فعالية نظام الرخص اإلدارية في مجال حمايةالبيئة من
المواد الخطرة

اضر سمية،

جامعة مستغانم.

مقدمـة:

إن التشريع الجزائري قد منح سلطات الضبط اإلداري في مجياح اماييل البيئيل
من المواد الخطرة ممارسل عدة صالايات وهذه األخيرة تميار عين طرييد عيدة

وسائح منها نظام العتماد ،نظام التصريح وكذا نظام الرخصل الذي يعد الوسييلل
المعتمدة اتى تتمكن اإلدارة من مراقبل النشاطات الخطرة واليتاكم في مسيتعمل
هذه النشياطات ،وهيذه اليرخع عدييدة نظي ار لتعيدد الميواد الخطيرة واخيتال

الضرر الذي تلاقه بكح من اإلنسان والبيئل.

درجيل

1

وبيذل نجيد إن ابلييه هيذه النشيياطات هي ناجمييل عين منشي ت مصين ل علييى

أنها ملوثل ومضرة يشترط القانون بالنسبل لها وجود ترخيع.

2

ويتضي ييمن التش ي يريع الج ازئي ييري الكثيي يير مي يين التطبيقي ييات ف ي ي مجي يياح الت ي يراخيع

اإلداريييل المتعلقييل بامايييل البيئييل وسنقتصيير ف ي هييذا المجيياح علييى بع ي

األمثلييل

عن التراخيع اإلداريل ف مجياح النشياط الصيناع اييث تثبيت عدييد الد ارسيات

أن الصييناعل تولييد ماليييين األطنييان ميين الن ايييات الصييلبل والخطيرة ،وتنييتغ بالبيييل
هي ييذه الن ايي ييات مي يين الصي ييناعات المعدنيي ييل واإلنشي ييائيل والكيميائيي ييل ،والسي يييما ف ي ي

مرالت ي ي اسي ييتخرام الم ي يواد الخي ييام ومعالجتهي ييا ،وبي ييالربم مي يين أن بع ي ي

1

-

عل

سعيدان ،امايل البيئل من التلوث بالمواد اإلشعاعيل والكيماويل ف

الجزائري ،دار الخلدونيل ،الجزائر ،الطبعل األولى ،8002 ،ع.820

الن ايي ييات

القانون

 -2عطا سعد مامد اوا  ،دفع المسؤوليل عن أضرار التلوث ،دار الجامعل الجديدة،
اإلسكندريل ،مصر ،8008 ،ع .031
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الصييلبل يمك يين معالجته ييا وال ييتخلع منه ييا ،إال أن ال ييبع

األخ يير تعتب يير ن اي ييات

خطرة تتطله تقنيات خاصل إلدارتها ،وانطالقيا مين هيذا البيد مين وضيع ضيوابط
قانوني ييل تك ييح ض ييمان إدارته ييا بش ييكح س ييليم وتتك يير ه ييذه الضي يوابط م يين خ ييالح

مستويين ،األوح يتمثح ف التراخيع المتعلقيل باسيتلالح المنشي ت المصين ل ،أميا

الثي ييان فيتمثي ييح ف ي ي الت ي يراخيع المتعلقي ييل ب ي ي دارة وتسي يييير الن ايي ييات الناجمي ييل عي يين
اس ييتلالح المنشي ي ت المص يين ل ،وب ييذل نتسييياىح م ييا م ييدر فعالي ييل نظ ييام اليييرخع
اإلداريل ف مجاح امايل البيئل من المواد الخطرة؟

المحور األول :الترخيص باستغالل المنشآت المصنفة
للاص ييوح عل ييى رخص ييل اس ييتلالح المنشي ي ت المص يين ل يتع ييين في ي البداي ييل
تادييد مجيياح رخصييل االسيتلالح ،ميين خييالح تبييان المقصييود بالمنشي ت المصيين ل

التي تسييتلزم الاصييوح علييى تييرخيع وميين ثمييل إجيراىات الاصييوح علييى رخصييل

االستلالح والسلطات المعنيل بتسليم الرخصل.

 -1مجال الحصول على رخصة استغالل المنشآت المصنفة:
يسري نظام هذه الرخصل على المنش ت المصن ل والتي يقصيد بهيا اسيه ميا

ذهييه إليييه المشييرا الج ازئييري علييى أنهييا تل ي المنشيياة الصييناعيل أو التجاريييل الت ي

تسبه مخاطر أو مضايقات فيما يتعلد باألمن العام والصال والنظافل العمومييل

أو البيئ ي ييل مم ي ييا يس ي ييتدع خض ي ييوعها لرقاب ي ييل خاص ي ييل به ي ييد

مضايقاتها ،والت أهمها خطر االن جار والدخان والروائح.

من ي ييع مخاطرهي ي يا أو

1

 -1المادة  11من المرسوم التن يذي  338 -82المعدح والمتمم المؤرخ ف -00-03

 0882الخاع بالتنظيم المطبد على المنشاة المصن ل والمادد لقائمتها ،م ر عدد .28
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والاقيقي ييل أن المشي ييرا الج ازئي ييري لي ييم يكت ي ي

بهي ييذا التعري ي ي

العي ييام للمنش ي ي ت

المصن ل ونما قام بتاديد هذه المنش ت عن طريد وضيع قائميل دقيقيل لكيح أنيواا
المنش ت الت تخضع لضرورة الترخيع.

1

وبم هيييوم المخال يييل فيييان مص ييير المنشي ي ت بيييير الي يوارد ذكرهيييا ضيييمن تعيييداد

المنشي ت المصيين ل ف نهييا ال تاتيام إلييى تييرخيع ولكيين السيؤاح المطييروه في هييذا
الصدد إذا كان لهذه األخيرة خطر وآثار سلبيل على البيئل ما هو الاح؟

هن ييا اي ييالن  :األوح :هي ييو إضيييافل هي ييذه المنشييياة إليييى قائمي ييل المنشي ي ت المصي يين ل

بموجي ييه التنظي يييم أي في ي ي ش ي يكح تعي ييديح للمرسي ييوم التن يي ييذي الماي ييدد لقائمي ييل المنشي ي ي ت
المصن ل الت تاتيام إليى تيرخيع أميا بالنسيبل للمنشي ت التي هي في اييز االسيتلالح

وهي ي في ي ن ي ي

الوض ييع فق ييد اوج ييد المش ييرا الج ازئ ييري ا ييال يتمث ييح في ي الم ييادة  52م يين

القييانون  03-30المتعلييد بامايييل البيئييل في إطييار التنميييل المسييتدامل ايييث تيينع علييى
انييه عنييدما ييينجم عيين اسييتلالح منشيياة بييير واردة ف ي قائمييل المنشي ت المصيين ل أخطييار
وأضرار تم

بالمصالح الميذكورة في الميادة  ،01وبنياىا عليى تقريير مين مصيالح البيئيل

يعيييذر الي يوال المسيييتلح وياي ييدد ليييه أجيييال التخييياذ التي ييدابير الضيييروريل إل ازليييل األخطي ييار

واألضيرار المثبتييل ،لواذا لييم يمثييح المسييتلح ف ي األجييح الماييدد يوق ي
اين تن يذ الشروط الم روضل.

سييير المنشيياة إلييى

 -8إجراءات الحصول على ترخيص استغالل المنشآت المصنفة:
للاصوح على رخصل استلالح المنش ت المصن ل يتعين إتباا مجموعل مين

الشروط والاكام المتمثلل ف ما يل :
* إعداد دراسات التقييم البيئي:

1

 -الملاد الصادر بناىا على المرسوم التن يذي  082-00المؤرخ ف 8000-01-30

المتعلد بالتنظيم المطبد على المؤسسات المصن ل لامايل البيئل ،م ر عدد .28
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اليييتم ميينح تييرخيع ب نشيياى أو اسييتلالح منشيياة مصيين ل إال بعييد إعييداد وتقييديم
دراسل تقييم التأثير البيئ من طر صااه المنشاة أو المشيروا للجهيل اإلدارييل

ماناييل التييرخيع بهييد
المطلوبل.

تقييييم هييذه الد ارسييل والمصييادقل عليهييا قبييح ميينح الرخصييل

1

وهو إجراى استباق لمنع وقوا الضرر ،أو على األقح التقليع من آثياره عنيد

ادوثييه وهييو مسييعى يتماشييى مييع مييا تقتضيييه التنميييل المسييتدامل إذا تمييت م ارعيياة
أاكامه بشكح دقيد.

* إيداع ملف الحصول على رخصة االستغالل:
اييث يقييوم صييااه المشييروا ب يييداا ملي

علييى مسييتور أمانييل اللجنييل الوالئيييل

لمراقب ييل المنشي ي ت المص يين ل 2اي ييث يتض ييمن ه ييذا الملي ي

مجموع ييل م يين الوث ييائد

والسييندات والتي علييى أرسييها طلييه مرفييد بد ارسييل التقييييم البيئي للمنشيياة المصيين ل
المشار إليه أعياله ،باإلضيافل إليى بييان اسيم صيااه المشيروا ولقبيه وعنوانيه إذا
تعلييد األميير بشييخع طبيع ي  ،أو اسييم الشييركل وشييكلها القييانون وعن يوان ومقيير

الشركل إذا تعلد األمر بشيخع معنيوي ،وكيذا طبيعيل واجيم النشياطات المقتيره
ممارستها من قبح صااه المشروا ،وكذا فئل أو فئات قائميل المنشي ت المصين ل

الت ي تتض ييمنها المؤسسييل المص يين ل وه ي ث ييالث فئييات تب ييدأ ميين المنش يياة األكث يير
خطييورة إلييى المنشيياة األقييح خطييورة ،وال ييرد بينهييا يتمثييح في الجهييل اإلداريييل التي
تقوم بمناها الترخيع.

 -1المادة  01من المرسوم التن يذي  082-00السابد الذكر.

 -2أادثت اللجنل الوالئيل لمراقبل المنش ت المصن ل بموجه المرسوم التن يذي رقم -00

 082المؤرخ ف  8000-01-30وتتشكح هذه اللجنل من ابله المديرين الوالئيين زيادة
على بع

المسؤولين يرأسها الوال المختع إقليميا أو ممثح عنه ،وردت تشكيلتها ف

المادة  88من المرسوم التن يذي.082-00
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و كيذل منيياهغ التصيينيع التي تن ييذها والميواد التي تسييتعملها والمنتجييات التي
تصنعها ،وف االقتصاد إذا كانت هيذه المعلوميات تشيكح أسي ار ار خاصيل بالمنشياة
يمكيين أن يييتم تقييديمها في ظيير من صييح إضييافل إلييى مخططييين ،األوح مخطييط
وضييعيل تاييدد عليييه جميييع البيانييات ميين خييالح تاديييد السييك الاديديييل الطييرد

العمومييل ونقياط الميياى وقنواتيه وسيواقيه ،أميا الثييان فهيو إجمييال يبيين اإلجيراىات
الت ي ي سي ييتقوم بهي ييا المنشي يياة المصي يين ل أي بيي ييان تخصي يييع البنايي ييات واأل ارض ي ي

المجاورة ورسم شبكات الطرقات.
 -3تسليم رخصة استغالل المنشآت المصنفة:
يسييبد تسييليم رخصييل اسييتلالح المنش ي ت المصيين ل ميين طيير السييلطات
اإلداريل المختصل تسليم الموافقل المسبقل إلنشائها من قبح اللجنل الوالئييل لمراقبيل

المنش ت المصن ل.

* تسليم الموافقة المسبقة إلنشاء منشاة مصنفة:
عليى اثير إتمييام فايع طليه الاصييوح عليى رخصيل اسييتلالح منشياة مصيين ل

والتأكد من مختل

الوثائد والسندات المكونيل لملي

الطليه ،تقيوم اللجنيل الوالئييل

المختص ييل المش ييار إليه ييا س ييابقا ب ص ييدار مق ييرر الموافق ييل المس ييبقل إلنش يياى منش يياة

مص يين ل ،1ويتع ييين أن يش ييير مق ييرر الموافق ييل المس ييبقل ه ييذا إل ييى مجم ييوا األاك ييام
الناتج ييل ع يين د ارس ييل ملي ي

طل ييه رخص ييل اس ييتلالح المؤسس ييل المص يين ل للس ييماه

بالتك ح بها خالح مرالل انجازها ،2ويعد هيذا المايرر قييد عليى البيدى في أشيلاح
البني يياى إذ أن صي ييااه المشي ييروا ال يسي ييتطيع أن يشي ييرا ف ي ي أشي ييلاح بني يياى منشي يياة
مصيين ل م ييا ل ييم يتاص ييح علييى مق ييرر الموافق ييل المس ييبقل وهييذا إجي يراى س ييابد عل ييى

 -1المادة  00من المرسوم التن يذي  082-00السابد الذكر.
 -2المادة  01من المرسوم التن يذي  082-00السابد الذكر.
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الت ييرخيع باالس ييتلالح يت يييح لص ييااه المش ييروا أن يق ييوم بأعم يياح وأش ييلاح بن يياى
المنشاة المصن ل دون البدى ف االستلالح والنشاط.

هييذا اإلج يراى ميين شييانه إتااييل ال رصييل للجنييل للتأكييد ميين الوثييائد المدرجييل ف ي

المل

وكذل انطالد صااه المشروا ف مرالل أولى وه مرالل البناى.

* الجهة المختصة بمنح رخصة استغالل المنشآت المصنفة:

يتم تسليم رخصل االستلالح بموجه ق اررات تصدر عن جهات إداريل مختل يل
باختال

رخصل االستلالح وأهميل المنشاة المصن ل.

ايث يتم تسليم رخصل االستلالح اسه الاالل:

 بموجه قرار وزاري مشتر بين الوزير المكلللمنش ت المصن ل من ال ئل األولى.

1

بالبيئل واليوزير المعني بالنسيبل

 بموجه قرار من اليوال المخيتع إقليمييا بالنسيبل للمنشي ت المصين ل مين ال ئيلالثانيل.

 -بموج ييه قي يرار م يين رئ ييي

المجلي ي

الش ييعب البل ييدي المخ ييتع إقليمي ييا بالنس ييبل

للمنش ت المصن ل من ال ئل الثالثل.

ويتضييح ميين خييالح مييا سييبد أن المشييرا الج ازئييري قييد تبنييى معيييا ار تييدريجيا

فيما يتعلد بالجهيل المختصيل بتسيليم رخصيل اسيتلالح المنشي ت المصين ل ،إذ انيه
كلمييا زادت أهميييل وخطييورة المنش ي ت المصيين ل علييى البيئييل كلمييا ارتقييى مس ييتور

الجهييل اإلداريييل المختصييل بتسييليم رخصييل االسييتلالح ،وميين هنييا يمكيين القييوح أن

المشييرا وميين خييالح هييذا المعيييار ايياوح أن ي يوازن بييين امايييل البيئييل ميين جهييل
واريييل النشيياط االقتصييادي ميين جهييل أخييرر ،ايييث خ ي

المشييرا الج ازئييري ميين

إج ي يراىات التعقيي ييد اإلداري علي ييى النشي يياطات االقتصي يياديل البسي يييطل والت ي ي تمثلهي ييا

المنشي ت المصيين ل ميين ال ئييل الثالثييل واكت ييى بييالترخيع لهييا بموجييه قيرار يصييدر
1

 المادة  80من المرسوم التن يذي 082-00السابد الذكر .231

عن رئي

المجل

الشعب البلدي المخيتع عليى عكي

المنشي ت المصين ل مين

ال ئييل األولييى الت ي تتطلييه فيهييا ضييرورة الاصييوح علييى تييرخيع ميين السييلطات

اإلداريل المركزيل.

المحور الثاني :التراخيص المتعلقة بإدارة وتسيير النفايات
الن اي ي ييات هي ي ي ك ي ييح البقاي ي ييا الناتج ي ييل ع ي يين عملي ي ييات اإلنت ي ييام أو التاويي ي ييح أو
االستعماح وبص ل اعم كح منقوح يقوم المال أو الايائز بيالتخلع منيه أو قصيد
التخلع منه أو ب زالته.

1

وتعتب يير مس ييالل معالج ييل الن اي ييات وال ييتخلع منه ييا مس ييالل في ي باي ييل األهمي ييل

والاساسيييل وذل ي بييالنظر إلييى تأثيرهييا السييلب علييى البيئييل الييذي يمكيين أن ينجيير
عنهييا عنييد مااولييل معالجتهييا ،األميير الييذي يقتض ي وضييع ض يوابط رقابيييل تا يوح

دون ادوث تل اآلثار السلبيل وتنيوا التيراخيع المتعلقيل بي دارة وتسييير الن اييات

بتنوا هذه األخيرة.

 -0ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة:ه كح الن ايات الخاصل الت
ب عح مكوناتها وخاصيل المواد السامل الت

تاتويها ياتمح أن تضر بالصال

العموميل أو بالبيئل ،وبالنظر إلى خطورة الموق

الخاصل الخطرة ثم تبن واعتماد ضوابط تتعلد ب ر

ف

عمليات نقح الن ايات

رقابل ماكمل على هذه

العمليات ،ومن بين هذه الضوابط ضرورة الاصوح على ترخيع من خالح
نصه على أن عمليل نقح الن ايات الخاصل الخطرة ثم تخضع لترخيع من

طر الوزير المكل
1

بالنقح.

2

 -المادة  03من القانون  08 -00المؤرخ ف  8000-08-08والمتعلد بالن ايات

ومراقبتها لوازالتها،م ر عدد .11
 -2المادة  82من القانون  08-00السابد الذكر.
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أمييا فيمييا يخييع كي يييات نقييح الن ايييات الخاصييل الخط يرة فقييد اييددها المرسييوم
التن يذي  ،1208-02ايث تنع الميادة  02منيه عليى أن رخصيل نقيح الن اييات

الخاصل الخطرة تثبت تأهيح الناقح لنقح الن ايات الخاصل الخطرة أميا الميادة 01
فقييد أاالييت علييى قيرار وزاري مشييتر ياييدد ماتييور ملي

مناها وخصائصها التقنيل.

ويتخذ من طر الوزير المكلي

طلييه الرخصييل وكي يييل

بالبيئيل واليوزير المكلي

بالنقيح ،كميا أن كيح

ناقح للن ايات الخطرة تقيديم رخصيل عنيد كيح مراقبيل مين طير السيلطات المؤهليل

لهذا اللر .

 -8ترخيص تصدير وعبور النفايات الخاصة:
عبر ال ادود إلى أن قدرة التخلع منها ف

2

يعود سبه نقح الن ايات

بلد أجنب

قد يكون اقح تكل ل،

وتجدر اإلشارة ف البدايل إلى ان المشرا الجزائري قد اظر اظ ار تاما استيراد
الن ايات الخاصل الخطرة ،ف اين ربط تصديرها ناو الدوح األخرر بضرورة
الاصوح على الموافقل الخاصل ومكتوبل من طر

السلطات المختصل ف

الدولل المستوردة ،كما اخضع كح العمليات المذكورة أعاله إلى الترخيع

المسبد من الوزير المكل

التاليل :

بالبيئل وربط منح هذا الترخيع بتوفر الشروط

 -ااترام قواعد ومعايير التللي

والوسم المت د عليها دوليا.

 تقديم عقد مكتوه بين المتعامح االقتصادي المصدر ومركز المعالجل. -تقديم عقد تامين يشتمح على كح الضمانات الماليل الالزمل.

 -1المرسوم التن يذي  208-02المؤرخ ف  8002-08-02المادد لكي يات نقح الن ايات
الخاصل الخطرة،م ر عدد .20

 _2المادة  00من المرسوم التن يذي  208-02السابد الذكر.
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 -تقييديم وثيقييل اركييل موقييع عليهييا ميين طيير الشييخع المكلي

بعمليييل النقييح

عبر الادود.

 تقديم وثيقل تبليغ موقع عليها تثبت الموافقيل المسيبقل للسيلطل المختصيل فيالبلد المستورد .

وم ييا يمك يين قول ييه في ي ه ييذا اإلط ييار أن المش ييرا الج ازئ ييري ل ييم يكتي ي

بض ييمان

تاقييد الاماييل للوسيط البيئي اليوطن  ،بيح عميح بشييكح بيير مباشير كيذل علييى
ضيمان امتيداد هيذه الاماييل إليى األقياليم البيئييل لليدوح األخيرر عنيدما اشيترط في

طلييه التييرخيع المتعلييد بتصييدير الن ايييات الخاصييل الخط يرة ضييرورة الاصييوح

عليييى الموافقي ييل المسي ييبد والمكتوبيييل مي يين طي يير السيييلطات المختصي ييل ف ي ي الدولي ييل

المستوردة لهذه الن ايات .

 -3الترخيص بتصريف النفايات(المصبات) الصناعية السائلة :يقصد
بتصري

الن ايات الصناعيل السائلل كح تدفد وسيالن وقذ

أو تجمع مباشر

أو بير مباشر لسائح ينجم عن نشاط صناع  ،1وتلعه سلطات الضبط
اإلداري دو ار أساسيا ف التاكم ف آثار النشاطات الملوثل بايث تتأكد قبح منح
أي ترخيع من صه الن ايات الصناعيل السائلل ف
هذا الصه ال يم

بقدرة التجديد الطبيع

الوسط الطبيع من أن

للمياه ،وأن ال يؤثر على الصال

والنظافل العموميل وكذا امايل األنظمل البيئيل المائيل ايث يخضع هذا
التصري

المكل

إلى رخصل يسلمها الوزير المكل

بالبيئل بعد اخذ رأي الوزير

بالموارد المائيل ،وتادد فيها الشروط التقنيل الت يخضع لها.
وتتمثح شروط الاصوح على الرخصل فيما يل :

 -1المادة  08من المرسوم التن يذي  020-00المؤرخ ف  8000-02-08الذي يضبط
القيم القصور للمصبات الصناعيل السائلل ،م ر عدد .80
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 يجه أن تكيون كيح المنشي ت التي تنيتغ المصيبات الصيناعيل السيائلل منجيزة ومشييدةومس ييتللل بطريق ييل ال تتج يياوز فيه ييا مص ييباتها الص ييناعيل الس ييائلل عن ييد خروجه ييا م يين

المنشاة القييم القصيور المايددة في التنظييم المعميوح بيه ،كميا يجيه أن تيزود بجهياز
معالجل مالئم يسمح بالاد من اجم التلوث المطروه.

 إذا ك ييان ع ييدم اس ييتلالح منشي ي ت المعالج ييل م يين ش ييانه أن ي ييؤدي إل ييى تج يياوز القييييمالقصييور الم روض ييل ،يج ييه عل ييى المسييتلح اتخ يياذ اإلجي يراىات الض ييروريل للتقل يييع
من التلوث الصادر وذل لتخ ي

النشاطات أو توقي ها عند الااجل.

خاتمة:
إن قطاا البيئل لق عنايل مضاع ل واهتماما قويا من قبح السلطات ف

الجزائر ابتداىا من منتص

التسعينيات من القرن الماض  ،فأعيد له االعتبار

وااتح الموقع الذي يستاقه ف الاكومل كدائرة و ازريل تتك ح بقطاا البيئل،

وبالتال وضع اد نهائ لاالل عدم االستقرار الذي امتد لمدة تجاوزت العشرين
سنل ،وتتجسد بصورة اقيقيل أهميل هذا القطاا من خالح المراقبل المسبقل الت
تر

على المنش ت المصن ل الت ادد تصني ها المشرا من خالح مرسوم

تن يذي تناوح أاكامها وتعدادها وتتمثح هذه المراقبل المسبقل فيما يعر

بالرخع اإلداريل الت تشكح آليل وقائيل ويتم مناها بناىا على شروط معدة
مسبقا اللايل منها هو التأكد من عدم تعر

لسالمل البيئل أو على األقح التخ ي

هذه المنش ت بموادها الخطرة

من آثارها المتوقعل.
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