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المادة  -1-تعريف الهندسة البيئية:

الهندسة البيئية هي حديدا اتصاصاتيال الهندسيية ،وتانياو الجاني

البيئي للسياسيال والططي

والدراسال والمشاريع  ،وتشكل البيئة الركيزة الثالثة ف مثلث الانمية المسيادامة ،الي ي أاي لن مي
اتقاصاد والمجامع والبيئة والعالقال المابادلة بينها .وتعمل علي بنياا الريدرال الال مية هصي هي

المعاأير ف الحسبان ،وترديم الحلو المناسبة للعمل بها

المادة  : -2-تعريف المهندس البيئي:

المهنييدا البيئ ي هييو كييل مهنييدا م ي صريج ي كليييال الهندسيية و ال ي ي يحمييل ميياهالي ًامعي ياي
(بكالوريوا – دبلوم – ماًساير – دكاو ار ) ف اصاصاص الهندسة البيئيية ميع م ارعياة أدكيام

المادة  /55/م المرسوم الاشريع رقم  /80/لعام .2010

الفصل الثاني

أهداف نظام مزاولة مهنة الهندسة البيئية ومجاالته
المادة –  -3أهداف نظام مزاولة مهنة الهندسة البيئية:

أهييدذ ه ي ا الن ييام حل ي تن يييم مزاوليية مهنيية الهندس ية البيئي ية وفر ياي هدكييام المرسييوم  / 80 /لعييام

. 2010

المادة –  -4مجاالت المزاولة

أاناو ن ام مزاولة مهنة الهندسة البيئية الجان

البيئ ف مجاتل الدراسال والادقيق والانفي

واإلشراذ وترديم الطبرة واتساشارة البيئية وفق الاال :
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أوالً :الجانب البيئي في الدراسات:
على اعتبار ان الدراسات البيئية هي وسيلة مساعدة التخاذ القرار بما يحقق التنمية
المستدامة فإن مجال الدراسات يشمل مايلي:
 .1الاططي اإلقليم الماكامل.

 .2الاططي الماكامل تساعماتل اهراض .
 .3الاططي العمران .
 .4سالمة الهواا .

 .5الارويم البيئ اتساراتيج للسياسال والطط والبرامج.

 .6ترويم اهثر البيئ للمشاريع الا تحااج حل ه ا الارييم وفق قانون البيئة رقم /50/
لعام  2002وتعليماته الانفي ية .

 .7الادهور البيئ .

 .8أن مة اإلدارة البيئية.
 .9المراًعة والافايش عل المنشآل والفعاليال الرائمة وفق اهن مة والرواني المعمو
بها.

.10

اهدواض المائية وتدهور الموارد المائية ونوعياها.

.11

مشاريع اساجرار الميا وتطزينها وترفها.

.13

حدارة النفايال الصلبة.

.15

دورة تحوتل الطاقة وبدائلها .

.12
.14

مشاريع الصرذ الصح والصناع .

دورة دياة المواد الصناعية والكيمائية المصنعة الصلبة والسائلة والغا ية.

.16

الصناعال بمطالن أنواعها.

.18

اساطدام المواد الططرة وتداولها.

.20

الموارد الطبيعية الماجددة وغير الماجددة (المرالع -المناًم -الثروال

.17
.19

الاغيرال المناصية .

المطاطر الناتجة ع اه مال والحروب والكوارث.

المعدنية....الخ).

.21

الاجارة والبيئة.

.22

ترويم واعاماد الارانال البيئية.

.24

آلية الانمية الن يفة والمشاريع الاابعة لها .

.23

صط ومشاريع الانمية المسادامة.
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ثانياً :في مجال تدقيق الدراسات
وياضم تدقيق ًميع الدراسال الواردة ف ه ا الن ام.
ثالثاً :في مجال التنفيذ:

يمك للمهندا البيئ الريام بانفي اعما مطالن المشاريع المرتبطة باتتحاح البيئ مثل:
 مشاريع النفايال الصلبة والسائلة والغا ية.
 معالجة النفايال الطبية.

 معالجة النفايال الططرة.
رابعاً :في مجال االرشراف:

وأاضم اإلرشراف ماأل :
ً ميع الطط والبرامج البيئية.
 مرادل اإلنشاا والانفي المطالفة للمشاريع البيئية.
 تطبيق قواعد السالمة والصحة المهنية .
 اإلشراذ البيئ عل اساثمار المنشآل والمشاريع المطالفة.

خامساً :تقديم الخبرة والمشورة البيئية.

وياضم ترديم الطبرة والمشورة البيئية والمشياركة في تريديم الطبيرال الموضيوعية في مجياتل

الاحكيم.
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الفصل الثالث
واجبات المهندس البيئي المهنية وحقوقه
المادة - 5 -الواجبات :
أاوًي ي

علي ي المهن ييدا البيئي ي ،حض ييافة حلي ي الواًب ييال الهندس ييية العام يية وقواع ييد ممارس يية المهن يية

الم كورة ف اهن مة النرابية ،اساطدام المعارذ العلمية والمهارال للريام بالمهام الاالية :

 .1دراسة المعطيال الماعلرة باهمور البيئية والانمية المسادامة للوتو حل البدائل الماادية

الاي تمكي مي اصايييار الحييل اهمثييل وفرياي لاوتيييال محييددة وتعزيييز رلي ب عييداد الارييارير

الامهيدية.

 .2حعداد الاصياميم الهندسيية هعميا الهندسية البيئيية معيز ة بالحسيابال الاصيميمية الطاتية
بها .

 .3المشاركة ف تدقيق الدراسال والاصياميم الهندسيية للا يد مي توافرهيا ميع المعياأير البيئيية
المعامدة .

 .4المشي يياركة باإلش ي يراذ عل ي ي تنفي ي ي اهعمي ييا الهندسي ييية وممارسي يية تي ييالدياته ف ي ي حعطي يياا
اإلرشادال البيئية الا م ش نها دماية البيئة.

 .5الريام بممارسة واًباته ومساولياته الطاتة بانفي أعما الهندسة البيئية وفراي للمواتفال
والمعاأير والماشرال البيئية.

 .6دراسة مشا ل بيئة العمل وتحدأد أسبابها ووضع الحلو الهندسية والفنية الال مة لها.

 .7ماابعة النشاطال الانموية والطدمية وفراي للدراسة الا تم حعدادها له اهنشطة.
 .8اإلصالص ف ترديم صبرته لآلصري  ،والاعاون مع مالئه المهندسي في اتصاصاتيال
اهصرا وفق مبادئ وأصالقيال مهناه الهندسية .

المادة –  - 6الحقوق :

 .1للمهن ييدا البيئي ي الح ييق في ي ممارس يية واًبات ييه الهندس ييية في ي مج ييا اصاصات ييه في ي

ييل

روذ اًاماعية ومعاشية مناسبة  ،وعل نرابة المهندسي العمل مع كافة الجهال رال

الصلة عل تمكينه م ه الممارسة .

 .2للمهنييدا البيئ ي الحييق ف ي الحصييو عل ي المعلومييال الضييرورية لاحسييي وتطييوير أدائييه
المهن .
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المادة –  - 7تعليمات عامة:

أام تطبيق مضمون ه ا الن ام بما ت أاعارض مع قانون البيئة رقم  /50/لعام  2002وتعليماتيه
الانفي ية ،وبما أنسجم مع اهن مة والرواني رال الصلة.
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