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المصطلحات والتعاريف

01
نظـــــام البيـــــــــئة

02النظـــــــام:
اللوائح التنفيذية لنظام البيئة

اللوائح:

03
الــــوزارة، أو أي مــــن المراكز

الوطنيـــة لقطــــاع البـــيـــــــــئة،
كــــل بحســـــــب اختـــــصــــاصـه

04الجهة المختصة:
أي جهة حكومية مخولة نظـــــامــا 
باالشراف علــــى قطـــاع تنمــــــوي،
وتختص بإصدار تراخيص لممارسة
األنشطة التــــي تخضــع الشرافها.

الجهة المشرفة:

05
وثيقــــــــة تمنحـــــــها الجهـــــــة
المختصة للشخـــــص قبــــــــل

البدء بممارسة أي نشاط له 
أثــــــر بيـــــــئي.

التصريـــح:
06

وثيقة تمنحها الجهة المختصة
للشخــص لإلذن لــه بممـــــارسة 

نشـــــاط بيـــــــئي.

الترخيـــص:

07
شخص حاصل على التصريح.

08الـمـصـــــــرح لــــــــه:
شخص حاصل على الترخيص.

الـمـرخـــــص لــــــــه:

09
أي نشاط تشغيلي أو فني

له عالقــــة بقطـــــاع البيــــئة.

10نشاط بيئي:
كل تغــير سلبــــي أو إيجــــــابي يؤثـــــر 
في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط

األثر البيئي:

11
كل ما يحيط باإلنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة 
وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغالف الجــــوي ومسطحـــات مائيــــــة وما

تحــــويه هذه األوســـاط مــــن جمــــــاد وأشكـــــــال مختلفة من طاقــــــة وموائل بيئية 
وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

البيئة/األوساط البيئية :

4
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تقــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــد

"نستلهـــم من قيادتــــنا الرشيــــدة -أيــــدها اللـــــه- دوًما وبكل فخر، أن 

ة، وأّن خدمـــــــة ضيوف الرحمــــــن شـــــــــرف  ضيــــوف الرحمــــــن أولويــــــــّ

لكــــــل سعـــــــودي، ومن هـــــذا المنطلق، نتشرف في المركز الوطني 

للرقــــــابة على االلتــــــزام البيـــئي بأداء واجبــاتـــنا تجــاه الحاج والمعتمر 

والزائـــــر، ونعمـــــل عبر رقابتنا البيـــئية على كافة المنشآت التي تخدم 

ضيوف الرحمــــن، والرقابة اآلنية لكافة األوساط البيئية في المشاعر 

المقدسة والمدينة المنورة على مدار الساعة، على تحقيق تطلعات 

القيــــادة الرشيــــدة في توفيـــــر أفضـــــل الخدمـات البيئية الكفيلة بأن 

يــؤدي ضيوف الرحمــــــن مناسكم في بيئة خالية من الملوثات والحد 

من أي مخــــــاطر  لسلبيات التلوث عند وقوعه – ال قّدر الله، مع بذل 

كافة الجهود لتعزيز اإلرشـــــاد البيئي لدى الحاج والزائر"

يــــــــــــــــــــــــم

الرئيـــس التنفيــذي للمركز الوطـني
للرقابــــة علــــى االلتــــــزام البـــــيئـــي
م. علــــــي بــــــن سعـــــــيد الغـــــــــامدي
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مقــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــد

1.مقدمــــة: 
يعمل المركــــز الوطــــني للرقــــابة على االلتـــــزام البيـــــئي جاهـــــدًا في سبيل خدمة ضيوف الرحمـــــن وفق مهــــامه 
ومسؤولياته ومن خالل المختصين في مجال العمل البيئي من العاملين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
الذين يبذلون ُجل اهتمامهم ليًال ونهارًا حرصًا على راحة ضيوف الرحمن، ويتضح ذلك جليًا من خالل الرصد البيئي 
للبيئة واألوساط البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتفتيش على المنشآت الصناعية والتنموية 

ذات التأثير البيئي والتأكد من مدى التزامها بالمعايير واالشتراطات البيئية.

وتبدأ أعمال الحج في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة خالل موسم الحج بتوفير جميع الخدمات البيئية 
الصحية.  البيئة  الحجاج وتوفير  بالحج والمحافظة على سالمة  البيئة  أعلى معايير جودة  والرقابة على تطبيق 
ويأتي إعداد هذا الدليل كجزء من متطلبات إعداد الخطة التفصيلية للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي 
لموسم الحج، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ذات العالقة أو المشاركة أو المساندة في تنفيذها.

 تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي البيئي للحجاج ليكون مرشدًا لهم بموسم الحج. كما أن هذا الدليل يهدف إلدارة 
التحديات البيئية لموسم الحج، حيث أن هذا دليل إرشادي بيئي وال يعفي من االلتزام دائمًا بما ورد في نظام 

البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19ه ولوائحه التنفيذيه. 

2.البيئة في اإلسالم: 
بشكل  الحج  مناسك  ألداء  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  إلى  سنويًا  المسلمين  من  اآلالف  مئات  يتجه 
سنوي، وحيث أن مناسك الحج والعمرة لن تكون مناسك وشعائر دينية فقط، ولكن يمكن أن تتحول إلى طريقة 
البيئة، قال تعالى: {وال تفسدوا في األرض بعد  لتوعية أكثر من مليار مسلم عبر العالم بأهمية الحفاظ على 
اصالحها} (األعراف – اآلية 56) في عالم يهدده التغّير المناخي يومًا بعد يوم، كما أن االلتزام البيئي هو مقصد 

شرعي قائم على منع االفساد وحماية البيئة ومواردها الطبيعية، وليكون الحج أكثر استدامة بيئية.

3.الهدف من الدليل: 
الدليل اإلرشادي البيئي للحجاج هو مجموعة من اإلجراءات التي يمكن أن يساهم من خاللها الحجاج بالمحافظة 
البيئة والمجتمع في موسم الحج.  البيئة، األمر الذي من شأنه تقليل السلبيات واألضرار المحتملة على  على 

وهذا الدليل يعد مرشدًا للحجاج في موسم الحج حول دورهم ومساهمتهم في مجال حماية البيئة.
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عمـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــل

4.نطاق عمل الدليل: 
يتكون هذا الدليل االرشادي البيئي الخاص بالحجاج من عدة أقسام على النحو التالي: -

1.بيــــــــــئة السكــــــــــــن واإلعـــــــاشة.
2.بيــــــــــئة التنـــــقل والمواصـــــــالت.
3.بيئة الحرم والمشاعر المقدسـة.
4.الطاقــــــــــــــــــــــة والبيــــــــــــــــــــــــــــــئة.
5.الصحـــــــــة والسالمـــــة البيــــــــئية.
6.الطــــــــــــــــــــــــوارئ البيــــــــــــــــــــــــــئية.

5.بيئة السكن واإلعاشة: 
- ترشيد استخدام المياه في الوضوء واالستخدامات األخرى، وعدم فتح صنبور المياه إال عند الحاجة.

- التقليل من استخدام عبوات البالستيك، واستخدام العبوات التي يمكن استخدامها أكثر من مرة.
- الحرص على عدم العبث بمصادر المياه، و اإلبالغ عن أي تسرب مياه.
- شراء الطعام بكميات تتناسب مع الحاجة للتقليل من كمية النفايات.

- وضع النفايات في المواقع المخصصة لها حفاظًا على البيئة.
- تجنب استخدام أكياس التسوق البالستيكية واستبدالها باألكياس ذات االستخدامات المتعددة.

- تهوية المخيمات وأماكن اإلقامة بشكل مستمر حفاظًا على جودة البيئة الداخلية للمخيمات.

6.بيئة التنقل والمواصالت: 
- الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي مثل الباصات والقطارات.
- استخـــــدام طـــــرق المشـــــاه كوسيــــــلة صحيــــة للتنقل وصديقــــه للبيئة.
- الحـــــــرص علــــــــى تجنــــــب مواقـــــــــع االزدحــــــــام وقليـــــــــلة التهــــــــــــــــوية.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا
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8

البـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــيئ

7.بيئة الحرم والمشاعر المقدسة: 
- المحافظة على نظافة الحرم والمشاعر المقدسة.

- عدم البصق في الحرم والساحات والمشاعر المقدسة والطرقات مما يؤدي إلى انتشار البكتيريا والفيروسات 
الضارة بالبيئة واالنسان.

- وضع النفايات في األماكن المخصصة لها والحفاظ على البيئة العامة لألماكن المقدسة.
- عدم قطع األشجار والشجيرات أو اإلضرار بها.

- استخدام دورات المياه، وعدم قضاء الحاجة في غير األماكن المخصصة لها.

8.الطاقة والبيئة: 
- ترشيد استهالك الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل االنبعاثات الضارة بالبيئة.

- إطفاء المصابيح الكهربائية عند دون الحاجة لها.
- عدم تحميل التوصيالت الكهربائية فوق طاقتها.

- إطفاء أجهزة الشحن واألدوات الكهربائية األخرى عند االنتهاء من استخدامها وعند عدم الحاجة لها.
- شراء األجهزة الموفرة للطاقة قدر اإلمكان.

9.الصحة والسالمة البيئية: 
- المحافظة على البيئة ونظافة جميع األماكن العامة كاإلقامة والسكن ووسائل النقل والمواصالت.

- استخدام الكمامات للوقاية الشخصية وخاصة في األماكن المزدحمة.
- الحرص على عدم اصدار الضوضاء واألصوات العالية والمساهمة في تقليل معدالت الضوضاء بالحج.

- عدم اشعال النار داخل المخيمات لتجنب مخاطر الحرائق وانبعاثات الغازات الضارة بالبيئة واالنسان.
- الحرص على استخدام المعقمات.

- تجنب التدخين في موسم الحج لعدم االضرار بالحجاج والمحافظة على بيئة الحج من الملوثات الهوائية.
- عدم تسلق المرتفعات الجبلية خاصة في عرفات ومزدلفة مما يؤثر على األشجار والشجيرات أو اإلضرار بها.
- عدم نصب الخيام بجوار المنحدرات الجبلية تجنبا لتساقط الصخور والتأثير على بيئة الكائنات الحية الفطرية.

-عدم رمي أعقاب السجائر في الطرقات مما يؤثر على صحة البيئة واالنسان.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا
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الطــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــوا

10.الطوارئ البيئية: 
- يجب على الحاج معرفة مواقع مخارج الطوارئ ألماكن السكن واإلقامة

- عدم وضع أي عوائق أو أمتعة أمام مخارج الطوارئ
- عدم االفتراش أمام مخارج الطوارئ.

- االبالغ عن أي حالة طوارئ بيئية سواء في مكة المكرمة أو بالمشاعر المقدسة.
- لالبالغ عن أي حالة طوارئ بيئية يمكن االتصال على الرقم: 988

11.نحو حج أخضر مستدام: 
وفي الختام.. وبتعاون جميع حجاج بيت الله الحرام بإمكاننا أن نعيش ونؤدي جميع شعائرنا 
الدينيـــــة وأداء مناســـــك الحـــــج على أكمـــــل وجـــــه مع الحفـــــاظ علــى بيئة خالية من التلوث 
والنفايــــات، وذلك من خـــالل االلتزام األمثل لكل ما ورد في نظام البيئة ولوائحة التنفيذية. 
ونتطلع إلــــى بيـــــئة سليــــــمة مستــــــدامة، وســــــالمة الحجـــــاج من انتشـار األمراض واألوبئة 

والملوثات، وإلى حج أخضر مستدام.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

   ئـــــــــــــــــــــــر

المركز الوطـني للرقابــــــة
علــــى االلتــــــزام البـــــيئـــي
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21.مراجع الدليل اإلرشادي:

البــــــــــــــــــاركودالعــــــــــــــــــنوانالجــــــــــــــــــهة

وزارة البــــــــــــــــيئة 
www.mewa.gov.saوالمياه والزراعة

المركز الوطني للرقابة
علـــــى االلتـــــزام البيئي

www.ncec.gov.sa

المركز الوطني 
لألرصــــــــــــــــــــــاد

www.ncm.gov.sa

المركـــــز الوطنـــي 
إلدارة النفـــــــايات

www.mwan.gov.sa

المركز الوطني لتنمية 
الغطـــــــاء النبـــــــــــــــــاتي 
ومكافحـــــة التصـــــــــحر

www.ncvc.gov.sa

المركز الوطني لتنمية
الحيــــــــــــاة الفطــــــــــرية

www.ncw.gov.sa
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21.مراجع الدليل اإلرشادي:

البــــــــــــــــــاركودالنظام/ الالئحةالموضــــــوع

نظام البيئة الصادر االلتــــــزام البـــــيئي
بالمرسوم الملكـي

الئحة التصاريح
البيـــــــــــــــــــــــــــئية

التراخيــــــــــــــــــــــــص 
والتصاريح البيئية

الالئحة التنفــــــــيذية
لحماية األوســــــــــاط

المــــــــــــــــائية

الالئحة التنفــــــــيذية
لجــــــــودة الـــــهـــــــواء

الالئحة التنفـــــــــــيذية
لمنع ومعالجة التربة

الالئحة التنفـيذية
للضــــــــــــــــــــــــــوضاء

الالئحــــــة التنفـيذية
للتفتيش والتدقيق 

البيئي

نظـــــــــــــــام إدارة
النفـــــــــــــــــــــــايات

األوســــــــاط
البيــــــــــــــــئية

األوســــــــاط
البيــــــــــــــــئية

األوســــــــاط
البيــــــــــــــــئية

األوســــــــاط
البيــــــــــــــــئية

التفتـــــــــيش
البيـــــــــــــــــئي

النفـــــــــــــــــــايات 
والمخـــــــــلفات
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