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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/85
في �ش�أن الهيئة العامة للطيـران المدني
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33ب�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدين ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/43ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة للطريان املدين ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " الهيئة العامة للطريان املدين " �إلى " هيئة الطريان املدين " .
املــادة الثانيــــة
ت�سند �إلى هيئة الطيـران املدين االخت�صا�صات املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية من وزارة البيئة
وال�ش�ؤون املناخية  ،على النحو املحدد فـي امللحق املرفق .
املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى هيئة الطيـران املدين " املديرية العامة للأر�صاد " كافة املخ�ص�صات والأ�صول
واحلقـ ــوق وااللتزامــات واملوجــودات املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية فـي وزارة البيئ ــة وال�ش ـ ـ ـ�ؤون
املناخية .
املــادة الرابعــة
ينقل �إلى هيئة الطيـران املدين " املديرية العامة للأر�صاد " املوظفون املعنيون بال�ش�ؤون
املناخية من وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط التي
يحددها جمل�س الوزراء .
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املــادة اخلام�ســـة
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )5من نظام هيئة الطريان املدين امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" يتولى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة ي�شكل بقرار من جمل�س الوزراء  ،وتكون
مدة الع�ضوية فـي املجل�س ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة مماثلة " .
املــادة ال�ساد�ســـة
ي�ستبدل بن�ص املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" يكون لهيئة الطريان املدين رئي�س بالدرجة اخلا�صة ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين " .
املــادة ال�سابعـــــة
ت�ستبدل بعبارة " وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة بال�ش�ؤون املناخية  ،عبارة " هيئة الطيـران املدين " .
وت�ستبدل بعبارة " وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة بال�ش�ؤون املناخية  ،عبارتا " رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الطيـران املدين "
�أو " رئي�س هيئة الطيـران املدين "  ،بح�سب الأحوال .
كما ي�ستبدل بعبارتي " الهيئة العامة للطريان املدين "  ،و " الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
للطيـران املدين " � ،أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارتا " هيئة الطيـران
املدين "  ،و " رئي�س هيئة الطيـران املدين " .
املــادة الثامنــــــة
تلغى املادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف
هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة التا�سعـــــــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  17 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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ملحــق
باالخت�صا�صات المتعلقة بال�ش�ؤون المناخية
 - 1العمل على مراقبة وتقييم التغريات املناخية  ،من �أجل احلفاظ على �سالمة النظم
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية .
 - 2امل�ساهمة فـي تطوير �آفاق البحث العلمي فـي املجاالت املناخية  ،وتبادل اخلربات ،
وجمع البيانات العلمية  ،واال�ستفادة منها .
 - 3ن�شر الوعي  ،وغر�س مفاهيم متطلبات التعامل مع الأنواء املناخية اال�ستثنائية لدى
كافة فئات املجتمع .
 - 4اقتـراح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية  ،و�إ�صدار
اللوائح والقرارات املتعلقة بها .
 - 5تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي املجاالت املناخية مع غيـرها من اجلهات املعنية فـي الدول
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 6العمل على تنفيذ القرارات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية املت�صلة بال�ش�ؤون املناخية
التي تكون ال�سلطنة طرفا فيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 7متثيل ال�سلطـنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
بال�ش�ؤون املناخية .
� - 8أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .

