الخبرة الضرورية
•

•
•
•

للتقدم بطلب ترخيص للمرة األولى يجب على المتقدم أن يثبت توافر
الخبرات والمعارف الضرورية لتنفيذ متطلبات ومهام خبراء تقييم األثر
البيئي.
يتم إثبات الخبرات والمعارف الضرورية من خالل:
آ) شهادة بكالوريوس جامعية هندسية أو علمية أو جغرافية.
ب) خبرة عملية في مجال العمل البيئي لمدة عشرة سنوات.

• على المتقدم إثبات إتباعه لدورة تدريبية حول تقييم األثر البيئي أو أي
برنامج تعليمي ضمن الدورات التي تنظمها الهيئة العامة لشؤون البيئة
أو الجهات االعتبارية األخرى .
• يجب أن ينظم البرنامج التدريبي حول تقييم األثر البيئي من قبل السلطة
المؤهلة للترخيص لمدة زمنية ال تقل عن ثالثة أشهر .

البرنامج التدريبي لألثر البيئي
• يجب أن يمنح هذا البرنامج المعارف األساسية التالية للمشاركين :
آ) األساس القانوني لتقييم األثر البيئي في قوانين البيئة لتلك الدولة.
ب) دور ,مهام والتزامات الخبراء.
ج) تنفيذ جميع الخطوات المتعلقة بتقييم األثر البيئي.
• يجب أن يتم اجتياز المشاركين في البرنامج التعليمي الخاص بتدريب
الخبراء لكامل البرنامج وفق المراحل التالية :
• حضور كامل ومشاركة فعالة في ورشات العمل التدريبية الهادفة.
• تقديم عرض لحالة دراسية شاملة وفق متطلبات التعليمات التنفيذية
إلجراءات تقييم األثر البيئي.

األدوات التنظيمية والتقنية
• األدوات التنظيمية والتقنية :
• يمكن للخبير أن يشارك مكتبه مع خبراء آخرين أو مع
شركاء آخرين.
• في حال كان المكتب ينفذ مهام ونشاطات الخبراء فيجب أن
يتم تمثيله بخبير مجاز واحد على األقل وهو الذي سيقوم
بالتوقيع على كل الوثائق المتعلقة وسيكون المسؤول بما
يتعلق بالطرف الثالث وخاصة صاحب المشروع.

اإلشهار (إبالغ العامة)
• يتم إشهار الخبراء الذين حصلوا على الترخيص بالعمل
بالطرق المعتمدة من قبل الجهة المسؤولة عن شؤون البيئة أو
بمراسلة من الجهة المانحة للترخيص .
والسيما عن طريق نشر قوائم رسمية ,إضافتها إلى قواعد
البيانات ,نشرها عن طريق اإلنترنت ...إلخ.
تقوم الجهة المسؤولة عن شؤون البيئة بتأمين المعلومات عن
الخبراء عندما يطلب منها ذلك والسيما العناوين ,أرقام
الهواتف والفاكسات ,عناوين البريد اإللكتروني..إلخ.

• إنهاء وسحب الترخيص :
•  -1تنتهي مدة الترخيص بعد خمس سنوات ما لم يتم تمديدها.
كما ينتهي الترخيص عندما يتخلى الخبير عنه.
•  -2يمكن سحب الترخيص في حال عدم قيام الخبير بتقديم
دراسات تقييم األثر البيئي وفقا ً للتعليمات التنفيذية المشرعة
لتقييم األثر البيئي و ألكثر من مرة /بشكل متكرر./

• تكاليف منح الترخيص :
• يتم تحديد كلفة إصدار وتمديد الترخيص من قبل الجهة
المانحة للترخيص وفقا ً لآلليات المعتمدة لديها .

