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الية نظام الرخص اإلدارية في مجال حمايةالبيئة من عف

 المواد الخطرة
 اضر سمية،
 .جامعة مستغانم

 :مقدمـة
إن التشريع الجزائري قد منح سلطات الضبط اإلداري في  مجياح اماييل البيئيل 

هذه األخيرة تميار  عين طرييد عيدة و  من المواد الخطرة ممارسل عدة صالايات
كذا نظام الرخصل الذي يعد الوسييلل و  نظام التصريح، وسائح منها نظام العتماد

واليتاكم في  مسيتعمل   المعتمدة اتى تتمكن اإلدارة من مراقبل النشاطات الخطرة
اخيتال  درجيل و  هيذه اليرخع عدييدة نظيرا لتعيدد الميواد الخطيرةو  ،هذه النشياطات

 1.البيئلو  الضرر الذي تلاقه بكح من اإلنسان
النشيياطات هي  ناجمييل عين منشيي ت مصين ل علييى بيذل  نجيد إن ابلييه هيذه و  

 2مضرة يشترط القانون بالنسبل لها وجود ترخيع.و  أنها ملوثل
ويتضييييمن التشييييريع الجزائييييري الكثييييير ميييين التطبيقييييات فيييي  مجيييياح التييييراخيع 

سنقتصيير فيي  هييذا المجيياح علييى بعيي  األمثلييل و  اإلداريييل المتعلقييل بامايييل البيئييل
شياط الصيناع  اييث تثبيت عدييد الدراسيات عن التراخيع اإلداريل ف  مجياح الن

تنييتغ بالبيييل ، و الخطييرةو  أن الصييناعل تولييد ماليييين األطنييان ميين الن ايييات الصييلبل
السيييييما فييييي  و  ،معدنييييييل واإلنشييييائيل والكيميائييييييلهييييذه الن ايييييات مييييين الصييييناعات ال

بييييالربم ميييين أن بعيييي  الن ايييييات و  ،اسييييتخرام المييييواد الخييييام ومعالجتهييييامرالتيييي  
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اليييبع  األخييير تعتبييير ن اييييات أن  الجتهيييا واليييتخلع منهيييا، إالمع الصيييلبل يمكييين
انطالقيا مين هيذا البيد مين وضيع ضيوابط ، و خطرة تتطله تقنيات خاصل إلدارتها

تتكييير  هيييذه الضيييوابط مييين خيييالح و  قانونييييل تك يييح ضيييمان إدارتهيييا بشيييكح سيييليم
أميا ، األوح يتمثح ف  التراخيع المتعلقيل باسيتلالح المنشي ت المصين ل، مستويين

اجمييييل عيييين تسيييييير الن ايييييات النو  لثييييان  فيتمثييييح فيييي  التييييراخيع المتعلقييييل بيييي دارةا
بييييذل  نتسيييياىح مييييا مييييدر فعاليييييل نظييييام الييييرخع و  ،اسييييتلالح المنشيييي ت المصيييين ل

 اإلداريل ف  مجاح امايل البيئل من المواد الخطرة؟

 المحور األول: الترخيص باستغالل المنشآت المصنفة
بدايييييل نشيييي ت المصيييين ل يتعييييين فيييي  الللاصيييوح علييييى رخصييييل اسييييتلالح الم   

، ميين خييالح تبييان المقصييود بالمنشيي ت المصيين ل تادييد مجيياح رخصييل االسيتلالح
ميين ثمييل إجييراىات الاصييوح علييى رخصييل و  التيي  تسييتلزم الاصييوح علييى تييرخيع

 السلطات المعنيل بتسليم الرخصل.و  االستلالح

 مجال الحصول على رخصة استغالل المنشآت المصنفة: -1
التي  يقصيد بهيا اسيه ميا و  نظام هذه الرخصل على المنش ت المصن ليسري 

ذهييه إليييه المشييرا الجزائييري علييى أنهييا تليي  المنشيياة الصييناعيل أو التجاريييل التيي  
النظافل العمومييل و  الصالو  تسبه مخاطر أو مضايقات فيما يتعلد باألمن العام

ا أو أو البيئيييييل مميييييا يسيييييتدع  خضيييييوعها لرقابيييييل خاصيييييل بهيييييد  منيييييع مخاطرهييييي
 1الروائح.و  الدخانو  الت  أهمها خطر االن جارو  مضايقاتها،

                                  
-00-03المتمم المؤرخ ف  و  المعدح 338 -82من المرسوم التن يذي  11المادة  -1
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والاقيقييييل أن المشييييرا الجزائييييري لييييم يكتيييي  بهييييذا التعرييييي  العييييام للمنشيييي ت   
نما قام بتاديد هذه المنش ت عن طريد وضيع قائميل دقيقيل لكيح أنيواا و  المصن ل

 1المنش ت الت  تخضع لضرورة الترخيع.
المنشيييي ت بييييير الييييوارد ذكرهييييا ضييييمن تعييييداد وبم هييييوم المخال ييييل فييييان مصييييير 

لكيين السيؤاح المطييروه فيي  هييذا و  المنشي ت المصيين ل ف نهييا ال تاتيام إلييى تييرخيع
 آثار سلبيل على البيئل ما هو الاح؟و  الصدد إذا كان لهذه األخيرة خطر

: األوح: هييييو إضييييافل هييييذه المنشيييياة إلييييى قائمييييل المنشيييي ت المصيييين ل  هنييييا  اييييالن
كح تعيييييديح للمرسيييييوم التن ييييييذي المايييييدد لقائميييييل المنشييييي ت بموجيييييه التنظييييييم أي فييييي  شييييي

المصن ل الت  تاتيام إليى تيرخيع أميا بالنسيبل للمنشي ت التي  هي  في  اييز االسيتلالح 
مييين  52وهييي  فييي  ن ييي  الوضيييع فقيييد اوجيييد المشيييرا الجزائيييري ايييال يتمثيييح فييي  الميييادة 

تيينع علييى المتعلييد بامايييل البيئييل فيي  إطييار التنميييل المسييتدامل ايييث  03-30القييانون 
انييه عنييدما ييينجم عيين اسييتلالح منشيياة بييير واردة فيي  قائمييل المنشيي ت المصيين ل أخطييار 

، وبنياىا عليى تقريير مين مصيالح البيئيل 01وأضرار تم  بالمصالح الميذكورة في  الميادة 
يعييييذر الييييوال  المسييييتلح وياييييدد لييييه أجييييال التخيييياذ التييييدابير الضييييروريل إلزالييييل األخطييييار 

ذا لييم يمثييح المسييتلح فيي  األجييح الماييدد يوقيي  سييير المنشيياة إلييى   واألضييرار المثبتييل، وال
 اين تن يذ الشروط الم روضل.

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

 الاكام المتمثلل ف  ما يل :و  الشروط
 :بيئيإعداد دراسات التقييم ال* 

                                  
 8000-01-30المؤرخ ف   082-00الملاد الصادر بناىا على المرسوم التن يذي  - 1

 .28المتعلد بالتنظيم المطبد على المؤسسات المصن ل لامايل البيئل، م ر عدد 



229 

 

تقييديم و  يييتم ميينح تييرخيع ب نشيياى أو اسييتلالح منشيياة مصيين ل إال بعييد إعييدادال
دراسل تقييم التأثير البيئ  من طر  صااه المنشاة أو المشيروا للجهيل اإلدارييل 

المصييادقل عليهييا قبييح ميينح الرخصييل و  ماناييل التييرخيع بهييد  تقييييم هييذه الدراسييل
 1المطلوبل.

أو على األقح التقليع من آثياره عنيد ، الضرروهو إجراى استباق  لمنع وقوا 
هييو مسييعى يتماشييى مييع مييا تقتضيييه التنميييل المسييتدامل إذا تمييت مراعيياة و  ادوثييه

 أاكامه بشكح دقيد.
 :يداع ملف الحصول على رخصة االستغالل* إ

اييث يقييوم صييااه المشييروا ب يييداا مليي  علييى مسييتور أمانييل اللجنييل الوالئيييل 
 اييييث يتضيييمن هيييذا الملييي  مجموعيييل مييين الوثيييائد 2لمراقبيييل المنشييي ت المصييين ل

التيي  علييى رأسييها طلييه مرفييد بدراسييل التقييييم البيئيي  للمنشيياة المصيين ل و  السيينداتو 
عنوانيه إذا و  لقبيهو  باإلضيافل إليى بييان اسيم صيااه المشيروا، المشار إليه أعياله

مقييير و  عنيييوانو  شيييكلها القيييانون و  تعليييد األمييير بشيييخع طبيعييي ، أو اسيييم الشيييركل
ره اجيم النشياطات المقتيو  كيذا طبيعيل ، و ذا تعلد األمر بشيخع معنيويالشركل إ

كذا فئل أو فئات قائميل المنشي ت المصين ل و  ،ممارستها من قبح صااه المشروا
هييي  ثيييالث فئيييات تبيييدأ مييين المنشييياة األكثييير و  التييي  تتضيييمنها المؤسسيييل المصييين ل
داريييل التيي  ال ييرد بينهييا يتمثييح فيي  الجهييل اإلو  خطييورة إلييى المنشيياة األقييح خطييورة،

 تقوم بمناها الترخيع.

                                  
 السابد الذكر. 082-00 من المرسوم التن يذي 01المادة  -1
-00أادثت اللجنل الوالئيل لمراقبل المنش ت المصن ل بموجه المرسوم التن يذي رقم   -2

تتشكح هذه اللجنل من ابله المديرين الوالئيين زيادة و  8000-01-30المؤرخ ف   082
على بع  المسؤولين يرأسها الوال  المختع إقليميا أو ممثح عنه، وردت تشكيلتها ف  

 .082-00من المرسوم التن يذي 88المادة 
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المنتجييات التيي  و  الميواد التيي  تسييتعملهاو  و كيذل  منيياهغ التصيينيع التيي  تن ييذها
ف  االقتصاد إذا كانت هيذه المعلوميات تشيكح أسيرارا خاصيل بالمنشياة ، و تصنعها

، األوح مخطييط ا فيي  ظيير  من صييح إضييافل إلييى مخططييينيمكيين أن يييتم تقييديمه
البيانييات ميين خييالح تاديييد السييك  الاديديييل  الطييرد وضييعيل تاييدد عليييه جميييع 

نقياط الميياى وقنواتيه وسييواقيه، أميا الثييان  فهيو إجمييال  يبيين اإلجييراىات و  العمومييل
األراضيييي  و  التيييي  سييييتقوم بهييييا المنشيييياة المصيييين ل أي بيييييان تخصيييييع البنايييييات 

 رسم شبكات الطرقات.و  المجاورة
 تسليم رخصة استغالل المنشآت المصنفة: -3

يسييبد تسييليم رخصييل اسييتلالح المنشيي 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
السندات المكونيل لملي  الطليه، تقيوم اللجنيل الوالئييل والتأكد من مختل  الوثائد و 

المختصيييل المشيييار إليهيييا سيييابقا ب صيييدار مقيييرر الموافقيييل المسيييبقل إلنشييياى منشييياة 
يتعيييين أن يشيييير مقيييرر الموافقيييل المسيييبقل هيييذا إليييى مجميييوا األاكيييام و  ،1مصييين ل

المصييين ل للسيييماه  الناتجيييل عييين دراسيييل ملييي  طليييه رخصيييل اسيييتلالح المؤسسيييل
يعد هيذا المايرر قييد عليى البيدى في  أشيلاح ، و 2بالتك ح بها خالح مرالل انجازها

البنيييياى إذ أن صييييااه المشييييروا ال يسييييتطيع أن يشييييرا فيييي  أشييييلاح بنيييياى منشيييياة 
هيييذا إجيييراى سيييابد عليييى و  مصييين ل ميييا ليييم يتاصيييح عليييى مقيييرر الموافقيييل المسيييبقل

                                  
 السابد الذكر. 082-00من المرسوم التن يذي  00المادة  -1
 السابد الذكر. 082-00من المرسوم التن يذي  01المادة  -2
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أشيييلاح بنييياى و  يقيييوم بأعمييياح التيييرخيع باالسيييتلالح يتييييح لصيييااه المشيييروا أن
 النشاط.و  المنشاة المصن ل دون البدى ف  االستلالح

هييذا اإلجييراى ميين شييانه إتااييل ال رصييل للجنييل للتأكييد ميين الوثييائد المدرجييل فيي  
 .ف  مرالل أولى وه  مرالل البناىكذل  انطالد صااه المشروا و  المل 
 :الجهة المختصة بمنح رخصة استغالل المنشآت المصنفة* 

ختل يل يتم تسليم رخصل االستلالح بموجه قرارات تصدر عن جهات إداريل م
 أهميل المنشاة المصن ل.باختال  رخصل االستلالح و 

 1ايث يتم تسليم رخصل االستلالح اسه الاالل:
اليوزير المعني  بالنسيبل و  بموجه قرار وزاري مشتر  بين الوزير المكل  بالبيئل -

 ولى.للمنش ت المصن ل من ال ئل األ
المخيتع إقليمييا بالنسيبل للمنشي ت المصين ل مين ال ئيل  بموجه قرار من اليوال  -

 .الثانيل
بموجيييه قيييرار مييين رئيييي  المجلييي  الشيييعب  البليييدي المخيييتع إقليمييييا بالنسيييبل  -

 للمنش ت المصن ل من ال ئل الثالثل.
ويتضييح ميين خييالح مييا سييبد أن المشييرا الجزائييري قييد تبنييى معيييارا تييدريجيا   
إذ انيه ، علد بالجهيل المختصيل بتسيليم رخصيل اسيتلالح المنشي ت المصين لفيما يت

خطيييورة المنشييي ت المصييين ل عليييى البيئيييل كلميييا ارتقيييى مسيييتور و  كلميييا زادت أهمييييل
ميين هنييا يمكيين القييوح أن و  ،المختصييل بتسييليم رخصييل االسييتلالح الجهييل اإلداريييل

 مييين جهيييل مييين خيييالح هيييذا المعييييار اييياوح أن ييييوازن بيييين اماييييل البيئيييلو  المشيييرا
ايييث خ يي  المشييرا الجزائييري ميين ، اريييل النشيياط االقتصييادي ميين جهييل أخييررو 

التيييي  تمثلهييييا و  إجييييراىات التعقيييييد اإلداري علييييى النشيييياطات االقتصيييياديل البسيييييطل
اكت ييى بييالترخيع لهييا بموجييه قييرار يصييدر و  المنشيي ت المصيين ل ميين ال ئييل الثالثييل

                                  
 السابد الذكر .082-00من المرسوم التن يذي  80المادة  - 1
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نشي ت المصين ل مين عن رئي  المجل  الشعب  البلدي المخيتع عليى عكي  الم
ال ئييل األولييى التيي  تتطلييه فيهييا ضيييرورة الاصييوح علييى تييرخيع ميين السيييلطات 

 اإلداريل المركزيل.

 المحور الثاني: التراخيص المتعلقة بإدارة وتسيير النفايات
الن ايييييييات هيييييي  كييييييح البقايييييييا الناتجييييييل عيييييين عمليييييييات اإلنتييييييام أو التاويييييييح أو 

المال  أو الايائز بيالتخلع منيه أو قصيد بص ل اعم كح منقوح يقوم و  االستعماح
 1التخلع منه أو ب زالته.

 اليييتخلع منهيييا مسيييالل فييي  باييييل األهمييييلو  وتعتبييير مسيييالل معالجيييل الن اييييات
ذليي  بييالنظر إلييى تأثيرهييا السييلب  علييى البيئييل الييذي يمكيين أن ينجيير و  الاساسيييلو 

وح عنهييا عنييد مااولييل معالجتهييا، األميير الييذي يقتضيي  وضييع ضييوابط رقابيييل تايي
تسييير الن اييات و  تنيوا التيراخيع المتعلقيل بي دارةو  دون ادوث تل  اآلثار السلبيل

 بتنوا هذه األخيرة.

:ه  كح الن ايات الخاصل الت  ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة -0
خاصيل المواد السامل الت  تاتويها ياتمح أن تضر بالصال و  ب عح مكوناتها

إلى خطورة الموق  ف  عمليات نقح الن ايات  وبالنظر، العموميل أو بالبيئل
اعتماد ضوابط تتعلد ب ر  رقابل ماكمل على هذه و  الخاصل الخطرة ثم تبن 

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

 2طر  الوزير المكل  بالنقح.

                                  
 متعلد بالن اياتالو  8000-08-08المؤرخ ف   08 -00من القانون  03المادة  - 1
زالتها،م ر عدد و  مراقبتهاو   .11ال
 السابد الذكر. 08-00من القانون  82المادة  -2
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أمييا فيمييا يخييع كي يييات نقييح الن ايييات الخاصييل الخطييرة فقييد اييددها المرسييوم 
منيه عليى أن رخصيل نقيح الن اييات  02، ايث تنع الميادة 2081-02التن يذي 

 01الخاصل الخطرة تثبت تأهيح الناقح لنقح الن ايات الخاصل الخطرة أميا الميادة 
كي يييل و  الرخصييلفقييد أاالييت علييى قييرار وزاري مشييتر  ياييدد ماتييور مليي  طلييه 

 خصائصها التقنيل.و  مناها
، كميا أن كيح ئيل واليوزير المكلي  بالنقيحيتخذ من طر  الوزير المكلي  بالبيو  

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

يعود سبه نقح الن ايات   2عبور النفايات الخاصة:و  ترخيص تصدير -8
 ،تكل لادود إلى أن قدرة التخلع منها ف  بلد أجنب  قد يكون اقح عبر ال

تجدر اإلشارة ف  البدايل إلى ان المشرا الجزائري قد اظر اظرا تاما استيراد و 
ف  اين ربط تصديرها ناو الدوح األخرر بضرورة ، الن ايات الخاصل الخطرة

صل ف  مكتوبل من طر  السلطات المختو  الاصوح على الموافقل الخاصل
الدولل المستوردة، كما اخضع كح العمليات المذكورة أعاله إلى الترخيع 

ربط منح هذا الترخيع بتوفر الشروط و  المسبد من الوزير المكل  بالبيئل
 التاليل :
 الوسم المت د عليها دوليا.و  معايير التللي و  ااترام قواعد -
 مركز المعالجل.و  تقديم عقد مكتوه بين المتعامح االقتصادي المصدر -
 تقديم عقد تامين يشتمح على كح الضمانات الماليل الالزمل. -

                                  
المادد لكي يات نقح الن ايات  8002-08-02المؤرخ ف   208-02المرسوم التن يذي  -1

 .20الخاصل الخطرة،م ر عدد 
 السابد الذكر. 208-02من المرسوم التن يذي  00_ المادة 2
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تقييديم وثيقييل اركييل موقييع عليهييا ميين طيير  الشييخع المكليي  بعمليييل النقييح  -
 عبر الادود.

تقديم وثيقل تبليغ موقع عليها تثبت الموافقيل المسيبقل للسيلطل المختصيل في   -
 البلد المستورد .

اإلطيييار أن المشيييرا الجزائيييري ليييم يكتييي  بضيييمان  وميييا يمكييين قوليييه فييي  هيييذا 
، بيح عميح بشييكح بيير مباشير كيذل  علييى ليوطن ا اييل للوسيط البيئيي تاقييد الام

ضيمان امتيداد هيذه الاماييل إليى األقياليم البيئييل لليدوح األخيرر عنيدما اشيترط في  
الاصيييوح طلييه التيييرخيع المتعليييد بتصيييدير الن ايييات الخاصيييل الخطيييرة ضيييرورة 

المكتوبييييل ميييين طيييير  السييييلطات المختصييييل فيييي  الدولييييل المسييييبد و علييييى الموافقييييل 
 المستوردة لهذه الن ايات .

يقصد  الترخيص بتصريف النفايات)المصبات( الصناعية السائلة: -3
قذ  أو تجمع مباشر و  سيالنو  بتصري  الن ايات الصناعيل السائلل كح تدفد

ضبط تلعه سلطات ال، و 1أو بير مباشر لسائح ينجم عن نشاط صناع 
اإلداري دورا أساسيا ف  التاكم ف  آثار النشاطات الملوثل بايث تتأكد قبح منح 
أي ترخيع من صه الن ايات الصناعيل السائلل ف  الوسط الطبيع  من أن 

 أن ال يؤثر على الصالو  هذا الصه ال يم  بقدرة التجديد الطبيع  للمياه،
لمائيل ايث يخضع هذا كذا امايل األنظمل البيئيل او  النظافل العموميلو 

الوزير  التصري  إلى رخصل يسلمها الوزير المكل  بالبيئل بعد اخذ رأي
 تادد فيها الشروط التقنيل الت  يخضع لها.و  ،المكل  بالموارد المائيل

 وتتمثح شروط الاصوح على الرخصل فيما يل :     

                                  
الذي يضبط  8000-02-08المؤرخ ف   020-00من المرسوم التن يذي  08ة الماد  -1

 .80القيم القصور للمصبات الصناعيل السائلل، م ر  عدد 



235 

 

منجيزة ومشييدة أن تكيون كيح المنشي ت التي  تنيتغ المصيبات الصيناعيل السيائلل يجه  -
ومسيييتللل بطريقيييل ال تتجييياوز فيهيييا مصيييباتها الصيييناعيل السيييائلل عنيييد خروجهيييا مييين 
المنشاة القييم القصيور المايددة في  التنظييم المعميوح بيه، كميا يجيه أن تيزود بجهياز 

 معالجل مالئم يسمح بالاد من اجم التلوث المطروه.
إلييييى تجيييياوز القيييييم كييييان عييييدم اسييييتلالح منشيييي ت المعالجييييل ميييين شييييانه أن يييييؤدي إذا  -

القصيييور الم روضيييل، يجيييه عليييى المسيييتلح اتخييياذ اإلجيييراىات الضيييروريل للتقلييييع 
 من التلوث الصادر وذل  لتخ ي  النشاطات أو توقي ها عند الااجل.

 خاتمة:
اهتماما قويا من قبح السلطات ف  و  إن قطاا البيئل لق  عنايل مضاع ل
 فأعيد له االعتبار، القرن الماض الجزائر ابتداىا من منتص  التسعينيات من 

 ااتح الموقع الذي يستاقه ف  الاكومل كدائرة وزاريل تتك ح بقطاا  البيئل،و 
بالتال  وضع اد نهائ  لاالل عدم االستقرار الذي امتد لمدة تجاوزت العشرين و 

تتجسد بصورة اقيقيل أهميل هذا القطاا من خالح المراقبل المسبقل الت  ، و سنل
الح مرسوم المنش ت المصن ل الت  ادد تصني ها المشرا من خت ر  على 

تتمثح هذه المراقبل المسبقل فيما يعر  و  تعدادهاتن يذي تناوح أاكامها و 
بالرخع اإلداريل الت  تشكح آليل وقائيل ويتم مناها بناىا على شروط معدة 
ة مسبقا اللايل منها هو التأكد من عدم تعر  هذه المنش ت بموادها الخطر 

 ألقح التخ ي  من آثارها المتوقعل.   لسالمل البيئل أو على ا


