (

  رخصة محطة ال سلكى المركبة الهوائية ،       )د (

  مراشد التشغيل ،     )هـ(
  قائمة بأسماء الركاب إذا كانت تحمل ركاب ،      )و (

  قائمة البضائع إذا كانت تحمل بضائع ،      )ز (

  قائمة بالبريد والطرود إذا كانت تحمل بريد وطرود ،      )ح (

  اإلقرار العام ،      )ط (

  وثائق التأمين المقررة ،      )ى (
  .أى وثيقة أخرى تحددها السلطة       )ك (

   

  سحب وإيقاف الوثائق
أى وثيقـة أخـرى     إذا تقرر سحب أو إيقاف أى شهادة أو إجازة أو إعتماد أو تصريح أو تـرخيص أو     ـ٥٤

د الطلب أو فى أقـرب  أصدرتها السلطة يكون على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها السلطة عن
  . فرصة ممكنة 

   

  حظر العبث بالوثائق والسجالت
يحظر العبث بأى شهادة أو إجازة إعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجل أو أى وثيقة تقـرر إسـتعمالها       ـ٥٥

  . بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات 

   

     
  الفصل السابع

  التسھیالت للطیران المدني مقدمو الخدمات و
  المطارات

  . ال يجوز بدء تشغيل أى مطار أو مهبط إال بعد إستيفاء متطلبات السالمة التى تحددها السلطة     ـ٥٦

   

  الفضاء الجوي
تحدد السلطة الفضاء الجوي لمسار الحركة الجوية وفقاً ألحكام القواعد القياسية وأساليب العمل الموصـي      ـ٥٧

  .بل المنظمة بها من ق

   

  الحركة الجوية



تحدد السلطة كيفية خدمات الحركة الجوية التى تسلكها المركبات الهوائية عند دخولهـا إقلـيم الدولـة أو        ـ٥٨
الخروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن عنه فى دليل اإلعـالم  

  .الجوى أو نشرات الطيران 

   

  ت الطيران المدنىخدما
ال يجوز لمقدمى خدمات الحركة الجوية ممارسة نشاطهم وإستخدام تجهيـزات ذات الصـلة بإتصـاالت        ـ٥٩

  .الطيران أو المالحة الجوية أو خدمات األرصاد الجوى إال بموجب ترخيص من السلطة
   

   

   
  الفصل الثامن
  أحكام الطیران

  تراخيص الطيران وأنواعها
الحصول على تـرخيص   يجب على أى مشغل مركبة هوائية يرغب فى العمل فى إقليم الدولة       )١(    ـ٦٠

صادر من السلطة وفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية والتى تسمح لمشغلها بالقيام بعمليـات جويـة   
  .معينة 

  .تحدد اللوائح أنواع التراخيص        )٢(
   

  تصريح الطيران

ئية ترغب فى العمل فى إقليم الدولة أن تحصل على تصريح صادر من السلطة يجب على أى مركبة هوا    ـ٦١
يسمح لها بالطيران فى إقليمها بناء على طلب مقدم من ممثل المشغل المقيم بالدولة أو وكيله المعتمد لدى 
السلطة وذلك للحصول على إذونات الهبوط والعبور وفى جميع األحوال ال يجـوز نقـل التصـريح أو    

  .زل عنه للغير التنا

   

  الشروط الواجب توفرها فى المركبات الهوائية
  :يجب أن تتوفر فى المركبات الهوائية التى تعمل فى إقليم الدولة الشروط اآلتية أن     ـ٦٢

تكون مسجلة فى الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولى أو        )أ (
  المشترك ،

صالحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة  تكون شهادة      )ب(
فيها بشرط أن تتوفر فى تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها 

  فى اإلتفاقيات الدولية ، 
  المقررة ،  تحمل بطريقة ظاهرة عالمات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد      )ج (



وفقاً للمواصفات المحددة من قبل   عدات المقررةتكون مجهزة باألجهزة والم       )د (
  المنظمة ،

يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من      )هـ(
سلطة الطيران المدنى فى الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية وأن يكونوا 

  بالكفاية والكفاءة المعتمدة ،
  .تكون مؤمنة       )و (
   

  هزة الالَّسلكية وإستعمالها بالمركبات الهوائيةاألج
ال يجوز تجهيز أى مركبة هوائية تعمل فى إقليم الدولة بأى أجهزة ال سلكية ما لم يكـن لـديها         )١(    ـ٦٣

  .ترخيص بذلك من السلطة أو السلطات المختصة فى الدولة المسجلة وفق الشروط التى تحدد 
   

هذه األجهزة إال فى األغراض الخاصة بالمالحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة  ال يجوز إستعمال       )٢(
  . المركبة الهوائية ، وتحدد الالئحة شروط إستعمال األجهزة الالسلكية 

   

  آالت التصوير الجوى
ل ال يجوز الطيران فى إقليم الدولة بمركبات هوائية مجهزة بآالت التصوير أو المسح الجوى أو إسـتعما     ـ٦٤

هذه اآلالت إال بتصريح من السلطة ووفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية وحسب الشروط التى تحددها السلطة 
  . الشأن   فى هذا

   

  تأمين مقصورة القيادة أثناء فترة الطيران
ادة يجب على مالك المركبة الهوائية أو المشغل إتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بضمان إغالق مقصورة القي    ـ٦٥

  . أثناء فترة الطيران وذلك ألغراض األمن والسالمة 
   

  التدخل فى أعمال هيئة القيادة والعبث بالمركبة الهوائية
من أعضـاء هيئـة     عضو  ال يجوز ألى شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل فى أعمال أى      )١(    ـ٦٦

  .القيادة أو يعوقه عن أداء عمله 

ص العبث بأى جزء من أجزاء المركبة الهوائية أو معداتها أو إرتكـاب أى  يحظر على أى شخ      )٢(
  .عمل من شأنه تعريض سالمة المركبة الهوائية أو طاقمها أو ركابها للخطر 

يجب على كل شخص على متن المركبة الهوائية إطاعة التوجيهات والتعليمات القانونيـة التـى         )٣(
   .يصدرها قائد المركبة الهوائية 

   

   



  مسئولية قائد المركبة الهوائية
يكون قائد المركبة الهوائية مسئوالً عن قيادتها وتشغيلها وسالمتها بمن فيها أثناء فترة الطيران وله سلطة     ـ٦٧

  . إتخاذ التدابير الالَّزمة لحفظ النظام على متنها ، وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن 

   

  ئية ومنعها من الطيران وحجز وثائقهاتفتيش المركبة الهوا
مع عدم اإلخالل بما تقرره األنظمة األخرى واإلتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت الدولية التى يكـون      ـ٦٨

السودان طرفاً فيها فإن للسلطة الحق فى تفتيش الطائرات بدون أى تأخير غير مبرر ، وفحص أى وثائق 
ان لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللوائح كيفية تنفيذ تلك اإلجـراءات  تتعلق بها أو منعها من الطير

 .  
   

  السلطات الجمركية والهجرية واألمن والحجر

  الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها

تمارس السلطات الجمركية ، الهجرية ، الصحية ، الحجـر الصـحى ، الزراعـى، البيطـرى           )١(    ـ٦٩
مقاييس وغيرها من السلطات الحكومية األخرى اإلختصاصات المخولة لها فنياً والمواصفات وال

  .بموجب القوانين المتعلقة بها وفق معايير السلطة بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون 

مـن إتفاقيـة   ) ١٤(  تمارس وحدات اإلطفاء واإلنقاذ بالمطارات إختصاصاتها وفـق الملحـق        )٢(
  .ومالحقها  ١٩٤٤شيكاغو لعام 

   

  متطلبات الدخول والخروج واإلقامة فى الدولة
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلى البضائع عند دخـول الدولـة واإلقامـة فيهـا أو           )١(    ـ٧٠

الخروج منها إتباع األنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة باإلقامة ووثـائق السـفر والجمـارك    
  .ى والبيطرى وغيرها من األنظمة المعتمدة والحجر الصحى والزراع

يجب على المشغل الجوى التأكد من سـالمة وإكتمـال كافـة    ) ١(دون اإلخالل بما جاء بالبند       )٢(
  .الوثائق والمستندات المعتمدة بغرض الدخول والخروج من الدولة 

   
   

  الفصل التاسع
  األنظمة القیاسیة وقواعد الجو

  األنظمة القياسية
تقوم السلطة بتطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الصادرة من المنظمة فى هذا الشـأن ،      ـ٧١

  :ولها فى سبيل ذلك أن 

تتأكد من توفر الخدمات الالسلكية ومعينات المالحة والهبوط وغيرها من        )أ (
  تسهيالت المالحة الجوية بالمطارات والمهابط ،



لنظم القياسية المالئمة بشأن إجراءات الرموز واإلتصاالت والعالقات تعتمد ا      )ب(
  واإلشارات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،

  .تعد وتنشر الخرائط والرسومات الجوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة       )ج (

   

  قواعد الجو
بتحليق المركبة الهوائية والمالحة الجوية وحمايـة   تصدر السلطة قواعد الجو واألنظمة المتعلقة      )١(    ـ٧٢

  .األشخاص والممتلكات على السطح وإستعمال الفضاء الجوى للدولة 
يجب على قائد المركبة الهوائية أن يقودها طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له عدم التقيـد        )٢(

المة وفى هذه الحالـة يجـب عليـه    بهذه القواعد فى حالة الضرورة القصوى حرصاً على الس
  .إخطار السلطات المختصة بأعجل ما تيسر 

   

  الطرق والممرات الجوية
تحدد السلطة طرق وممرات الحركة الجوية التى يجب أن تسلكها المركبات الهوائية عند دخولهـا إقلـيم       ـ٧٣

ا هو منشور ومعلن فـى دليـل   الدولة أو الخروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لم
   .اإلعالم الجوى أو نشرات الطيارين 

   

  تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية
يجب على قائد المركبة الهوائية اإللتزام ببرنامج الرحلة السارى المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات     ـ٧٤

الحاالت اإلضـطرارية التـى تسـتدعى      فى  إال  وال يجوز له أن يحيد عنها  ،  مراقبة الحركة الجوية
التصرف الفورى وعليه فى مثل هذه الحاالت أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة وذلك فـى  

  .أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى األمر على تصريح معدل 

   

  الحركة الجوية فى المطارات وما حولها
الهوائية العاملة ضمن حركة المطار أو المهبط أو فى جوارهما أن يتقيد باألنظمة يجب على قائد المركبة     ـ٧٥

  . المتعلقة بإستعمال المطار أو المهبط وقواعد الحركة الجوية 

   

  إرتفاعات الطيران
ال يجوز ألى مركبة هوائية أن تحلق على إرتفاعات تقل عن تلك التى تحددها السلطة إال فـى        )١(    ـ٧٦

الت اإلضطرارية أو متطلبات حالتى اإلقالع والهبوط والحاالت األخرى التى تصرح بهـا  الحا
  .السلطة 

ال يجوز ألى مركبة هوائية أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إال على إرتفاع تـتمكن        )٢(
  .ح معه فى الحاالت اإلضطرارية من الهبوط دون اإلضرار باألشخاص والممتلكات على السط



   

  المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة
يجوز للسلطة أن تحظر أو تقيد دون تمييز فى الجنسية تحليق المركبات الهوائية فوق األمـاكن        )١(    ـ٧٧

  :اآلتية 

أى مناطق معينة فى الدولة ألسباب عسكرية أو تدريبية أو للمتطلبات        )أ (
  األمنية ،

أى جزء منه وذلك فى األحوال اإلستثنائية وألسباب  إقليم الدولة أو      )ب(
    .المتطلبات األمنية 

إذا تبين لقائد المركبة الهوائية أنه يحلق فوق منطقة محظورة يجب عليه أن يخطر بـذلك فـوراً         )٢(
وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه إتباع التعليمات بكل دقة ، وإذا تعذر ذلك يجب عليـه أن  

إلى الهبوط فى أقرب مطار فى الدولة خارج المنطقة المحظـورة وأن يقـدم للسـلطات     يسارع
  .المختصة تقريراً مفصالً عن هذه الحالة ومبرراتها 

إذا أنذرت السلطات المختصة مركبة هوائية ما بسبب طيرانها فوق منطقة محظورة فعليهـا ان        )٣(
السلطات وفى حالة عدم التنفيذ يجوز لتلك السلطات تنفذ فوراً التعليمات التى تصدر لها من هذه 

إتخاذ اإلجراء الالزم إلجبار المركبة الهوائية على الهبوط بالقوة بعد إخطارها وعدم إنصـياعها  
.  

   

  واجبات قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة
  :يجب على قائد أى مركبة هوائية قبل بدء رحلة معينة القيام باآلتى      ـ٧٨

التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسالم طبقاً للقواعد واألنظمة المقررة فى هذا        )أ (
الشأن بما فى ذلك اإلجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو 

  مقرر فى برنامج الرحلة ،

 التأكد من تزويد المركبة الهوائية بكمية الوقود الالزمة للرحلة وما يلزم      )ب(
  لإلجراءات البديلة ،

الدراسة الدقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات       )ج (
  المالحية الخاصة بالرحلة ،

  التأكد من صالحية المركبة الهوائية ووجود الوثائق الالزمة على متنها ،       )د (
    .بالرحلة وختم اإلقرار العام  التأكد من إكتمال كافة المستندات المتعلقة     )هـ(

   

  التحليق بالمركبات الهوائية
  :ال يجوز إال بتصريح من السلطة       )١(   ـ ٧٩



إسقاط أو نثر أى شئ من المركبة الهوائية أثناء طيرانها إال فى الحاالت        )أ (
  اإلضطرارية أو بتصريح من السلطة ،

ن المركبة الهوائية أو أى جسم إال سحب مركبة هوائية أخرى أو جزء م      )ب(
  بتصريح من السلطة ،

الهبوط بالمظالت دون تصريح مسبق من السلطة إال فى الحاالت       )ج (
  اإلضطرارية ،

القيام بأى طيران إستعراضى أو بإستعراض أو تشكيل جوى فوق إقليم        )د (
  الدولة إال بتصريح من السلطة ،

ركبة هوائية بدون طيار فى إقليم الدولة وفى جميع طيران أو عمل اي م     )هـ(
األحوال يحرم إستعمال هذه المركبات الهوائية إال طبقاً لقواعد الجو والحركة 

  .الجوية المقررة فى هذا الشأن 

  :يحظر        )٢(

التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة اآلخرين أو ممتلكاتهم        )أ (
  للخطر ،

التحليق على مقربة من أى مركبة هوائية أخرى على وجه يشكل خطر       )ب(
  التصادم معها أو يعرض سالمتها للخطر ،

قيادة أى مركبة هوائية أو يعمل كأحد أفراد طاقمها وهو تحت تأثير سكر أو       )ج (
أخرى تؤدى الى إضعاف مقدرته على    مخدر أو عقار طبى أو أى مادة

وجه األكمل ، وفى كل األحوال يحظر عليه تناول أى القيام بواجباته على ال
شئ من ذلك قبل أربعة وعشرين ساعة على األقل قبل بداية عمله وكذلك 

  .أثناء فترة عمله 

    
   

   
  الفصل العاشر

  التحقیق فى وقائع حوادث الطیران المدنى ومنع الحوادث
  اختصاصات إدارة التحقيق ومنع الحوادث

قيق ومنع حوادث المركبات الهوائية التابعة للسلطة بالتحقيق الفنى فى الوقائع التى تقع تختص إدارة التح     ـ٨٠
  . للمركبات الهوائية المدنية فى إقليم الدولة 

   

  اإلخطار عن وقوع حوادث ووقائع المركبات الهوائية



ـ   فى  طيران  يجب على السلطـات المحلية عند علمها بوقوع حـادث      )١(    ـ٨١ ة اختصاصـها ،  منطق
وعلى عضو طاقم المركبة الهوائية التى وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك ، وعلـى قـادة   
المركبات الهوائية عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيـرانهم أن يخطـروا إدارة التحقيـق    

  .ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بذلك 

قع خارج إقليم الدولة المركبات الهوائية المدنية السودانية أو للمركبـات  فى حالة الحوادث التى ت      )٢(
الهوائية المشغلة بوساطة شركات أو أفراد سودانيين يقوم أصحاب تلك المركبـات الهوائيـة أو   
من يمثلونهم بإخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث للمركبات الهوائية والسـلطة بقـوع حـادث    

  . علمهم به لمركباتهم الهوائية فور 

يجب على مديرى المطارات والمهابط وقادة ومشغلى المركبات الهوائية إخطار إدارة التحقيـق        )٣(
  .ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بأى وقائع لمركباتهم الهوائية 

   .لمها به تقوم السلطة بإخطار إدارة تحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية بالحادث فور ع      )٤(

   

  اإلبالغ عن حوادث ووقائع المركبات الهوائية

  األجنبية فى إقليم الدولة
مع مراعاة أحكام الملحق الثالث عشر التفاقية شيكاغو بشأن التحقيق فى حوادث المركبـات الهوائيـة ،       ـ٨٢

وائية أجنبيـة فـى   تقوم إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية بعد علمها بوقوع حادث لمركبة ه
  :إقليم الدولة باإلبالغ عنه فى أقرب فرصة لكل من 

  الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية ،       )أ( 
  دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل المركبة الهوائية ،      )ب(
  الدولة المصممة ،      )ج (

  الدولة الصانعة ،       )د (

  جة الحادث ،الدولة المتضررة نتي     )هـ(

  .المنظمة       )و (

   

  واجبات السلطات المحلية عند وقوع حوادث

  أو وقائع للمركبات الهوائية
أن تحـافظ علـى    يجب على السلطات المحلية عند وقوع حوادث أو وقائع للمركبات الهوائية       )١(    ـ٨٣

وعـدم تحريكهـا مـن     وجميع موجوداتها ، أو حطامها ،  أجزائها  المركبات الهوائية وعلى
موضعها إال بقصد إنقاذ األرواح أو استخالص األشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائـق أو  
إذا شكلت المركبة الهوائية أو حطامها خطراً على المالحة الجوية أو على وسائل النقل األخرى 

  .وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها فى هذا الشأن 



فى جميع األحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير المركبة الهوائية ، أو الحطام مع إعداد رسـم        )٢(
توضيحى يبين مواقع أجزاء المركبة الهوائية المتناثرة وبعدها من موقع الحطام الرئيسـى قبـل   

   . نقله كلياً ، أو جزئياً ، أو تعديل وضعه 

   

  هوائيةتشكيل لجان التحقيق فى حوادث المركبات ال
فى حوادث المركبات الهوائيـة مـن الجهـات      التحقيق  لجان  يجوز للوزير المختص تشكيل      )١(    ـ٨٤

  .وذات الصلة ويحدد القرار اختصاصاتها وسلطاتها  المختصة
تختص لجان التحقيق بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع للمركبات الهوائية المدنية في       )٢(

م الدولة و المركبات الهوائية السودانية و المركبات الهوائية التي يشغلها أشـخاص يحملـون   اقلي
  . الجنسية السودانية فوق أعالي البحار أو فوق األراضي غير المملوكة ألي دولة

  .على أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة أشخاص       )٣(

لخاصة والكفاءة فى مجال الطيران سواء كانوا من داخـل  يجوز للجنة األستعانة بذوى الخبرة ا      )٤(
  . أو خارج إقليم الدولة 

   

  إشتراك ممثلى الدول فى التحقيق
إقليم الدولـة ممثـل     يجوز أن يشترك فى التحقيق فى حوادث المركبات الهوائية السودانية فى      )١(    ـ٨٥

  :عن كل من 

  دولة المشغل إذا كان أجنبياً ،       )أ( 
دولة الصانع إذا تناول التحقيق فى الحادث موضوعات تمس صالحية       )ب(

المركبة الهوائية للطيران ، ويجوز لممثل الدولة أن يصطحب معه مستشاراً 
      . أو أكثر لمعاونته فى التحقيق 

ل عند وقوع حادث لمركبة هوائية أجنبية فوق األراضى السودانية فانه يحـق لكـل مـن الـدو          )٢(
  :الموضحة أدناه أن تعين ممثالً لها لإلشتراك فى التحقيق والدول هى

  دولة تسجيل المركبة الهوائية ،       )أ( 
  دولة المشغل ،      )ب(

  الدولة التى تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا رؤى ذلك ،      )ج (

    .دولة الصانع إذا رؤى أن إسهامها فى التحقيق ضرورى        )د (
   

  عدة السلطات المحلية للجان التحقيقمسا
والسـلطات اإلداريـة    يجب على السلطات األمنية والشرطية وغيرها من القـوات النظاميـة         )١(    ـ٨٦

والمحلية المختصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل أعمال لجان التحقيـق وتزويـدها بكافـة    
  .األوراق الرسمية المتعلقة بالحادث 



القيام بأعمال اإلنقاذ واإلسعاف ونقل المصابين وإخمـاد  ) ١(ب على الجهات المذكورة بالبند يج      )٢(
  . الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث 

تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمـات تيسـر   ) ١(يجب على السلطات المذكورة بالبند       )٣(
  . فتها لها أداء مهامها ومباشرة وظي

   
  تقرير لجنة التحقيق

  .تعد لجنة التحقيق تقريراً أولياً عن الحادث وفقاً للمعلومات التى توفرت       )١(    ـ٨٧
  : تعد لجنة التحقيق تقريراً نهائياً عن الحادث واألسباب والظروف التى أحاطت به من حيث       )٢(

وجوده على متن المركبة وفاة أى شخص أو إصابته بإصابات بالغة ل       )أ( 
  الهوائية أو احتكاكه بها مباشرة أو بأى شئ مثبت فيها أو عليها ،

  إصابة المركبة الهوائية بعطب جسيم ،      )ب(

عدم شمول اإلصابات البالغة التى ال تترتب بصفة مباشرة على تشغيل       )ج (
  :المركبة الهوائية وهى 

  الوفاة ألسباب طبيعية ،    )أوال(
  اإلصابات التى يلحقها الشخص بنفسه ،    )انياث(

  اإلصابات التى يتسبب فيها أشخاص آخرون ،    )ثالثا(
  مقصـورة   خـارج   للمركبة الهوائية  المتسللين  األشخاص  إصابات   )رابعا(

  الركاب ،

إصابة العاملين على األرض قبل قيام المركبة الهوائية بالرحلـة أو بعـد   ) خامسا(
   .نهايتها 

العـام ويبلـغ    ترفع لجنة التحقيق تقريرها النهائى عن الحادث للوزير المختص بوساطة المدير      )٣(
  ) .٥(المعنية وفقاً ألحكام البند  التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه إلى الدولة والجهات األخرى

دفع الرسـوم المقـررة إال    يجوز لألفراد أو الجهات المعنية الحصول على نسخ من التقرير بعد      )٤(
  .فى الحاالت التى يقرر فيها الوزير المختص عدم نشر التقرير 

  :يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه اآلتى       )٥(
  :بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية السودانية ، يبلغ التقرير إلى كل من        )أ (

  أكثر من رعاياها نتيجة للحادث ، الدولة أو الدول التى فقدت واحد أو    )أوال(

  مشغل المركبة الهوائية ،    )ثانيا(

المنظمة ، إذا ما رؤى أنه ذو قيمة فعلية فى رفع مستوى تأمين سـالمة      )ثالثا(
  الطيران ،

بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية األجنبية فى إقليم الدولة يبلغ كل من اآلتى       )ب(
  :تائجه بالتقرير عن الحادث ون



  دولة التسجيل ،    )أوالً(

  دولة المشغل إذا كانت خالف دولة التسجيل ،    )ثانياً(

  دولة الصانع ،    )ثالثاً(

  الدولة التى تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق ،   )رابعاً(

  الدولة أو الدول التى فقدت واحداً أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث ،) خامساً(
  .منظمة ال  )سادساً(

  .يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة       )٦(

يجوز تبليغ البيانات عن وقائع المركبات الهوائية التى يجاوز وزنها خمسة آالف وسبعمائة كيلو       )٧(
  .إلى المنظمة ) ٥٧٠٠(جرام 

لنسبة لحوادث المركبات الهوائية األجنبية فى إقليم الدولة قبـل أن تقـوم   يجوز للجنة التحقيق با      )٨(
  :بنشر التقرير النهائى عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من 

  دولة التسجيل ،       )أ( 

  دولة المشغل إذا كانت خالف دولة التسجيل ،      )ب(

  .دولة الصانع       )ج (
إلـى إبـداء   ) ٨(جنة التحقيق أن تدعو الدول المذكورة فـى البنـد   يجوز لل      )أ(                 )٩(

  مالحظاتها على مشروع التقرير ،

ستين يوماً يجوز لها إعتبار أن تلك الدول ) ٦٠(إذا لم تتلق اللجنة رداً خالل       )ب(
قد وافقت على التقرير ضمنياً وتشرع فى نشره فى أقرب فرصة ، وتخطر 

  ،) ب) (٥(ة الواردة فى البند به الدول والجهات المعني
ستين يوماً من إرسال المسودة فإنه ) ٦٠(إذا تلقت اللجنة مالحظات خالل       )ج (

يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه المالحظات كلها أو بعضها وأن 
  .تثبت ما لم توافق عليه بملحق فى نهاية التقرير 

   

  تعلق حادث المركبة الهوائية بجريمة
إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو إشتباه فى جريمة تخريب وجب عليها إخطار السلطة      ـ٨٨

  .التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

   

  إعادة التحقيق فى الحوادث
ت يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة التحقيق فى حادث المركبة الهوائية إذا ظهر     ـ٨٩

  .بينات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التى باشرت التحقيق السابق أو لم تكن على علم بها 

   

  حجية وقائع التقرير النهائى للجنة التحقيق



تعتبر الوقائع التى شملها التقرير النهائى الذى وضعته لجنة التحقيق فى حادث المركبة الهوائية صحيحة      ـ٩٠
  .افة ما لم يثبت العكس وحجة على الك

   
  اإلشتراك فى التحقيق خارج إقليم الدولة

عند وقوع حادث لمركبة هوائية سودانية فوق أراضى دولة أجنبية ، يعين الوزيرالمختص ممثالً للدولة      ـ٩١
  .ومستشارين لإلشتراك فى التحقيق الذى تجريه سلطات تلك الدولة 

   

  والعسكرىالتحقيق فى حوادث الطيران المدنى 
الدولـة يكـون    إقليم فى  مدنية  إذا وقع حادث طيران يتعلق بمركبة هوائية عسكرية وأخرى       )١(    ـ٩٢

الوزيرالمختص بالتنسيق مع السلطات المعنية بالدولة لجنة تحقيق مشتركة مـن الجهـات ذات   
  .الصلة للتحقيق فى الحادث 

ادث وأسبابه إلى الوزيرالمختص إلعتماده وإتخاذ قرار بشأن ترفع اللجنة تقريراً مفصالً عن الح      )٢(
  . نشره أو عدمه 

   
   
   

  الفصل الحادى عشر
  الجرائم واألفعال التى ترتكب ضد أمن الطیران المدنى وسالمتھ

  تحديد جرائم اإلعتداء على سالمة الطيران
  :ية يعد مرتكباً لجريمة أى شخص يرتكب عمداً أياً من األفعال اآلت     ـ٩٣

يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أى شخص على متن مركبة هوائية       )أوالً)(أ( 
  فى حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض أو يحتمل أن يعرض

  سالمة تلك المركبة الهوائية أو سالمة أى شخص على متنها للخطر ،               
فى الخدمة بحيث يجعلها عـاجزة عـن    يتلف أو يدمر أى مركبة هوائية    )ثانياً(

  الطيران أو يحتمل أن يعرض سالمتها للخطر وهى فى حالة طيران،

يقوم بأى وسيلة كانت بوضع أو التسبب فى وضع جهاز أو مـادة فـى       )ثالثاً(
مركبة هوائية وهى فى الخدمة يحتمل أن يتلف أو يدمر تلـك المركبـة   

ان أو يعرض سالمتها للخطـر  الهوائية بحيث يجعلها عاجزة عن الطير
  وهى فى حالة طيران ،

يتلف أو يدمر تسهيالت أو منشآت المالحة الجوية أو يتدخل فى تشغيلها    )رابعاً(
إذا كان من شأن أى من هذه األفعال احتمال تعريض سالمة المركبـات  

  .الهوائية وهى فى حالة طيران للخطر 



كون لديه ما يحمله على االعتقـاد بأنهـا   يقوم بإبالغ معلومات يعلم أو ي  )خامساً(
معلومات كاذبة معرضاً بذلك سالمة أى مركبة هوائية وهى فـى حالـة   
طيران أو فى الخدمة للخطر أو يتسبب فى تأخير موعد طيرانها أوفـى  

  إزعاج أو تخويف أى شخص على متنها ،

أى  يسرق معدات خدمات تسهيالت المالحة الجويـة أو أى أجهـزة أو    )سادساً(
آالت أو أسالك أو تجهيزات أو خالفه تكون الزمـة لتـأمين سـالمة    

  الطيران أو متصلة بهذه السالمة ،

يشرع أو يشارك فى ارتكاب جريمة أو فعل من األفعال المنصوص عليها       )ب(
  ،) أ (فى الفقرة 

أو تضبط بحوزته أثناء التفتيش األمنى أى أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة       )ج (
متفجرات أو مفرقعات أو أى مواد قابلة لالشتعال أو أى مواد خطرة أو أى 
أشياء أخرى تهدد أمن وسالمة الطيران أو المطارات أو المهابط أو أى 

  منشآت ذات صلة ،

يقوم بخرق اإلجراءات أو التدابير األمنية المنفذة أو يتدخل فى سيرها أو        )د (
  و واجباته ،يعيق منفذها عن أداء مهامه أ

يعطى إجابات غير صحيحة تتعلق باألمتعة أو البضائع أو البريد أو المؤن      )هـ(
التى تخصه أو تخص غيره والمعدة للنقل بمركبة هوائية مدنية مسجلة فى 

  الدولة أو أجنبية تطير داخل إقليم الدولة ،

لحصول يقدم معلومات غير صحيحة بنفسه أو بوساطة شخص آخر بغرض ا      )و (
على بطاقة أو تصريح يخول له دخول المطار أو المهبط أو أى من المنشآت 

  ذات الصلة ،

يحمل بطاقة أو تصريح يحتوى على معلومات غير صحيحة أو يحمل بطاقة       )ز (
أو تصريح ال يخصه بغرض إستخدامه لدخول المطار أو المهبط أو أى من 

  المنشآت ذات الصلة ،
ة هوائية فى أى مطار أو مهبط ما لم يكن يحمل تصريحاً من يدخل مركب      )ح (

  الشركة المشغلة للمركبة الهوائية أو من يمثلها أو من السلطة ،

يبقى داخل المركبة الهوائية بعد أن يطلب منه المشغل أو من يمثله أو       )ط (
  سلطات المطار أو المهبط مغادرتها ،

لسلطة فى مجال األمن والسالمة الجوية يعترض عمداً أى شخص يمثل ا       )ى(
يؤدى واجبه ممارساً الصالحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أو 

  اللوائح الصادرة بموجبه أو ينتحل صفة ذلك الموظف ،



يعتدى بسالح نارى أو أى أداة أخرى من أى مكان داخل أو خارج       )ك (
  نية وهى فى الجو ،المطارات والمهابط على مركبة هوائية مد

يدخل مقصورة القيادة بالمركبة الهوائية دون أن يكون مصرحاً له بذلك أو        )ل(
  يحاول أن يدخلها ،

يقوم باالستيالء على مركبة هوائية مدنية وحجز طاقمها أو ركابها وهى        )م (
  على األرض بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع فى ذلك ،

يقوم بسرقة أى من ممتلكات المركبة الهوائية أو طاقمها أو األشخاص        )ن(
  الموجودين على متنها ،

                      . ٦٦و  ٤١و ) ٢(٤٠كل من يخالف نص المواد       )س(

   

  تهديد أمن وسالمة المطارات والمهابط

  والمرافق ذات الصلة
  : يعد مرتكباً لجريمة أى شخص      ـ٩٤

ستخدم جهاز أو مواد أو أسلحة قاصداً بها ارتكاب فعل عنف فى أى مطار ي       )أ( 
  :أو مهبط تؤدى الى أن 

  يسبب أو يحتمل أن يسبب الموت أو األذى الشخصى الجسيم ،    )أوالً(

يهدد أو من المحتمل أن يهدد أمن وسالمة عمليات المطـار أو المهـبط       )ثانياً(
   وأى أشخاص فى المطار أو المهبط ،

يدمر أو يتلف أى منشآت داخل المطار أو المهـبط أو أى مبـانى أو أى       )ثالثاً(
تسهيالت أخرى داخل المطار أو المهبط أو خارجهما بمـا فـى ذلـك    
األجهزة والمعدات ومكاتب شركات الطيران والمناولة األرضية والشحن 

  الجوى والبريد والمؤن والتموين وغيرها ،

  أى خدمات مقدمة فى المطار أو المهبط ، يعوق تقديم   )رابعاً(

يعرض أو يحتمل أن يعرض سالمة أى شخص فى المطار أو المهـبط    )خامساً(
للخطر بأن يقوم بأى فعل ينطوى على أعمال عنف أو اعتداء بدنياً كان 

  أو إساءة لفظية ،

تب يقوم بحجز ركاب أو عاملين أو جمهور بمبانى المطار أو المهبط أو مكا      )ب(
شركات الطيران والنقل الجوى أو مستودعات البضائع أو منشآت المؤن أو 
التموين كرهائن بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع فى ذلك 

.  

   

  الدخول دون تصريح للمطار أو المهبط



  أو المنطقة المقيدة  
  :يعد مرتكباً لجريمة أى شخص      ـ٩٥

أو أى من المرافق ذات الصلة أو المناطق المقيدة يدخل المطار أو المهبط        )أ( 
  أو المراقبة به دون تصريح صادر من السلطة ،

يهمل فى حيوان يكون مسئوالً عنه يدخل المطار أو المهبط أو أى من       )ب(
المرافق ذات الصلة أو أى من المرافق والمنشآت التى تتبع للسلطة أو يترك 

ى اإلضرار بأمن الطيران وسالمة المطار أى أشياء بداخلها ويؤدى ذلك ال
  أو المهبط أو الطيران أو اإلخالل باألمن والنظام ،

يدخل المنطقة المقيدة بالمطار أو المهبط ويبقى فيها بعد أن تطلب منه       )ج (
  .سلطات المطار أو المهبط مغادرتها 

     

  جرائم اإلستيالء غير المشروع على المركبات الهوائية
عد مرتكباً لجريمة أى شخص يقوم بأى من األفعال اآلتية ضد مركبة هوائية وهى فى حالة طيران أو ي     ـ٩٦

  :فى الخدمة 
   إستخدام القوة عمداً أو بالتهديد بإستخدامها أو بأى صورة من صور اإلكراه       )أ( 

أو اإلرهاب باإلستيالء على أى مركبة هوائية أو السيطرة على قيادتها أو أن 
  ع فى اإلستيالء عليها أو السيطرة على قيادتها ،يشر

يستولى على مركبة هوائية أو يحاول اإلستيالء عليها الستخدامها كسالح       )ب(
ضد أى هدف بغرض إحداث الموت أو الدمار أو التلف سواء كان ذلك فى 

  الجو أو على األرض ،

اب أى من األفعال يشترك مع مرتكب أى من األفعال أو يشارك فى إرتك      )ج (
  المنصوص عليها أعاله ،

بأى    يقوم قصداً بتقديم العون على أي من األفعال المنصوص عليها أعاله       )د (
  .صورة من الصور 

   

  األفعال التى ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية

  بوساطة الركاب المشاغبين والمخربين
  :مركبة هوائية مدنية  متن  كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال اآلتية على يعد مرتكباً لجريمة       )١(    ـ٩٧

االعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم المركبة الهوائية        )أ( 
  مما يؤثر على أداء مهام ذلك العضو أو يقلل من قدرته على أداء واجبه ،

التى يصدرها قائد المركبة الهوائية أو أحد رفض اتباع التعليمات القانونية       )ب(
أعضاء طاقمها بالنيابة عنه لغرض تأمين سالمة المركبة الهوائية أو أى من 



األشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو بغرض الحفاظ على النظام 
  واالنضباط على متنها ،

ف بدنى ضد يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بفعل ينطوى على عن      )ج (
  .شخص أو اإلتيان بأى فعل خادش للحياء أو التحرش الجنسى 

يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بأى فعل من األفعال اآلتية بمـا        )٢(
  : يخل بالنظام واالنضباط على متن المركبة الهوائية 

  ضد شخص آخر ، االعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول       )أ( 

          التسبب عمداً فى تلف أو تدمير ممتلكات ،      )ب(

  .الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطى العقاقير المخدرة      )ج (

   

  الجرائم التى ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية

  بوساطة الركاب المشاغبين والمخربين
  :مدنية    ة أى شخص يقوم بارتكاب أحد األفعال اآلتية على متن مركبة هوائيةيعد مرتكباً جريم    ـ٩٨

التدخين فى دورة المياه أو فى أى مكان آخر بصورة يحتمل أن تهدد     )أوالً)( أ (
  سالمة المركبة الهوائية ،

العبث بأجهزة الكشف عن الدخان أو غير ذلك من األجهـزة والمعـدات       )ثانياً(
  المتعلقة بالسالمة والموجودة على متن المركبة الهوائية، واإلصدارات 

  تشغيل أى أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظوراً ،    )ثالثاً(
يرفض الجلوس فى المقعد المخصص له أو يرفض ربط حـزام المقعـد      )رابعاً(

  إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سالمته أوسالمة غيره للخطر،

  عدم اتباع تعليمات وإرشادات السالمة الجوية المعتمدة دولياً ،  )اًخامس(

يفشل فى االستجابة النذار ملزم التنفيذ صادر من مفتش أمـن الطيـران   ) سادساً(
المعتمد ويجوز تشديد العقوبة فى حالة االستمرار فى عـدم االسـتجابة   

  وتحدد اللوائح تلك اإلجراءات ،
أو وثائق سفر مهملة يمكـن أن يـؤدى اسـتخدامها    يترك أى مستندات   )سابعاً(

  الرتكاب فعل يهدد أمن وسالمة الرحلة الجوية ،

بأى صورة من الصور ) أ(يعاون اى من مرتكبي االفعال المذكورة في الفقرة ) ب(
  .في ارتكابها

    
   

  عدم إغالق مقصورة القيادة



لهوائية يقوم بترك مقصورة القيادة بالمركبـة الهوائيـة   يعد مخالفاً أى فرد من أفراد هيئة قيادة المركبات ا    ـ٩٩
  .دون إغالق أثناء الطيران 

   

  السيطرة على المركبة الهوائية واستكمال رحلتها
 ٩٦يجب على الجهات المختصة فى الدولة فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المواد    ـ١٠٠

فى ارتكاب أى فعل قد يعرض للخطر سالمة المركبة الهوائيـة  أو الشروع فى ارتكابها أو   ٩٨و  ٩٧، 
أو األشخاص أو البضائع أو األموال أو الممتلكات التى على متنها وهى فى حالة طيران ، أن تتخذ كافـة  

    :اإلجراءات الالزمة والكفيلة بتحقيق ما يأتى 

ظة على سيطرته إعادة السيطرة على المركبة الهوائية لقائدها أو المحاف       )أ( 
  عليها،

إعادة المركبة الهوائية التى هبطت فى الدولة والبضائع واألموال والممتلكات       )ب(
  التى على متنها إلى األشخاص الذين لهم الحق فى حيازتها قانوناً ،

  .السماح لركاب وطاقم المركبة الهوائية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن       )ج (

   

  ئىاإلختصاص القضا
بارتكاب أى جريمة بموجب  محاكمة المتهمين   تكون للمحاكم الجنائية بالدولة االختصاص فى      )١(   ـ١٠١

  :فى الحاالت اآلتية ، إذا  ٩٦و ٩٣  أحكام المادتين

  ارتكبت الجريمة فى إقليم الدولة ،       )أ( 
  متنها ،   علىارتكبت الجريمة ضد المركبة الهوائية مسجلة فى الدولة أو       )ب(
هبطت المركبة الهوائية التى ارتكبت على متنها الجريمة فى إقليم الدولة وما       )ج (

  يزال المتهم على متنها ،

ارتكبت الجريمة ضد أو على متن مركبة هوائية مؤجرة دون طاقم إلى        )د (
مستأجر يكون المركز الرئيسى ألعماله فى الدولة أو مقيماً فيها بصورة 

  ائمة ،د
    .كان المتهم موجوداً فى إقليم الدولة      )هـ(

يكون للمحاكم الجنائية بالدولة االختصاص فى محاكمة المتهمين بارتكاب أى جريمـة بموجـب         )٢(
  . ٩٥و  ٩٤أحكام المادتين 

 يكون للمحاكم الجنائية االختصاص فى محاكمة المتهمين بارتكاب أى جريمة أو فعل بموجـب       )٣(
  .إذا ترتب عليها وقوع فعل عرض أمن وسالمة المركبة الهوائية للخطر  ٩٩و  ٩٨المادتين 

بالنسـبة إلـى    ٩٦و) ج(و)ب(،)أ (٩٣إذا ُأرتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين       )٤(
  .مركبة هوائية فى حالة طيران يكون االختصاص لمحكمة جنائية خاصة يشكلها رئيس القضاء 



تختص المحاكم الجنائية بمحاكمة المتهمين فى أى جريمة وردت بشـأن الركـاب المشـاغبين          )٥(
إذا كان الفعل الذى يشكل الجريمة قد وقـع   ٩٨و  ٩٧والمخربين المنصوص عليها فى المادتين 

  :على متن مركبة هوائية مدنية 

  مسجلة بالدولة ، أو       )أ( 

الطاقم لمشغل جوى مقر عمله الرئيسى يقع فى مؤجرة بالطاقم أو بدون       )ب(
  الدولة وإذا لم يكن له مقر رئيسى للعمل لكنه يقيم بصفة مستديمة بالدولة ،

  فى إقليم الدولة أو تطير فوقه ،      )ج (

  :أخرى تطير خارج إقليم الدولة إذا كان        )د (

  الهبوط التالى للمركبة الهوائية فى الدولة ،   )أوال( 

قائد المركبة الهوائية قد سلم مرتكب الجريمة المشـتبه فيـه للسـلطات        )نياثا(
المختصة فى الدولة وطلب منها أن تحاكم المشتبه فيه وأكد أنه ليس لديه 

أخـرى    وال لدى المشغل الجوى طلب مماثل قدمه أو سيقدمه ألى دولة
.   

   
  اإلجراءات القانونية

يتم ارتكابها بالمخالفة ألحكام   ذا تبين لها بعد التحقيق األولى أن أى جريمةيجب على السلطة إ      )١(   ـ١٠٢
أن تقـوم   ١٠١هذا الفصل تدخل فى نطاق اإلختصاص القضائى للدولة وفقاً ألحكـام المـادة   

  .باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة المتهم للمحاكمة

بالدولة إتخاذ القرار المناسب بشأن المتهم  يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى      )٢(
وفقاً للقانون واإلتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت الدولية المنصوص عليها فى هذا القـانون  
إذا كانت الجريمة التى ارتكبها ال تدخل فى نطاق االختصاص القضائى للدولـة وفقـاً ألحكـام    

  .١٠١المادة 

ين واالتفاقيات ذات الصلة وفى جميع األحوال المشار إليها فى البنـدين  مع مراعاة أحكام القوان      )٣(
يجوز للدولة تسليم المتهم إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو الدولة التـى يقـيم فيهـا    ) ٢(و) ١(

  .بصورة دائمة أو الدولة التى بدأ منها رحلته الجوية لمحاكمته 
   
   

  الفصل الثانى عشر
  الجزاءات والعقوبات

  جزاءات التى توقعها السلطةال
دون المساس بالعقوبات المقررة وفقاًً ألحكام هذا القانون يكون للسلطة فى حالة المخالفـة ألحكـام هـذا       ـ١٠٣

القانون أو اللوائح ، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو األوامر أو التعليمات الصـادرة بموجبـه ، أن   
  : توقع الجزاءات اآلتية 



وقف اإلجازة أو الترخيص ، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للمركبة         )أ( 
  الهوائية نهائياً أو لمدة محددة ،

وقف مفعول شهادة صالحية المركبة الهوائية للطيران الصادرة أو المعتمدة       )ب(
  منها نهائياً أو لمدة محددة،

ة أو معتمدة منها أو سحبها وقف إجازة الطيران أو أى إجازة أخرى صادر      )ج (
  نهائياً أو لمدة محددة ،

منع ا المركبة الهوائية من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد        )د (
  إنذارها ،

  منع قائد المركبة الهوائية من الطيران فى إقليم الدولة نهائياً أو لمدة محددة ،     )هـ(

يران أو شركات ووكاالت الشحن الجوى أو إغالق مكاتب شركات الط      )و (
الخدمات األرضية للطيران التى تعمل بدون ترخيص أو بعد إنتهاء فترة 

  صالحيته نهائياً أو لمدة محددة ،

وقف مفعول التراخيص والشهادات الممنوحة لتشغيل المطارات والمهابط       )ز (
  .المدنية والخاصة نهائياً أو لمدة محددة 

   

  تشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازةعقوبات ال
مائة وخمسـون ألـف   ) ١٥٠ر٠٠٠(يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنتين أو بدفع غرامة ال تزيد على    ـ١٠٤

جنيه سودانى أو بالعقوبتين معاً كل من يقوم دون الحصول على التـرخيص أو التصـريح أو اإلجـازة    
غيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصـريح أو اإلجـازة أو   الالزمة من السلطة بتشغيل أو استمر فى التش

  :سحبها أو إلغائها أو انتهاء صالحية سريانها ألى من النشاطات اآلتية 

  مطار أو مهبط مدنى أو خاص ،       )أ( 

  مركبة هوائية لألغراض التجارية أو األعمال الجوية أو التدريب ،      )ب(

  بأى عمليات جوية ، شركة أو مؤسسة أو وكالة أو      )ج (

جامعة أو كلية أو معهد أو مركز أو نادى يقوم بالتدريب أو التعليم أو        )د (
  .التدريس فى مجاالت الطيران المختلفة 

   

  العقوبات لألفعال األخرى
ال تزيد عن سـنة أو    مع مراعاة أى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة   ـ١٠٥

  :عشرة ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل ) ١٠ر٠٠٠(فع غرامة ال تزيد على بد
مشغل أو ناقل يرتكب بنفسه أو بوساطة تابعيه فعالً محظوراً بمقتضى أحكام        )أ( 

هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يمتنع عن فعل واجب عليه وفقاً 



اعد أو البرامج أو القرارات أو ألحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القو
  األوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه ،

    .مخالف للجزاءات التى توقعها السلطة بموجب أحكام هذا القانون       )ب(

   

  عقوبة األفعال التى تعرض سالمة الطيران للخطر
عشرين ألف جنيه ) ٢٠ر٠٠٠(ثالث سنوات أو غرامة ال تزيد على ) ٣(يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن    ـ١٠٦

  : فعالً من األفعال اآلتية   إرتكب  أو بالعقوبتين معاً كل من
قيادة مركبة هوائية فى إقليم الدولة وهى ال تحمل عالمات الجنسية ، أو        )أ( 

التسجيل ، أو تحمل عالمات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح 
  الهوائية، خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة

قيادة مركبة هوائية فوق منطقة محظورة ، أو تواجدها من غير قصد فوق       )ب(
  إحدى هذه المناطق وعدم اإلذعان لألوامر الصادرة لها ،

  عدم اإلذعان لألمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه فى إقليم الدولة ،      )ج (

األماكن المخصصة لهذه األغراض الهبوط أو اإلقالع خارج المطارات أو        )د (
المعلن عنها ، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح 

  بذلك من السلطة فى غير حاالت القوة القاهرة ،
التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح من السلطات وعلى      )هـ(

  :متنها 

  د أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها ،أسلحة أو ذخائر أو أى موا    )أوال(
أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين     )ثانيا(

  الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعالً ،

تشغيل مربكة هوائية قبل الحصول على شهادة تسجيلها ، أو شهادة       )و (
إجازة صادرة من السلطة  صالحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح ، أو

،  
قيادة مركبة هوائية دون الحصول على الشهادات ، أو اإلجازات المقررة       )ز (

  السارية المفعول أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من السلطة ،

قيادة مركبة هوائية فى حالة سكر ، أو تحت تأثير أى نوع من أنواع       )ح (
عقلية أو أى عقار طبى يؤدى إلى إضعاف المخدرات ، أو المؤثرات ال

    مقدرته على قيادة المركبة الهوائية ،
تعمد عدم تدوين البيانات التى يجب على المشغل أو تابعيه تدوينها فى وثائق       )ط (

المركبة الهوائية أو سجالتها أو التغيير فيها بسوء قصد أو تدوين بيانات 



ل فى القيام بتدوين البيانات إذا كان غير صحيحة أو مخالفة للواقع أو إهما
  من شأن ذلك أن يعرض أو إحتمال أن يعرض المركبة الهوائية للخطر ،

االمتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث واإلنقاذ التى تطلبها السلطات        )ى(
المختصة ، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل ومعدات وتجهيزات إلنقاذ 

  ، أو شخص معرض للهالك بسبب حادث طيران ، مركبة هوائية
  ، ٩٥و  ٩٤   كل من يدان بموجب أحكام المادتين      )ك (

إذا تسبب فعله فى  ٩٩و) سابعا) (أ( ٩٨كل من يدان بموجب أحكام المادتين        )ل(
وقوع تدخل غير مشروع أو شكل تهديداً كبيراً على أمن وسالمة المركبة 

  .وية الهوائية أو الرحلة الج

    

  عقوبة اإلعتداء على منشآت الطيران والطائرات
) ٢٠ر٠٠٠(علـى    عشر سنوات أو غرامة ال تزيـد   )١٠(  يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن      )١(   ـ١٠٧

عشرين ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعالً من األفعال المنصـوص عليهـا فـى    
  . ٩٤و ) ى(٥٣المادتين 

يعاقب بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير المركبة الهوائية أو المنشآت أو تسهيالت         )٢(
باإلضافة الى عقوبة ) ١(ويجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى البند    المالحة الجوية ،

   .  السجن المؤبد 
   

  عقوبات مرتكبى األفعال من الركاب المشاغبين والمخربين

  الهوائية المدنيةعلى متن المركبات 

) ١٠ر٠٠٠(علـى   ال تزيـد   أو غرامة  سنوات  ثالث  عن  ال تزيد  لمدة  بالسجن  يعاقب       )١(   ـ١٠٨
عشر ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعالً من األفعال المنصوص عليها فى المـادة  

٩٧ .  

أي فعـل يشـكل مخالفـة      من ارتكب  خمسمائة جنيه كل) ٥٠٠(يعاقب بغرامة ال تزيد عن      ) ٢(
  . ٩٨المادة   ألحكام

يجوز توقيع عقوبة السجن لمدة ال تزيد عن سنة على كل من سبق إدانته فى أى مـن الجـرائم         )٣(
أو إذا كان من شأن هذه المخالفة أن تعرض سالمته أو سـالمة   ٩٨المنصوص عليها فى المادة 

  .  غيره أو المركبة الهوائية للخطر

باإلضافة إلى عقوبة السجن ) ٢(يجوز توقيع عقوبة الحد األقصى من الغرامة المقررة فى البند       )٤(
  ) .٣(المقررة فى البند 

    

  تعليق اإلجازة أو سحبها فى حالة الحكم الجنائى



، أو  يجوز للسلطة أن تعلق إجازة الطيران أو أى إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمـدة محـدودة     ـ١٠٩
  .تسحبها نهائياً إذا حكم على صاحب اإلجازة بعقوبة جنائية تتعلق بأمن وسالمة الطيران 

   

  منع أو وقف أو إزالة المخالفات
يجوز للسلطة ودون اإلخالل بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القـانون أن تتخـذ اإلجـراءات       ـ١١٠

تقع مخالفة ألحكام الفصل الثامن من هذا القانون مـع إلـزام    الالزمة لمنع ، أو وقف ، أو إزالة أي أفعال
   .مرتكب الفعل بدفع جميع النفقات التى تتكبدها السلطة فى سبيل ذلك 

   

  مصادرة المركبة الهوائية
  :يجوز الحكم بمصادرة المركبة الهوائية بما فيها من أجهزة ومعدات فى األحوال اآلتية    ـ١١١

بة الهوائية فوق إقليم الدولة وهى ال تحمل عالمات الجنسية ، أو قيادة المرك       )أ( 
التسجيل ، أو تحمل عالمات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح 

  خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية ،

  :التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح وعلى متنها اآلتى       )ب(
  أسلحة أو ذخائر أو أى مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها ،    )أوال(

أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين     )ثانيا(
  الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعالً ،

إذا تم استخدامها فى ارتكاب فعل يمس أمن وسالمة الدولة ، وقع ذلك الفعل       )ج (
  و لم يقع ،أ

      .إذا كانت من مركبات هوائية للعدو        )د (

   

  تطبيق العقوبة األشد
أو أى  ١٩٩١فى القانون الجنائى لسنة   ال تُخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها   ـ١١٢

  . أحكام هذا القانون  قانون آخر بالدولة يكون سارى المفعول عند إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب
   

  األحكام الواجبة التطبيق على المركبات 

  الهوائية العسكرية األجنبية
،  ٦٤تسرى على جميع المركبات الهوائية العسكرية األجنبية عند طيرانها فى إقليم الدولة أحكام المـواد     ـ١١٣

  . ٩٢و ٧٩،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧
   

  كام هذا القانون على المركبات الهوائية األخرىتطبيق أح



تطبق أحكام هذا القانون على جميع أنواع المركبات الهوائية األخرى غير المركبات الهوائية المسـتعملة     ـ١١٤
  .حالياً وذلك ما لم تكن هذه األحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية 

   
   
  الث عشرالفصل الث

  أحكام عامة
  تفتيش عمليات النقل الجوى

يكون لمفتش السلطة الحق فى دخول أى مركبة هوائية أو السفر على متنهـا إذا لـزم األمـر          )١(   ـ١١٥
وكذلك دخول أى مطار أو مهبط أو أى مكان آخرمخصص لتصميم أو تصـنيع أو تجميـع أو   

للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة المتعلقة بتنفيذ توزيع أو صيانة أو تركيب منتجات طيران وذلك 
  .أحكام هذا القانون واللوائح 

  :يكون لمفتشى السلطة عند المخالفة ألحكام هذا القانون الصالحيات اآلتية        )٢(
  أمر أية مركبة هوائية محلقة بالهبوط ،       )أ (

  منع المركبة الهوائية من الطيران ،      )ب(

  ميد عمل المركبة الهوائية ،تج      )ج (
  حجز أى وثيقة أو بضائع على متن المركبة الهوائية ،       )د (

  .إحتجاز أى شخص على متنها      )هـ(

   

  حق اإلستئناف
  .للوزير المختص   قرارات السلطة  تستأنف   ـ١١٦

 


