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- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90- 30 اIــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام  1411 اIـوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

rتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم  98- 04 اIــــؤرخ في 20
صــفــر عـام  1419 اIـوافق  15 يــونـيــو ســنـة 1998 واIــتــعـلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 03- 10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام  1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 04- 07  اIــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1425 اIـوافق  14 غــشت ســنـة 2004

rتعلق بالصيدIوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم  05- 12 اIــــؤرخ في 28
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام  1426 اIــوافق  4 غــشت ســنــة 2005

rياهIتعلق باIوا
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اIــادة األولى:  اIــادة األولى:  دون اIــســاس بــاألحــكـــام الــتــشــريــعــيــة
اIتعلقة بـأصناف احليوانات احملـميةr يهدف هذا األمر إلى
حتــديـد كــيـفــيـات حــمـايــة بـعض األنــواع احلـيــوانـيــة اIـهـددة

باالنقراض واحملافظة عليها.

اIــــادة اIــــادة 2 :  : يــــقـــصــــد في مــــفــــهــــوم هـــذا األمــــر بــــاألنـــواع
احلـيـوانــيـة اIـهـددة بــاالنـقـراضr أنــواع احلـيـوانــات الـبـريـة
الـتي يـتــعـرض وجـودهـا كــنـوع إلى ضـرر كــبـيـر يـؤدي إلى
انـقـراضـهـاr وتـكـون نـتـيـجـة لـذلك مـوضـوع تـدابـيـر حـمـايـة

ومحافظة خاصة.

اIادة اIادة 3 :  : األنواع احليوانية اIهددة باالنقراض هي:

صنف الثدييات :صنف الثدييات :
rأروية ردن الكم :- أروية ردن الكم : أموتراغوس الرفيا -

 rاألوريكس :- األوريكس : أوريكس داما -
rاأليل البربري :- األيل البربري : سرفوس إيالفوس باربروس -

rالضبع اخملطط :- الضبع اخملطط : هيينا هيينا -
rالغزال األحمر :- الغزال األحمر : غزيال روفينا -
rغزال األطلس :- غزال األطلس : غزيال كوفيري -

rغزال داما :- غزال داما : غزيال داما -
rغزال دوركاس :- غزال دوركاس : غزيال دوركاس -

 أمر رقــم  أمر رقــم 06 -  - 05 مؤرخ في  مؤرخ في 19 جم جمـادى الثادى الثّانانـية عام ية عام 1427
اIاIــــوافق وافق 15 ي يــــــولولــــيــــو سو ســــنــــة ة r2006 يr يــــتــــعــــــلـــق بلـــق بــــحــــــمــــايـــايـــــــة
بــــــــــعض األنعض األنــــــــــواع احلواع احلــــــــــيــــــــــوانوانــــــــــيــــــــــة اIة اIــــــــــهــــــــــددة بددة بــــــــــاالناالنــــــــــقــــــــــراضراض

واحملافظة عليها.واحملافظة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيــس اجلمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتـورr السيـمـا اIواد  17 و 18 و122 

rو 124 منه
- و�ــقـتـضـى االتـفـاقــيـة اخلـاصــة بـالــتـجـارة الــدولـيـة
في أنـــــواع احلـــــيـــــوانــــات والـــــنـــــبـــــاتـــــات الــــبـــــريـــــة اIـــــهــــدّدة
بـاالنــقـراضr اIــوقـعــة بـواشــنـطن في 3 مــارس سـنـة 1973
والــــتـي انـــضـــمـت إلــيــهــا اجلــزائــر �ــوجب اIــرســوم رقم
82-498 اIـــــؤرّخ في 9 ربــــــيع األوّل عـــــام 1403 اIـــــوافق 25

r1982 ديسمبر سنة
- و�ـقتـضى مـعاهـدة احملافـظة عـلى األنـواع اIهـاجرة
من احليوانات الفطريةr احملررة ببون في 23 يونيو سنة
1979 واIــصادق علــيـها �ــوجب اIـــرسوم الـرئاسي رقم

 05 - 108 اIــــــؤرخ في  20 صــــــفــــــر عــــــام  1426 اIــــــوافق 31

r2005 مارس سنة
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم  66 - 155 اIـــــؤرخ في 18
صـفـر عام  1386 اIـوافق  8  يـونـيـو سـنة  1966 واIـتـضمن

rتممIعدل واIا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم  66 - 156 اIـــــؤرخ في 18
صـفـر عام  1386 اIـوافق  8  يـونـيـو سـنة  1966 واIـتـضمن

rتممIعدل واIا rقانون العقوبات
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام  1395 اIــــوافق 26  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84- 12 اIــــؤرخ في 23
رمــــــضــــــان عــــــام  1404 اIــــــوافق 23  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 1984

rتممIعدل واIا rتضمن النظام العام للغاباتIوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 88-08 اIـــــؤرخ  في 7
جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1408 اIـوافق 26  يـنـايــر سـنـة 1988
واIـتــعـلق بـنـشـاطـات الــطب الـبـيـطـري وبــحـمـايـة الـصـحـة

rاحليوانية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90- 08 اIــــؤرخ في 12
رمـضـان عام  1410 اIـوافق  7 أبـريل سـنة  1990 واIـتـعلق

rتممIا rبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90- 09 اIــــؤرخ في 12
رمـضـان عام  1410 اIـوافق  7 أبـريل سـنة  1990 واIـتـعلق

rتممIا rبالوالية
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تُـــســتـــشــار الـــلــجــنـــة الــتي يـــرأســهـــا الــوزيــر اIـــكــلف
بـالصـيدr في كـل اIسـائل اIتـعلـقة بـالوضـعيـة العـامة لـهذه

األنواع وحمايتها واحملافظة عليها.

حتـدد صالحــيـات هـذه الـلــجـنـة وتــشـكـيــلـتـهــا وطـريـقـة
سيرها عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة 6 :  :  حتدد اجملاالت التي تـعيش فيـها احليوانات
اIــــذكـــورة فـي الـــقــــائــــمــــة احملـــدّدة فـي اIـــادّة  3 أعـالهr وكـــذا
مــواقع تــكـــاثــر األنــواع اIـــعــنــيـــة ومــجــاالت راحــتـــهــاr عــلى
rــادة  5 أعالهIـــنـــشــأة �ـــوجـب اIأســـاس أشــغـــال الـــلـــجـــنـــة ا
�رسوم يـوضح التّدابـير اIـقيدة واIـطبـقة حلمـاية األنواع

اIعنية واحملافظة عليها وتكاثرها.

اIـادة اIـادة 7 :   :  تـــتــولى الــلــجــنــة الـــوطــنــيــة لـــحــمــايـــة
األنــــــواع احلــــــيــــــوانــــــيــــــة الــــــمـــــــهـــــــددة بـــــــاالنـــــــقـــــــراضr فــي
الـمـجــاالت الـتـي � ضـبطـها حـسب الكـيفـيات احملددة في
اIــادة  6 أعالهr مـــتـــابــعـــة الـــنـــوع اIــعـــني ومـــواقع تـــكـــاثــره

ومجاالت راحته وتقييم أعداده.

تـــعــد الــلـــجــنـــة  تــقــريـــرا ســنـــويــا  عن تـــطــور األنــواع
اIهددة باالنقـراض ومواطنها وتـرسله إلى الوزير اIكلّف

بالصّيد.

8 :  :  يـــمنــع فــي الـــمــجاالت واIــنـاطق احملدّدة اIادة اIادة 
الـتــي � ضــبطــهـا حــسب الـكـــيــفــيات الـتي حددها هذا
األمــرr كل اســتــعــمــال أو نــــشــــاط أو بــــنـــاء أو إقــامــة أيـة
مـنـشـأة غــيـر مـرخص بــهـا صـراحــة وفق الـكـيــفـيـات احملـددة

�وجب أحكام  اIادة 6 أعاله.

اIــــادةاIــــادة 9 : :  يــــعــــاقـب كل من يـــــخــــالف أحــــكــــام اIــــادة 4
أعـالهr بـــــــاحلـــــــبس مـن ســـــــنــــــة (1)  إلـى ثالث (3) ســـــــنــــــوات
وبـــــغــــــرامــــــة من مــــــائــــــتي ألـف ديــــــنـــــار ( 200.000 دج) إلى

خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج).

تــصـــادر مــنـــتــوجـــات الــصـــيــد واألســـلــحـــة والــذخـــائــر
واIــركــبــات وكـل الــوســائل الــتي اســتـــعــمــلت في صــيــد أو

قبض  هذه احليوانات.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اIــــــادة اIــــــادة 10 :  : دون اIــــــســـــــاس بــــــالـــــــعــــــقـــــــوبــــــات األخــــــرى
rعـمول به في هـذا اجملالIـنصـوص علـيهـا في الـتشـريع اIا
يـعــاقب بــاحلـبس من ســنـة (1 )  إلى سـنـتX (2) وبــغـرامـة
من مــــائــــة ألـف ديــــنـــار ( 100.000دج) إلى ثـالثــــمـــائــــة ألف
دينار ( 300.000 دج) كل شخص سمح أو سهل أو ساعد أو
ســاهـم بــأي طــريــقــة كــانت في صــيــد احلــيــوانــات أو أجــزاء
rادة  3 أعالهIـذكورة في القائـمة احملددة في اIاحليوانات ا

وقبضها  وحيازتها ونقلها وتسويقها.

rغزال الصحراء :- غزال الصحراء : غزيال ليبتوسروس -
rالفنــك :- الفنــك : فنيكوس زردا -

rالفهــــد :- الفهــــد : أسينونيكس جوباتوس -
rقط الرمال :- قط الرمال : فليس مارغاريتا -
rهــاة : مهاة ناسوماكوالتوسIهــاة :- اIا -

صنف الطيور :صنف الطيور :
rأبو منجل :- أبو منجل : جيرونتيكوس إرميتا -

- إيـــــرســــمــــاتــــور ذو الــــرأس األبــــيض :- إيـــــرســــمــــاتــــور ذو الــــرأس األبــــيض : أوكــــســــيــــورا
rلوكوسيفاال

rفالكو نوماني : Xباز شاه -: Xباز شاه -
rحاج باز :- حاج باز : فالكو برقرينوس -

rاحلبارى :- احلبارى : كالميدوتيس أندوالتا -
rاحلبارى الكبيرة :- احلبارى الكبيرة : أوتيس تاردا -

rفرخ احلبارى :- فرخ احلبارى : تيتراكس تيتراكس -

 صنف الزواحف: صنف الزواحف:
-  السلحفاة اإلغريقية :-  السلحفاة اإلغريقية : تستودو قرايكا.

rالضب :- الضب : أورو ماستيكس أكانتينيروس -
rورل الصحراء :-  ورل الصحراء : فرانوس غريزنس  -

£ـكن تـوسـيع الـقـائـمة احملـدّدة في هـذه اIـادة لـتـشمل
أنـــواعـــا حـــيــوانـــيـــة أخــرى مـــهـــدّدة بـــاالنــقـــراض عن طـــريق

التنظيم.

اIــادة اIــادة 4 : : دون اIـــــســاس بــــاألحـــــكــام الــتــــشـــريــعـــيــة
اIـــعـــمـــــول بـــهــــــاr £ـــــنع صـــيـــد احلــــيـــوانـــات اIـــذكـــورة في

القائمة احملددة في اIادة 3  من هذا األمرr بأيّ وسيلة.

و£ـــــنع كـــــذلـك قـــــبـض الـــــحــــيــــوانــــات أو أجــــزاء من
احلــــيــــوانـــات اIــــهـــدّدة بــــاالنـــقــــراضr وحــــيـــازتــــهـــا ونــــقـــلــــهـــا

وحتنيطها وتسويقها.

ال£ـكن الـتـرخــيصr حـسب كـيـفــيـات حتـدّد عن طـريق
الـــتــنـــظــيمr إالّ لـــقــبض عـــيّــنـــات من احلــيـــوانــات اIــصـــنــفــة
كـأنـواع حـيـوانـات مـهـددة بـاالنـقـراض ألهـداف تـخص فـقط
البحث العلمي أو التكاثر إلعادة اإلعمارr أو حيازتها من

طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور. 

اIــــادة اIــــادة 5 :  : تــــنــــشـــــأ جلــــنـــــة وطــــنــــيـــــة حلــــمـــــايــــة األنــــواع
احلــيـــوانــيــة اIـــهــدّدة بـــاالنــقـــراضr تــتـــكــون من خـــبــراء في
احلـيـوانـات البـريـة والـصـحة احلـيـوانـيـة وحمـايـة األنـظـمة

البيئية. 
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"اIادة  2 : ........................................................

..............................................................................

£ــكن إجنــاز اخلــدمــة اIــدنــيــة كــذلك لــدى اIــؤســسـات
الـتـابـعة لـلـقـطـاع اخلاص لـلـصـحـة حسب كـيـفـيـات حتدد عن

طريق التنظيم ".

3 : : تــــعــــدل أحـــكــام اIـادة 18 من الــقــانـون رقم اIـادة اIـادة 
84 -10 اIـؤرخ في  9 جـمـادى األولى عام 1404 اIـوافق  11

فبراير سنة 1984  واIذكور أعالهr كما يأتي  :

" اIـــــــادة 18 : £ـــــكن مــــعـــــادلــــة اIــــدة الــــفـــــعــــلــــيــــة ألداء
اخلـــــــدمـــــة اIـــــــدنــــيـــــــة  حــــــســـب اIــــــنـــــاطــق وقـــــطــــاعــــات
الـنشاط والوحـدات االقتصاديــة و مشاريع التـنمية وكذا
حـــــــسب اIـــــــؤهالت الـــــــتي حتـــــــظى بـــــــاألولــــــويـــــــة فـي إطــــــار

مخططـات التنميـة على أالّ تقل عن سنة واحد ة(1) .
.......... ( الباقي بدون تغيير).........."

4 :  :  يــنــشــر هــذا األمــر في اجلــريــدة الــرّســمــيّــة اIـادة اIـادة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمأمـر رقم  ر رقم  06 -  - 07 م مـؤرخ في ؤرخ في 19 ج جـمــــادى الادى الـثّـانانـيـة عة عـام ام 1427
اIاIــــــــوافق وافق 15 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة r 2006  يـr  يـــــــــعـعـــــــــدل و يدل و يــــــــتــــــــمـممـم
الالــــقـقـــــانـانــون رقم ون رقم 85 - -05 اI اIـؤرخ في ؤرخ في 26 ج جــــمـمـــــادى األولىادى األولى
واIـتـتــعلـقعلـق  Iـوافـق وافـق 16 ف فـبـرايـرايــر سر سـنـة ة 1985 واIا Iعـعــام ام 1405 ا

بحمايــة الصحة وترقيتهـا.بحمايــة الصحة وترقيتهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 17-122
rو124 منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 84 -10 الــــــمــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عـام 1404 اIـوافق 11 فــبـرايـــــر ســنـة 1984

rتممIعدل و اIا rدنيةIتعلق باخلدمة اIوا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 85 -05 اIــــؤرخ في 26
جــمـادى األولى عـام 1405 اIـوافـق 16 فـبـرايــــر سـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة و ترقيتهاIوا

rو بعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

11 :  : يـعــاقـب بـالــــحــــبس مـــن ســــنـة ( 1)  إلى اIـادة اIـادة 
ثمانية عشر ( 18) شهرا وبغرامة من خمسX ألف دينار
( 50.000 دج) إلى مـــــائـــــتي ألـف ديـــــنــــار ( 200.000 دج) كل
مـن يـــخــــالف أحــــكـــام اIـــادة 8 أعـاله . كـــمــــا يـــلــــزم مــــرتـــكب
اخملالفةr زيـادة على ذلكr �صاريف هدم البنايات وإعادة

الوضعية إلى حالتها األولى.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اIـادةاIـادة 12 :  :  يــنـشـر هــذا األمـر في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمـر رقـم أمـر رقـم 06 -  - 06 م مـؤرخ في ؤرخ في 19 ج جـمـادى الادى الـثّـانانـيـة عام ة عام 1427
اIاIــــــــــوافق وافق 15 ي يــــــــــولولــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة r r2006   يـــــعـــــدل و يــــتـــــمم يـــــعـــــدل و يــــتـــــمم
الــقــانـــون رقـم الــقــانـــون رقـم 84-10 اIـــؤرخ فـي  اIـــؤرخ فـي 9 جـــمــادى األولى جـــمــادى األولى
عام عام 1404 اIوافق  اIوافق 11 فبـرايــر سـنـة  فبـرايــر سـنـة 1984 واIـتعلــق واIـتعلــق

باخلدمــة اIـدنيـة.باخلدمــة اIـدنيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريـة
- بــنــاء عــلى الـــدســتــورr الســيّّــمــا اIــادتــان 122 و124

rمنه
- و�ـــقـــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -10 اIــــؤرخ فـي 9
جــمــادى األولى عـام 1404 اIـوافق  11 فـــبـرايــر ســنـة 1984

rتممIعدل و اIا rدنيةIتعلق باخلدمة اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة و ترقيتهاIوا
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـهـدف هـذا األمـر إلى تـعـديل وتـتـمـيم
بـــعـض أحـــكــام الـــقـــانـــون رقم 84-10 اIــؤرخ في 9 جـــمــادى
األولى عـام 1404 اIـوافق  11 فـبـرايـر سـنة 1984 واIـتـعلق

باخلدمة اIدنية.

اIـادة اIـادة  2 : : تــــتـــمــم أحــكـــام اIـادة 2 من الــقــانـون رقم
84 -10 اIـؤرخ في  9 جــمـادى األولى عـام 1404 اIـوافق 11

فبراير 1984 و اIذكور أعالهr في نهايتهاr كما يأتي : 


