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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 :
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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 المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي جاهدًا في خدمة ضيوف الرحمن وفق مهامه ومسؤولياته 
ومن خالل المختصين في مجال العمل البيئي من العاملين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين يبذلون 
البيئي لألوساط  الرصد  الرحمن، ويتضح ذلك جليًا من خالل  ليًال ونهارًا حرصًا على راحة ضيوف  ُجل اهتمامهم 
المقدسة ذات  والمشاعر  المكرمة  والخدمية في مكة  والتنموية  الصناعية  المنشآت  والتفتيش على  البيئية، 
التأثير البيئي والتأكد من مدى التزامها بالمعايير واالشتراطات البيئية، وتوفير جميع الخدمات البيئية والرقابة 
على تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية بمنظومة الحج والمحافظة على سالمة الحجاج وتوفير البيئة الصحية. 
ويأتي إعداد هذا الدليل كجزء من متطلبات إعداد الخطة التفصيلية للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي 
المساندة في  أو  المشاركة  أو  العالقة  ذات  المعنية  الجهات  جميع  بالتنسيق مع  وذلك  الحج،  خالل موسم 

تنفيذها.
تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي البيئي للجهات والقطاعات العامة والخاصة لتوجيه االنشطة واالعمال الخاصة 
الصادر  البيئة  البيئية وفقًا لما ورد في نظام  بالمعايير والضوابط واالشتراطات  المعنية نحو االلتزام  بالجهات 
بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19ه ولوائحه التنفيذية وبما يسهم في رفع مستوى االداء 

البيئي لموسم الحج.

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 – اآليه 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.
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مـــــــــــــــــــــــة
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هــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــدف

3.الهدف من الدليل: 
الدليل اإلرشادي البيئي لموظفي المركز في موسم الحج هو مجموعة من اإلجراءات التي يمكن أن يساهم من 
خاللها منسوبي المركز في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية الموكلة إليهم بموسم الحج وفي خدمة ضيوف 
الرحمن، األمر الذي من شأنه تقليل السلبيات واألضرار المحتملة على البيئة والمجتمع في موسم الحج. وهذا 
الدليل ُيعد مرشدًا لموظفي المركز في موسم الحج إلبراز وتوضيح الواجبات وااللتزامات الواجب العمل بها تجاة 
البيئة في موسم الحج بموجب نظام البيئة ولوائحة التنفيذيةحول دورهم ومساهمتهم في مجال حماية البيئة.

4.الرؤيـــــة: 
التنموية وتحسين جودة  القطاعات  ازدهار  والمساهمة في  البيئة  استدامة  لتعزيز  البيئي  االلتزام  الريادة في 

الحياة.

5.رسالة المركز: 
العمل مع كافة األطراف لالرتقاء بااللتزام البيئي من خالل رصد التلوث والتقييم البيئي وتعزيز الرقابة واالرشاد 

البيئي.

6.قيم المركز: 
- شغف والتزام بحماية البيئة 

- أمانة مترسخة 
- العمل بانسجام وتناغم 

- المواطنة وخدمة المجتمع
-التفاني لتحقيق التميز

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

الــــــدليـــــــــل
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اهـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــدا

7.أهداف المركز: 
- االرتقاء بااللتزام البيئي عبر الحد من تلوث األوساط البيئية، ورفع كفاءة األداء الرقابي والتنظيمي. 

- تعزيز قدرات االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاص المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
- رفع مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات التزام بيئي بجودة عالية، وبما يعزز فرص التوطين.

- تشجيع البحث واالبتكار في مجاالت الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعات ومراكز 
األبحاث المحلية والعالمية

- تعزيز الكفاءات البشرية واإلمكانيات الفنية والبنية التحتية لالرتقاء بفاعلية المركز.

8.مهام المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي في موسم الحج: 
المنشآت  جميع  التزام  من  للتأكد  مبكر  وقت  ُمنذ  الحج  لموسم  والتجهيز  المبكر  باالستعداد  المركز  يقوم 
المعتمدة لموسم  للخطة  البيئية. ووفقًا  والمقاييس  والمتطلبات  باالرشادات  الحج  العاملة في  والقطاعات 

الحج فإن مهام المركز الرئيسية فيه هي:-

- قياس مستوى االداء البيئي للحج.
يومي  بشكل  الموسم  طوال  منها  لالستفادة  والمشاعر،  مكة  في  الهواء  بجودة  الخاصة  البيانات  توفير   -

ومفصل.
- التفتيش على كافة المنشأت ذات التأثر البيئي كالمسالخ ومصانع االعاشة واألغذية خالل موسم الحج في 

مكة والمشاعر والطرق الواصلة بينها.
- التأكد من استيفاء المنشات العاملة للتراخيص البيئية الالزمة، وتطبيق االشتراطات البيئية الخاصة بها.

البيئي  االلتزام  مع  توافقها  من  والتأكد  الحج  موسم  في  العاملة  للقطاعات  البيئي  األداء  مستوى  رفع   -
للمنشآت والخدمات التابعة لها.

- التغطية االعالمية البيئية لموسم الحج ونشر مؤشرات جودة الهواء اليومية وخدمة العمالء.
- وضع اجراءات وخطط للتعامل مع حاالت للطوارئ البيئية.

- تنفيذ خطة المركز من تنسيق ومتابعة واشراف ومراقبة لالجراءات وتقييم جميع األعمال النهائية.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

ــــــــــــــــــــــــف
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ســـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــف

9.كيف تكون سفيرًا للمركز: 

االلتزام باألنظمة والقوانين - احترام قيم وعادات المجتمع - العدالة وعدم التحيز و التعاون مع الزمالء داخل 
وخارج المركز - احترام الوقت والحفاظ وقت العمل - االنتماء والوالء للمركز - حب العمل - األمانة والنزاهة 
والحفاظ على سرية العمل - الحكمة واالخالص -  السرعة واالتقان في انجاز العمل -  المحافظة على ممتلكات 
اتباع   - العامة  الوظيفة  وهيئة  صورة  على  الحفاظ   - والعملية  العلمية  والمهارات  الكفاءات  تنمية   - الدولة 
الجمهور  من  المتعاملين  أو  الرؤساء،  أو  الزمالء،  من  العاملين  ذلك  في  سواء  الجميع  مع  المهذب  السلوك 
والمواطنين - الحفاظ على ممتلكات الوظيفة العامة - التقيد بالزي الرسمي لموظفي المركز - ابراز البطاقة 

الرسمية لموظفي المركز.

10.االرشادات العامة لموظفي المركز: 
على جميع موظفي المركز المشاركين في موسم الحج التقيد بما يلي:-

• االلتزام بالنظافة الشخصية باستمرار
• االلتزام باالحترازات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

• االلتزام بالممارسات اآلمنة للحد من انتشار الفيروسات
• غسل وتنظيف اليدين باستمرار

• تعقيم األيدي باستمرار، وتجنب مالمسة األسطح مباشرة
• التطهير

الوقاية  الواقية وكريمات  المظلة  الشمس من خالل استخدام  الحراري والوقاية من ضربات  • تجنب االجهاد 
للجلد.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

ــــــــــــــــــــــيرًا
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التفـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــتيش

11.التفتيش البيئي:

ويشمـــــل مــــــا يلي:-

والمشاعر  المكرمة  مكة  في  البيئي  التأثير  ذات  المنشآت  على  البيئي  a.التفتيش 
المقدسة والطرق التي يسلكها الحجيج المؤدية إلى مكة المكرمة، والتي قد ينتج 
منها ضرر بيئي أو تعتبر نقطة حرجة، قبل بدء موسم الحج والمتابعة المستمرة لها 

خالل الموسم.
خالل  البيئية  لالشتراطات  مطابقتها  من  والتأكد  المسالخ  على  البيئي  b.التفتيش 

موسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
من  والتأكد  األغذية  ومصانع  اإلعاشة  ومصانع  مطابخ  على  البيئي  c.التفتيش 

مطابقتها لالشتراطات البيئية.
تطبيقها  والتأكد من  الحج،  لبعثات  التابعة  الطبية  العيادات  على  البيئي  d.التفتيش 

لالشتراطات البيئية والتخلص اآلمن من النفايات الطبية.
e.التفتيش البيئي والمتابعة للشركات المؤهلة في إدارة النفايات الطبية العاملة في 

مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 
f.تامين فريق تقني في حال تعطل نظام التفتيش االلكتروني على مدار 24 ساعة.

g.تقييم أداء اعمال التفتيش والتراخيص خالل الموسم.
ومدى  العينات  تحليل  نتائج  لمعرفة  المعتمدة  للمختبرات  وإرسالها  العينات  h.أخذ 

مطابقتها للمقاييس البيئية.
i.متابعه الخطط التصحيحيه لمعالجة أوضاع المنشاءات المخالفه.

الهواء  جودة  لمعرفة  األنفاق  في  المحموله  األجهزه  طريق  عن  القياسات  j.أخذ 
والتلوث الضوضائي والضوئي داخل األنفاق ومدى تطابقها مع المقاييس.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا
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12.إجراءات التفتيش البيئي :

1.اتخاذ اجراءات السالمة داخل المنشأة حسب اجراءات المنشأة

2.االطالع على وثائق المنشأة

3.تحديد جدول الزيارة واالطالع على مخطط المنشأة

4.استعراض المنشأة لمرافقها وأعمالها وخطوط االنتاج

5.الشخوص على مواقع المواد الخام ومستودعاتها وأنظمة التخزين

6.الوقوف على مراحل االعداد والتجهيز

7.االطالع على مرحلة االنتاج ومرافقه 

8.االطالع على المرافق المسانده للمنشأة

9.االطالع على مراحل التعبئة والتغليف والتخزين النهائي

10. تحديد مصادر التلوث واالنبعاثات واالطالع على أنظمة التحكم والتخفيف من التلوث.

11. إعداد التقرير البيئي االلكتروني المعتمد وتسجيل كافة المالحظات والبيانات والمخالفات.

12.اخذ العينات وارسالها للمختبرات المعتمدة لمعرفة نتائج تحليل العينات ومدى مطابقتها للمقاييس البيئية.

13.متابعة الخطط التصحيحية لمعالجة أوضاع المنشآت المخالفة.

14.اخذ القياسات عن طريق االجهزة المحمولة في االنفاق لمعرفة جودة الهواء والتلوث الضوضائي والضوئي 

داخل النفاق ومدى تطابقها مع المقاييس.

15.التأكد من التخلص السليم للنفايات السائلة والصلبة والتحقق من آلية التخلص الصحيحة. 

16.التأكد من وجود عقود تخلص للنفايات السائلة والصلبة مع شركات معتمده من قبل المركز.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

التفـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــتيش
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13.التصاريح البيئية:-:
a. التأكد من استيفاء المنشات العاملة للتصاريح البيئية الالزمة، وتطبيق االشتراطات البيئية الخاصة بها.

b. التأكد من سريان التصاريح البيئية للمنشآت 
c. إصدار التصاريح البيئية للمنشآت في حال استيفاء المتطلبات

d. مراجعة وتدقيق الخطة التفتيشية للموسم المعدة من قبل فرع مكة والمكرمة.
e. اعداد قائمة بالصناعات والمنشئات المرتبطة بالموسم لعمليات التفتيش والتراخيص.

14.اجراءات التصاريح البيئية: 
يصدر المركز التصاريح البيئية للمنشآت التي يتوقع أن ينتج عنها أثر بيئي، وتنقسم التصاريح البيئية ومتطلباتها 

إلى ثالث فئات كما يلي:-
1.أنشطة الفئة األولى ذات التأثيرات البيئية المحدودة 

-تقديم استمارة التصنيف
-خطة اإلدارة البيئية 

-خطة إعادة التأهيل للنشاطات التي يحددها المركز

2.أنشطة الفئة الثانية ذات التأثيرات البيئية المتوسطة
-تقديم استمارة التصنيف البيئي

-دراسة تقييم أثر بيئي للفئة الثانية 

3.أنشطة الفئة الثالثة ذات التأثيرات البيئية الخطرة
-تقديم استمارة التصنيف البيئي
-نطاق دراسة تقييم األثر البيئي

-دراسة تقييم األثر البيئي 

ويمكـــن االطــــالع على تفاصيــــل هذه المتطلبــــات ضمــــن الالئحــــة التنفيــــذية للتصاريح البيــــئية إلنشاء وتشغيل 
األنشطة، كما يتم التقديم على الموقع االلكتروني للتراخيص البيئية على بوابة المركز.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

التصـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــاريح
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15.الرصد البيئي:
 ويشمل ما يلي:-

المواقع  من  العينات  وجمع  والمتنقلة  الثابتة  المحطات  خالل  من  الحج  موسم  في  البيئية  األوساط  رصد 
الملوثة، مع مراعاة االجراءات التالية:-

a.تحديد عدد ومواقع محطات رصد جودة الهواء المتنقلة.

b.تحديد موقع محطات رصد جودة الهواء الثابتة التي سيتم إدراج بياناتها خالل خطة موسم 

الحج

المكرمة  بمكة  مواقع  عدة  في  والمتنقلة  الثابتة  الهواء  جودة  محطات  وتشغيل  c.توزيع 

والمشاعر المقدسة ومتابعتها بشكل مستمر.

d.إصدار نشرات مؤشر جودة الهواء.

الموسم  طوال  منها  لالستفادة  والمشاعر،  مكة  في  الهواء  بوجدة  الخاصة  البيانات  e.توفير 

بشكل يومي ومفصل.

يسهل  ومفصل  يومي  بشكل  الهواء  جودة  بمؤشرات  المكرمة  بمكة  المركز  فرع  f.تزويد 

االستفادة منه طوال الموسم.

g.مشاركة المختصين بالفرع في جمع العينات من مواقع التلوث وتحليلها.

h.تزويد فرع المركز بالمنطقة بتقرير نتائج العينات.

i.إعداد التقارير النهائية لرصد جودة الهواء.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

الــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــرصد
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16. اجراءات الرصد البيئي:

داخل  الضوضائي  والتلوث  الهواء  جودة  لمعرفة  األنفاق  في  المحمولة  األجهزة  طريق  عن  القياسات  أخذ   -
األنفاق ومدى تطابقها مع المقاييس.

- أخذ العينات وإرسالها للمختبرات المعتمدة لمعرفة نتائج تحليل العينات ومدى مطابقتها للمقاييس البيئية.
- الرصد البيئي لجودة الهواء بالمحطات الثابتة والمتنقلة في عدة مواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

- متابعة محطات الرصد البيئي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل مستمر.
- إعداد تقارير جودة الهواء بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

إجراءات تشغيل محطات جودة الهواء وإصدار التقارير لها: -

1. استقبال الطلب من الفرع بخصوص رصد جودة الهواء في المنطقة.
2.تحديد عدد المحطات حسب حساسية المنطقة واهميتها.

3.التأكد من مقدرة المحطة على قياس جميع الملوثات حسب المنطقة.
4.القيام بأعمال الصيانة والمعايرة للمحطة قبل نقلها للموقع المحدد.

5.يتم نقل المحطة بالطريقة التي ال تؤثر على األجهزة داخلها.
6.يتم وضع المحطة في الموقع المحدد وإيصالها بالتيار الكهربائي والتأكد من سالمة شبكة االتصال واألجهزة 

والمعايرة.
7.يتم تشغيل المحطة واستقبال بياناتها في الغرفة المركزية.

8.يقوم الفريق الفني بالوحدة المركزية بمراجعة البيانات والتأكد من جودتها.
9.يتم استخدام هذه البيانات في اعداد التقارير والمؤشر لجودة الهواء.

10.اصدار عدد (2) تقرير لجودة الهواء كل (12) ساعة.
11.يتم تحديث مؤشر جودة الهواء كل (12) ساعة.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

الــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــرصد
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17. األداء البيئي:
 وتشمل ما يلي:-

a. قياس مؤشرات األداء البيئي للقطاعات العاملة في موسم الحج.
b. مراجعة وتحليل بينات وتقارير موسم الحج البيئية

c. التأكد من توافق األداء البيئي للقطاعات مع االلتزام البيئي للمنشآت والجهات التابعة لها.
d. التعاون مع الجهات والقطاعات العامة لتحسين األداء البيئي

e. دمج البعد البيئي في جميع مراحل موسم الحج بالتنسيق مع جميع القطاعات ذات العالقة.
f. تقييم مشاركة المركز في موسم الحج.

18. إجراءات اإلدارة العامة لألوزون والسالمة الكيميائية:
 وتشمل ما يلي:-

- مباشرة الحوادث البيئية مثل انسكابات الزيوت والمواد الكيميائية.
- التعاون مع الجهات ذات العالقة في حال حدوث حادث بيئي وتزويدهم بالمالحظات.

- فحص منطقة الحادث البيئي بعد إبالغ الجهة المختصة بإزالة الملوثات الكيميائية الناتجة عن وقوع الحادث.
- فحص جميع ما تعرض للمواد الكيميائية المنسكبة من تربة ومياه جوفية ونباتات وغيره، والكشف عن األضرار 

التي لحقت بها.
- إعداد التقارير بعد مباشرة الحادث ورفعها إلى الجهة المشرفة.

- زيارة المواقع التي يتم تخزين المواد الكيميائية بها وتقييم مدى التزامها بشروط ومعايير التخزين اآلمن.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

البيــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــئي
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19. العالقات العامة واالعالم:
 وتشمل ما يلي:-

a.التغطية االعالمية البيئية لموسم الحج.
b.نشر مؤشرات جودة الهواء اليومية وخدمة العمالء.

c.تكثيف التوعية البيئية بالحج من خالل المركز اإلعالمي للمركز.
d.التغطية اإلعالمية وتزويد الجهات ذات العالقة بدور المركز.

e.نشر التغطية اإلعالمية البيئية بكل لغات الحجاج (العربية، اإلنجليزية، الفرنسة، االردو، المالوية.
f.اقامة جناح اعالمي لتوعية البيئية والتعريف بالمركز خالل الموسم.

g.تجهيز خطة إعالمية اللستجابة.
كافة  عير  للحج  البيئي  االداء  مستوى  برفع  المتعلقة  والبروشورات  واالستبيانات  االرشادية  االدلة  h.نشر 

الوسائل االعالمية.

20. االستراتيجية والتميز التشغيلي:
 ُممثلة بإدارة الطوارئ البيئية، وتشمل ما يلي:-

a.إعداد قائمة للطوارئ البيئية وخطط التعامل معها خالل الموسم. 
b.االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية: مشاركة المختصين البيئيين في مباشرة الحوادث البيئية واالستجابة في 
حاالت التلوث والتسرب والحريق واالنفجار بالمنطقة، والتي تتطلب الجاهزية العالية لهذه اإلجراءات من كافة 

الجهات المعنية المشاركة.
c.التنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ البيئية واعداد المحاضر والتقارير البيئية لكل حادث بيئي.

d.المشاركة من قبل المختصين البيئيين في الفرضيات التي يتم تنفيذها قبل موسوم الحج من قبل الجهات 
المشاركة بالحج، وفرضيات الدفاع المدني التي يتم تنفيذها قبل موسم الحج للتأكد من جاهزية كافة القطعات 

المشاركة في أعمال الحج، 
e.مباشرة البالغات البيئية.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

العــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــالقات
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21. إجراءات الطوارئ البيئية :

- مباشرة الحوادث البيئية مثل انسكابات الزيوت والمواد الكيميائية.
- التعاون مع الجهات ذات العالقة في حال حدوث حادث بيئي وتزويدهم بالمالحظات.

-  فحص منطقة الحادث البيئي بعد إبالغ الجهة المختصة بإزالة الملوثات الكيميائية الناتجة عن وقوع الحادث.
عن  والكشف  وغيره،  ونباتات  ومياه جوفية  تربة  المنسكبة من  الكيميائية  للمواد  تعرض  ما  -  فحص جميع 

األضرار التي لحقت بها.
- إعداد التقارير بعد مباشرة الحادث ورفعها إلى الجهة المشرفة.

- زيارة المواقع التي يتم تخزين المواد الكيميائية بها وتقييم مدى التزامها بشروط ومعايير التخزين اآلمن.
- إعداد قائمة للطوارئ البيئية وخطط التعامل معها خالل الموسم.

- االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية، ومشاركة المختصين البيئيين في مباشرة الحوادث البيئية واالستجابة في 
حاالت التلوث والتسرب والحريق واالنفجار بالمنطقة، والتي تتطلب الجاهزية العالية لهذه اإلجراءات من كافة 

الجهات المعنية المشاركة.
- التنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ البيئية واعداد المحاضر والتقارير البيئية لكل حادث بيئي.
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22. إجراءات البالغات البيئية:

تقديم بالغ من خالل: 
- رقم البالغات الموحد 988

(ncec.gov.sa@988) البريد اإللكتروني الخاص بالبالغات -
- وسائل التواصل االجتماعي

-استقبال البالغ
هل البالغ من اختصاص المركز؟

- ال: يتم إذا كان البالغ ليس من اختصاص المركز يتم اإلفادة بعدم االختصاص.
- نعم: إذا كان البالغ من اختصاص المركز يتم االنتقال إلى التالي:

- تصنيف البالغ وتعبئة نموذج بالغ بيئي وإرساله لمشرف خدمة العمالء
- استالم الطلب والتأكد من صحة البيانات وصحة التصنيف مع اكتمال النواقص إذا وجدت وإعادة الطلب إلى 

موظف خدمة العمالء.
- تسجيل البالغ في نظام المركز، واصدار رقم المعاملة وإرسال البالغ إلى إدارة التفتيش بالفرع وأرشفة البالغ 

والمتابعة.
- إبالغ مقدم البالغ برسالة نصية بتحويل البالغ إلى إدارة التفتيش البيئي بالفرع.

- مباشرة البالغ: يتم مباشرة الموقع واعداد التقارير عن حالة البالغ حسب اجراءات عمليات التفتيش وتطبيق 
المخالفات وإفادة إدارة خدمة العمالء بالتقرير النهائي باستخدام نموذج معالجة البالغ البيئي.

- استالم التقارير: 
- عند وجود مالحظات على التقرير يتم تعبئة نموذج طلب اقفال تجاوز بيئي لإلفادة عن التقرير النهائي والرجوع 

إلى االجراء السابق.
- ال يوجد مالحظات على التقرير النهائي يتم االنتقال إلى اإلجراء التالي.

SMS إفادة المبلغ باإلجراءات المتخذة على البالغ برسالة نصية-
-أرشفة التقرير واغالق البالغ.
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23.العمليات االقليمية وفرع منطقة مكة المكرمة:
 وتشمل ما يلي:-

a. تنفيذ خطة المركز من تنسيق ومتابعة واشراف ومراقبة لالجراءات وتقييم جميع األعمال النهائية.
b.تنفيذ أعمال المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي في الخطة العامة ألعمال الدفاع المدني في الحاالت 

الطارئة بالحج.
c.المشاركة في اللجان الحكومية ذات العالقة بموسم الحج.

24.إجراءات العمليات اإلقليمية وفرع المركز بمنطقة مكة المكرمة:
بالحج  للطوارئ  العامة  بالخطة  المركز  مهام  وفق  الحج  قبل موسم  الحج  التفصيلية ألعمال  الخطة  -إعداد 

المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

- التفتيش البيئي على المنشآت ذات التأثير البيئي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق التي يسلكها 

الحجيج المؤدية إلى مكة المكرمة، والتي قد ينتج منها ضرر بيئي أو تعتبر نقطة حرجة، قبل بدء موسم الحج 

والمتابعة المستمرة لها خالل الموسم.

- التفتيش البيئي على المسالخ ومطابخ ومصانع اإلعاشة ومصانع األغذية والتأكد من مطابقتها لالشتراطات 

البيئية خالل موسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

-التفتيش البيئي على العيادات الطبية التابعة لبعثات الحج، والتأكد من تطبيقها لالشتراطات البيئية والتخلص 

اآلمن من النفايات الطبية.

-التأكد من استيفاء المنشآت العاملة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خالل موسم الحج للتصاريح البيئية 

الالزمة، وتطبيق االشتراطات البيئية الخاصة بها.

-مراجعة وتدقيق الخطة التفتيشية للموسم المعدة من قبل فرع المركز بمكة والمكرمة.

-استقبال البالغات البيئية ومباشرتها واتخاذ كافة االجراءات المتعلقة بالبالغات.
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