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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/106
ب�إن�شــــاء هيئـــة البيئــة
وتحديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/90ب�إن�شاء وزارة للبيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
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
تن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى "هيئ ــة البيئة "  ،تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري  ،وتتبع جمل�س الوزراء .
املــادة الثانيــــة
يك ــون مق ــر هيئ ــة البيئة فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز بقرار من جمل�س الإدارة �إن�شاء
فروع لها فـي املحافظات الأخرى .
املــادة الثالـثــــة
حتدد اخت�صا�صات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الرابعــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
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املــادة الخام�سـة
دون الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/85فـي �ش�أن الهيئة العامة للطريان
املدين  ،ت�ؤول �إلى هيئة البيئة كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات
اخلا�صة بوزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية املتعلقة بالبيئة .
املــادة ال�ساد�ســة
ينقل �إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئ ــة وال�ش ـ�ؤون املناخيــة  ،عــدا موظفـيهــا املعنيــني
بال�ش�ؤون املناخية  ،بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء .
املــادة ال�سابعـــة
ت�ستبدل بعبارة " وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة بالبيئة  ،عبارة " هيئة البيئة " .
كما ت�ستبدل بعبارة "وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية" � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة بالبيئة  ،عبارتا " رئي�س جمل�س �إدارة هيئة البيئة " � ،أو " رئي�س هيئة
البيئة "  ،بح�سب الأحوال .
املــادة الثامنـــة
تلغـ ــى وزارة البيئـ ــة وال�ش�ؤون املناخية  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�ســوم � ،أو يتعــار�ض
مع �أحكامه .
املــادة التا�سعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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امللحـــق رقـــم ()1
اخت�صا�صــــات هيئــــة البيئــــة
1 - 1اقتـراح ال�سيا�س ــات والخط ــط اال�ستراتيجية واال�شتراط ــات المتعلقــة بحماي ــة
البيئ ــة وا�ستدامتها  ،ومكافح ــة التل ــوث  ،و�صون الطبيع ـ ــة  ،وعر�ضه ــا علـ ــى مجل ــ�س
ال ـ ــوزراء العتمادها  ،ومتابعة تنفـيذها  ،وتقييمها  ،وتطويرها .
 2 - 2ت�أمي ــن �سالمــة البيئ ــة ومكافحــة التلــوث والمحافظة على النظم البيئيــة المختلف ــة
فـي �إطار الأهداف الأ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة .
3 - 3حماي ــة الحيـ ــاة الفطري ـ ــة  ،و�ص ـ ــون الطبيع ــة  ،والحف ــاظ علــى المــوارد المتج ــددة ،
والعمل على ا�ستغاللها ب�صورة م�ستدامة .
4 - 4الإ�سهــام فـي تطوي ــر �آف ــاق البحث العلمي فـي المجاالت البيئي ــة  ،وتب ــادل الخبــرات ،
وجمع البيانات العلمية  ،واال�ستفادة منها .
5 - 5العمل على ن�شر الوعي وغر�س مفاهيم متطلبات التعامل مع البيئة لدى كافة فئات
المجتمع  ،وتر�سيخ مبادئ المحافظة على البيئة  ،ومواردها الطبيعية .
�6 - 6إعــداد م�شروعات القوانين والمرا�سيم ال�سلطاني ــة المتعلق ــة باخت�صا�صــات الهيئــة ،
و�إ�صدار اللوائح والقرارات الخا�صة بها  ،و�ضمان متابعة تنفـيذها .
7 - 7تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات
المعنية فـي الدول والمنظمات والم�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية المتخ�ص�صة .
8 - 8العمل على تنفـيـذ القرارات المنبثقــة عــن االتفاقيات الدولية ذات العالقــة بالهيئ ــة
التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وذلك بالتن�سيق مع الجهات المعنية .
9 - 9تمث ــيل ال�سلطـن ــة فـي الم�ؤتم ــرات والفعالي ــات واالجتماعـ ــات الإقليمي ــة  ،والدوليـ ــة
المتعلقة باخت�صا�صات الهيئة .
�10 -10أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة بمقت�ضى القوانين والمرا�سيم ال�سلطانية .

املديرية العامة
لل�ش�ؤون البيئية

املديرية العامة
ل�صون الطبيعة

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة

جمل�س الإدارة

رئي�س الهيئة

املديرية العامة
للبيئة فـي حمافظة ظفار

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
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�إدارات البيئة
فـي املحافظات

