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 يناير 20 صادر بتاريخ 007 _ 97قانون رقم 
 _ 82، يلغي ويحل محل االمر القانوني رقم 1997

 والمتضمن مدونة الغابات 15/12/82 بتاريخ 171
  في موريتانيا

  بعد مصادقة الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ ، 
  : یصدر رئيس الجمهوریة القانون التالي 

  أحكام عامة: الباب األول 
  تعريفات و مباديء: ول الفصل األ

ینظم هذا القانون طرق و إنشاء و : المادة األولى 
  :تسيير و حمایة ما یلي 

 الغابات و األراضي التي یجب تشجيرها و -
أراضي التشجير و األراضي المستصلحة التي 
تشكل جزءا من ملكية الدولة أو التي للدولة حق 

  ملكيتها على الشيوع ،
 األراضي التي یجب  الغابات و األحراج و-

تشجيرها و التي تملكها الجماعات المحلية أو 
  الخاصة

 الحظائر و األراضي المحمية و غيرها من -
المساحات آما یحددها قانون تسيير الحيوانات البریة 

  و الصيد
مفهوم هذا القانون یقصد بالغابات ،  : 2المادة 

المساحات التي تشمل غطاء نباتياتكثر فيه األشجار 
 الشجيرات و األنواع النباتية األخرى التي من و

شأنها أن توفر منتوجات خشبية و غير خشبية وغير 
  .زراعية

و تدخل ضمن الغابات أیضا المساحات التي آانت 
مغطاة بغابات و قطعت حدیثا أو أحرقت أو تردت و 

  .لكن سوف تخضع لتجدد طبيعي أو تشجير
على اقتراح تحدد من طرف الحكومة بناء  : 3المادة 

الوزیر المكلف بالبئية، السياسة الغابویة الوطنية و 
تهدف إلى ضمان حمایة و تسيير دائمين للموارد 

وتشجع مشارآة السكان . الخشبية و للزهورالمنتجة
المجاورین في تحقيق أهدافها من خالل وضع خطط 
اإلستصالح و مكافحة اقتالع األشجار الغابویة و 

حرائق و اإلستغالل الغير اآتظاظ المراعي و ال
  .محكم فيه لخشب اإلنارة

توزع الغابات الخاضعة لهذا القانون وفقا  : 4المادة 
  : فئات 3 إلى 1للمادة 

   غابات الدولة-
   غابات الجماعات المحلية -
   غابات الخواص-

یتألف المجال الغابوي للدولة من  : 5المادة 
قرر األراضي الخاصة التي بها غابات أو التي ت
  تشجيرها وفق الشروط المحددة في هذا القانون 

و یضم غابات مصنفة وغير مصنفة و هو غير قابل 
  للتنازل و للتقادم

تنشأ الغابات المصنفة بقصد حفظها و  : 6المادة 
استثمار مستدام لمقوماتها الخشبية و غير الخشبية 

  .واستثمار تربتها
یجب أن تكون آل غابة مصنفة موضوع خطة 

  .صالح یقررها الوزیر المكلف بالبيئة إست
غا بات الجماعات المحلية هي الغابات  : 7المادة 

التي تم ضمها إلى مجالها الخاص و بعد تنازل 
  .الدولة
غابات الخواص هي غابات مزروعة من  : 8المادة 

قبل أشخاص مادیين أو اعتباریين على أراضي 
  .مول بهتشملها ملكيتهم المكتسبة وفقا للتشریع المع

األراضي ذات الصبغة الغابویة هي  : 9المادة 
أراضي عاریة مخصصة إلعادة التشجير و تجدد 

  .الغطاء النباتي
  حول تصنيف : الفصل الثاني 

  و إزالة تصنيف الغابات
تنشأ بمرسوم لجنة إستشاریة مكلفة  : 10المادة 

بالنظر في ملفات تصنيف أو إزالة درجة تصنيف 
  الغابات

  .ا هذه اللجنة بالتحقيق في طلبات التهيئة تكلف أیض
تحدد أیضا طریقة التصنيف و إزالة درجة التصنيف 

  .بمرسوم
إن عملية التصنيف تضمن للسكان  : 11المادة 

المجاورین ممارسة حقوقهم التقليدیة المعترف بها 
  .في مقرر التصنيف

إن ممارسة الحقوق على الغابات یمكن ان تحد 
  او تجدد الغابات / ظ وأوتعلق للسماح بحف

یهدف إزالة درجة التصنيف الى _  . 12المادة 
سحب الغابات من المجال الغابوي المصنف للدلوة 

  .أوالجماعات المحلية
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ال یمكن أن یحصل تصنيف الغابة إال _  . 13المادة 
بعد تعویض االشخاص الذین أنجزوا اسثمارات 

  .شرعية لدى بدء عملية التصنيف
یجب أن ال یحول تصنيف غابة دون _  . 14المادة 

قيام أبنية وممرات غابویة وباستثناء نصوص 
مغایرة تتضمنها خطة استصالح فإن المزروعات 

  والرعي تمنع في الغابات المصنفة
یحدد تصنيف وإزالة درجة تصنيف _  . 15المادة 

أي غابة في مقرر مقترح من طرف الوزیر المكلف 
  بالبيئة

د آل غابة مصنفة بإشارات ستحد_  . 16المادة 
أومعالم واضحة تشير دون لبس إلى الطبيعة 

  .العقاریة للغابة
یمكن لغابة مصنفة أن تكون موضع _  . 17المادة 

إزالة درجة التصنيف وفق االجراءات المحددة 
  :بمرسوم حسب الشروط اآلتية معا 

تغيير التخصص یجب أن یتم النجاز بنية _ 
ذي ال یمكن أن ینجز أومشروع ذي نفع عام وال

  خارج المجال الغابوي
یجب أن تحلل دراسة الجدوى آثار البنية _ 

أوالمشروع على النظام البيئي وتقترح الحلول التي 
  .من شأنها أن تعالج اآلثار السلبية لتغيير التخصص

استأناس السلطات المحلية وممثلي السكان _ 
  المجاورین

احات مماثلة إلزام الجهة المستفيدة بتشجير مس_ 
  .أوبالتعویض عنما تتلف

  استصالح وحماية الغابات: الباب الثاني 
  استصالح الغابات: الفصل األول 

في مفهوم هذا القانون یعني استصالح _  . 18المادة 
الغابة مجموعة من تقنيات تسيير ومعالجة 
التشكيالت الغابویة الغراض ادامتها وجني اآبر 

في برمجة االنشطة زمنيا قدر من االستفادة ویتمثل 
ومكانيا لتتحقيق هذه االستفادة على الصعيد 

  .االجتماعي والثقافي واالقتصادي اوالبيئي
توصي خطة االستصالح الغابوي _  . 19المادة 

بانشطة تجدید وتحسين االحراج والجرد والحمایة 
  .والمعالجة واالستغالل

مراعاة الظروف التربة والمناخ والغطاء النباتي 
والظروف االقتصادیة واالجتماعية یجب ان توضح 
الخطة الهدف المنشود والوسائل الواجب اتخاذها 

  .والجدول الزمني للعمليات
یجب أن یكون مجال غابات الدولة _  . 20المادة 

والجماعات المحلية موضوع خطط استصالح تجدد 
االلتزامات المطلوبة من المستفيدین والمالك 

لعمومية ال یمكن لمناطق الخواص والسلطات ا
الغابات التي ليست موضوع خطة استصالح مسبقا 

  .أن تسند بقصد تسييرها إلى الغير
 یتم استكمال خطة االستصالح - . 21المادة 

الغابوي بدفتر التزامات یوضح بالنسبة لكل وحدة 
غابویة طرقا ملموسة للتسيير وواجبات والتزامات 

  .االطراف
ت العقوبات لخرق هذه الحقوق یحتاط دفتر االلتزاما

  .وااللتزامات وآذلك طرق التقویم والمتابعة
ال یمكن لخطط استصالح الغابات أن _  . 22المادة 

تقيد الحقوق التقليدیة للسكان المجاورین للغابات 
للضرورة الملحة لحمایة وحفظ الموارد والتشجير 

  .أواستثمار المجال الغابوي
  باتحماية الغا: الفصل الثاني 
   التهيئة1القسم 

تهيئة األرض عبارة عن _  . 23المادة   
سلسلة عمليات تهدف إلى إزالة نبات الغابة من 
أرض لنقلها إلى خصائص غير غابویة بأي وسيلة 

  .آانت
یرخص الوالي بعد استشارة اللجنة _  . 24المادة 

 من هذا القانون المعدة 10المشار إليها في المادة 
النصوص التشریعية والتنظيمية للتهيئة بمراعاة 

للعقار آما ترخص الهيآت األخرى بمراعاة نفس 
  القانون العقاري

  توضح طریقة ترخيص التهيئة في مقرر
یمنع القيام بأي تهيئة من أي نوع _  . 25المادة 

  : آانت في 
  مناطق حمایة الكثبان_ 

مناطق المجال الغابي للدولة والمجموعات _ 
  تطاع الغراض الحمایة المحلية ممنوع االق
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 مترا من شواطئ المسطحات المائية 100شریط _ 
  ومجال المياه الدائمة وشبه الدائمة 

   متر علي جانبي الطرق100شریط _ 
   مترا من حدود الغابات المصنفة100شریط _ 
  علي سفوح الجبال حيث مخاطر النحت والتعریة( _
  غابات الحدود_ 
   الحدودیةال یمكن التنازل عن الغابات_ 

ال یمكن القيام بتهيئة وإن آانت _  . 26المادة 
مرخصة إال بحضور وآيل غابات مؤهل لهذا 

  الغرض
  الحرائق في الغابات  : 2القسم 

تشكل مكافحة حرق الغابات بعدا _  . 27المادة 
أساسيا في مكافحة تردي عناصر الغابات وفي 

  استراتيجية تجدد الغابات
اتا ترك حریق غير مخمد من یمنع بت_  . 28المادة 

  شأنه أن ینتقل إلى االعشاب واالشجار في الغابة
تقوم المصلحة الغابية بتصميم _  . 29المادة 

مجموع خطوط مكافحة الحرائق المحيظة والداخلية 
وبرسم وصيانة خطوط مكافحة الحرائق المحيطة 

  بالغابات المصنفة
یجب على المجموعات المجاورة _  . 30المادة 

لغابات مدید المساعدة لمكافحة الحرائق إذا آانت ل
مناطق تجدد الغابات أو مساحات الحمایة و التشجير 
مهددة بحریق ناشئ أو خارجي ال یمكن ألي أن 
یتأخر عن مكافحة حریق یهدد غابة إال في حالة قوة 

  .قاهرة 
یأمر الوزیر المكلف بالبيئة بأي إجراء  : 31المادة 

حرائق و تسهيل مكافحة یضمن الوقایة من ال
  .الحرائق و الحد من آثارها

  المراعي: 3القسم 
یمنع الرعي و مرور المواشي في  : 32المادة 

الغابة المصنفة و األراضي التي یعاد تشجيرها أو 
تأهيلها و أجزاء الغابات قيد التجدید الطبيعي أو 
مناطق اإلعمار اإلصطناعي و یمكن الترخيص 

  . غير المصنفة بهما في مجال الغابة
  إعادة التشجير : 4القسم 

یمكن أن یمنح دعم فني و مادي و مالي  : 33المادة 
من الدولة إلى األشخاص المادیين و اإلعتباریين و 

خصوصا الجمعيات الغابية التي تساهم بشكل 
ملحوظ في إنجاح سياسة الدولة في مجال إعادة 

  التشجير وحمایة البيئة و مكافحة التصحر
  . طرق هذا الدعم بمرسومتحدد

یمكن إعالن النفع العام للجمعيات التي  : 34المادة 
تهدف إلى اإلستمرار ، على الصعيد الوطني و 
الجهوي أو المحلي في األهداف المحددة في المادة و 
التي حققت أداءات هامة في هذا المجال و ذلك 

  .بطلب مبرر من الوزیر المكلف بالبيئة
أن تحال األراضي العاریة العائدة یمكن  : 35المادة 

للمجال الخاص بالدولة بمقرر مشترك من وزیر 
الداخلية و البرید و المواصالت و الوزیر المكلف 

  بالبيئة 
یقوم مقرر اإلحالة إلى إعادة التشجير مقام تصنيف 

  .في المجال الغابوي للدولة 
قواعد إستغالل و تسيير منتجات : الباب الثالث 

  الغابات
  تسيير مجال الغابات  : 1فصل ال

یتم تقسيم المجال الغابوي إلى وحدات  : 36المادة 
غابية وتقام آل وحدة بمقرر من الوزیر المكلف 
بالبئة ، یحدد المساحة و الحدود الجغرافية و 

  .األهداف المرسومة 
و تتوفر وحدة على خطة استصالح و یمكن أن 

  .تتطابق الوحدة مع حدود غابة مصنفة 
یخضع استغالل آل وحدة إلى جرد  : 37مادة ال

مسبق یقصد التعرف على حالة و مقومات األنواع 
  .الموجودة

یمكن القيام بتسيير وحدات الغابات  : 38المادة 
مباشر من قبل الدولة و الجماعات المحلية أو أن 

  یكون موضوع عقد یبرم مع أشخاص مادیين 
اورین أواعتباریين وخصوصا جمعيات السكان المج

  للغابات
یصمم التسيير بحيث یضمن تأهيل وتجدد الغابات 
وتدار آل وحدة من قبل وآيل غابات معين لهذا 

  الغرض ویكون لها نظامها المحاسبي الخاص
تحدد طرق التسيير في خطة _  . 39المادة 

االستصالح التي أعدتها االدارة الغابویة بالتعاون 
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والسكان الوثيق مع ممثلي الجماعات المحلية 
  المعنيين
یمكن للدولة أوالجماعات المحلية أن _  . 40المادة 

نتبرم عقود تسيير مع أشخاص مادیين أواعتباریين 
وبوجه خاص مع جمعيات السكان المجاورین 
للوحدات الغابویة على أن تكلف هذه الجمعيات 
بضمان االستثمار وفقا للشروط المنصوص عليها 

   لخطة االصالحفي دفتر االلتزامات المرفق
  :یلتزم الطرف المتعاقد معه بما یلي _  . 41المادة 

تنفيذ خطة استصالح في الوحدة المعنية وتسييرها _ 
  وفقا الحكام عقد التسيير ودفتر االلتزامات 

  دفع اتاوة االستغالل_ 
ابالغ االدارة التي هي طرف في العقد بالمشاآل _ 

يذ خطة التي یمكن أن تحدث في مختلف مراحل تنف
االستصالح وبوجه عام بتطور تسيير الوحدة 
الغابویة وتلتزم االدارة المشارآة في العقد بأن 
تضمن التمتع اآلني بالوحدة الغابویة وتوفر الدعم 

  الفني اسهاما في التسيير المستدام لها
تعين االدارة مراقبا یمكنه أن یدخل _  . 42المادة 

آد من احترام إلى الوحدة الغابویة ویزورها ویتأ
  خطة االصالح ودفتر االلتزامات

ویعين الطرف المتعاقد مندوبا یكلف بتمثيله لدى 
  .االدارة

  حول الحقوق التقليدية في الغابوية: الفصل الثاني 
في غابات الدولة أوالجماعات المحلية _  . 43المادة 

التي لم یكن استغاللها موضوع تعاقد مع الغير، 
ین بأن یمارسوا الحقوق یسمح للسكان المجاور

  :التقليدیة التي تتناول 
  جمع الخشب الجاف والقش_ 
  جني المواد الغذائية أوالطبية_ 
  عبور المواشي وفق الشروط الموضحة بمقرر_ 
تشذیب وجمع أغصان االنواع الخشبية والعلفية _ 

الغير محمية وال یترتب على هذه الحقوق التقليدیة 
  .أي حق في التصرف بالموقع

تقتصر الحقوق التقليدیة على _  . 44المادة 
  .االحتياطات الفردیة والعائلية للمستخدمين

یمنع منعا باتا نقل المواد المكتسبة بموجب الحق 
  .التقلدي خارج مكان اقامة السكان المستفيدین

ال یمكن انتقاص اوتعليق الحقوق _  . 45المادة 
دولة التقليدیة التي تمارس في المجال الخاص بال

أوالجماعات المحلية اال الغراض حمایة ممتلكات 
  .الغابة التي تعاینها المصالح الغابویة المختصة

تطبق الحقوق التقليدیة للسكان _  . 46المادة 
المجاورین للغابات على مزارع التشجير وإعادة 
التأهيل في ظل احترام هذا القانون والنصوص 

  .المطبقة له
ومع ذلك فان ممارسة هذه الحقوق تخضع لحالة 

ویمكن تقييدها أوتعليقها بمقرر . االعمار والنبات 
من الوزیر المكلف بالبيئة إذا آان یعتبر ذلك 

  .ضروریا من اجل حمایة ممتلكات الغابة
ویمكن أیضا انتقاص اوالغاء الحقوق التقليدیة دون 

  .تعویض اذا آان الصالح العام یستوجب ذلك
  استغالل الغابات: فصل الثالث ال

یمكن للدولة وللجماعات المحلية أن _  . 47المادة
تمارس بشكل مباشر حقوقها في استغالل الغابات 
واالراضي  ذات الصبغة الحراجية العائدة إليها أوأن 
تبرم مع الغير عقود تسيير أوزراعة حسب طرق 

  .محددة بمقرر
 الغابوي من ال یمكن استغالل المجال_ . 48المادة 

قبل مصلحة الغابات أوالجماعات المحلية 
أوالخواص الغراض تجاریة أوصناعة إال عن 

  :طریق 
  بيع ماتم اقتطاعه_ 
رخصة اقتطاع عدد محدود من الشجر أواالجزاء _ 

  .أواالمتار المكعبة
  أومقرر من الوزیر المكلف بالبيئة_ 

 ال یمكن أن یشارك في عمليات بيع ما_  . 49المادة 
تم قطعه أو في نواتج االقتطاع االشخاص اآلتي 
ذآرهم أدناه أومن یمثلونهم وذلك على امتداد التراب 

  :الوطني 
المهندسون والفنيون ووآالء الدولة المكلفون _ 

  .بحمایة الغابات
الموظفون المكلفون برئاسة وتنظيم عمليات البيع _ 

  .ومحصلوا نواتج البيع
  .القضاة وعمال القضاء_ 
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یجوز جمع واقتطاع ونقل وتحویل _  . 50ادة الم
منتجات الغابات آخشب العمل والصناعة واالنارة 
والثمار الناضجة والقشور إذا تحققت على ید المالك 
أوالمنتفع من التشكلة الغابویة أوعلى أساس عقد مع 

  .هذا االخير
ومع ذلك وإذا آانت العملية تخالف أحكام القانون 

مع توجهات خطة االستصالح أوإذا آانت تتعارض 
فإن الفاعل أوالفاعلين مسؤولون عن ذلك وفقا 

  .الحكام هذا القاون
یمارس أي مالك على إحراجه _  . 51المادة 

وغاباته وأرضه التي یجب تشجيرها آافة الحقوق 
المترتبة على الملكية ضمن الحدود المنصوص 
عليها في هذا القانون والنصوص المعمول بها 

توازن البيئي واستجابة لالحتياجات من ضمانا لل
  .الخشب وغيره من منتجات الغابات

یخضع قطع أواقتالح االنواع المحمية _  . 52المادة 
التي ترد الئحتها في مرسوم الحقا، للتقنين الصارم 

  .أوللمنع حتى الغراض تغذیة الحيوانات
  أحكام جزائية: الباب الرابع 

  االجراءات: الفصل األول 
یؤهل لمعاینة المخالفات الغابویة _  . 53ة الماد

فضال عن االشخاص الذین یتمتعون بصفة ضباط 
  :أووآالء شرطة قضائية

  المندوبون الجهویون للتنمية الریفية والبيئة _ 
  مفتشوا التنمية الریفية والبيئة في المقاطعات _ 
  وآالء الغابات العاملون في الدوائر االقليمية_ 
  لبيئة واالستصالح الریفيوآالء إدارة ا_ 

ویجب ان یكون االشخاص المذآورین اعاله 
  .محلفين
یمكن للوزیر المكلف بالبيئة، بصورة _  . 54المادة 

استثنائية وعندما تستوجب الظروف ذلك، أن یطلب 
إحالة أعوان لوآالء الغابات من ضمن عمال اسالك 
الجيش والدرك أوالحرس الوطني الى المناطق 

نة بقصد مواجهة النقص في عمال لفترات معي
  .الغابات
یحتج بمحاضر الضباط والوآالء _  . 55المادة 

واعوان شرطة الغابات عند تعذر دليل للوقائع التي 
  .یوردونها

إذا احتج المتهم في جلسة لتعویض _  . 56المادة 
مخالفة في مجال الغابات، بحق الملكية أو أي حق 

ضية إلى المحكمة ثابت آخر فإن المحكمة تحيل الق
وال یمكن قبول الدعوى ما لم . المعنية في الدعوى

تستند إلى وسيلة قانونية من طبيعتها أ، تنفي عن 
  .الواقعة موضوع االتهام صفتها الجنحية

شروط االستئناف والطعن وتنفيذ _  . 57المادة 
الحكم وحاالت تقدم المخالفات الغابویة هي نفسها 

ل الجزائي في مجلة المنصوص عليها في المجا
  .المرافعات

تبلغ االحكام فيما یخص الغابات الى _  . 58المادة 
  .ممثل الدولة في ميدان الغابات

في غياب المنفذ االعتيادي لنيابة _  . 59المادة 
یجوز للمحكمة أن تعين وآيل غابات لتنفيذ حكم في 

  .مجال الغابات
 من نعني بالحجز العملية التي یقوم_  . 60المادة 

خاللها وآالء الغابات والضباط ووآالء الشرطة 
القضائية بأن یسحبوا مؤقتا من شخص مادي 

  :أواعتباري الستخدام والتمتع بما یلي 
  منتجات غابویة موجبة للجنح_ 
  وسائل استغالل أونقل المنتجات الموجبة للجنح_ 
یقصد بالمصادرة االحالة النهائية لصالح الدولة، _ 

ة موجبة للجنح أووسائل استغالل لمنتجات غابوی
أونقل محجوزة وذلك إما تطبيقا لقرار العدالة 

  .أوبالتصالح
في جميع الحاالت التي تتم مصادرة _  . 61المادة 

منتجات الغابات أووسائل االستغالل أوالنقل تالحظ 
المحاضر الغرامة أوالجنح وتشير إلى حجز 

  .المنتجات والوسائل المذآورة
روف تسمح بذلك فإن المنتجات طالما أن الظ

الغابویة ووسائل النقل المحجوزة تنقل وتودع إلى 
  .أقرب مرآز غابي من مكان الحجز 

عندما یتعذر نقل منتجاب الغابات _  . 62المادة 
والوسائل المحجوزة إلى مرآز الغابات أوعندما ال 
یوجد مرآز للغابات في البلدة فإن وسائل النقل تودع 

حراسة، وتودع منتجات الغابات ى لمالكها لل
ووسائل االستغالل إلى المخالف أوإلى الغير على 
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أن تنقل على نفقة المخالف إلى مكان یعينه الوآيل 
  .الذي حرر المحضر

إذا اختفت أوتضررت المنتجات _  . 63المادة 
والوسائل المحجوزة التي أعطيت للمخالف اوالمالك 

فإن المحاآم لحراسته، بفعلهم أوعن طریق الخطإ 
تحدد قيمتها بقصد استرجاعها دون مساس بتعویض 

  .االضرار التي حصلت
تتم وجوبا مصادرة جميع االخشاب _  . 64المادة 

والمنتجاب المتأتية من انواع محمية تم اقتطاعها 
أوجنيها دون ترخيص وجميع منتجات الغابویة التي 

  .تم تسویقها عن طریق التهریب
أي خشب أو أي منتوج غابوي یباع  _  65.المادة 

تعرض للمصادرة إما بالمزاد العلني أو بالتراضي 
  لصالح الخزینة العامة

یصدر أمر البيع عن اللجنة الجهویة الموسعة إلى 
  .المندوب الجهوي للوزارة المكلفة بالبيئة

عندما ما تكون المنتجاب من النوع القابل للتلف، فإن 
يل الذي حرر أمر البيع ممكن أن یصدر عن الوآ

  .المحضر حيث تتم االشارة إلى ذلك في المحضر
یتم حجز الحيوانات التي وجدت وهي  _  66.المادة 

  ترعى أوتمر
 في المجال الغابوي غير المفتوح للمرور على 
حساب المالك حتى دفع الغرامة المنصوص عليها 

  81في المادة 
  عملية المصالحة_  . 2الفصل 

مندوبين الجهویين ووآالء یمكن لل_  . 67المادة 
الغابات بعد أداء اليمين أن یتصالحوا باسم الدولة 
قبل وأثناء االجراءات وذلك بالنسبة للمخالفات في 

  .مجال الغابات
ال یمكن أن یكون مبلغ التصالح اقل _  . 68المادة 

. من ثالثة ارباع الغرامة على المخالفة المرتكبة
 عقد التصالح ویجب دفعه في اآلجال المحددة في

وبعكسه یقام بالمالحقات أوتنفيذ الحكم في حالة 
  المخالفة ال یمكن التصالح

توجه محاضر التصالح من قبل _  . 69المادة 
المندوبيات الجهویة الى مدیر البيئة واالستصالح 

  . ایام بعد استقبالها7الریفي لالطالع في اجل 
  العقوبات_  . 3الفصل 

 شخص یقطع أویقتلع یعاقب أي_  . 70المادة 
أویشوه أویلحق الضرر من أي نوع آان بشجرة 
أوأشجار أوببذرة نوع محلي مصنف في فئة االنواع 

 إلى 50.000المحمية، بغرامة  تتراوح بين 
 6 أشهر إلى 6 أوقية وبحبس من 2.500.000

سنوات أوبإحدى العقوبتين فقط دون المساس 
  .بالتعویض عن االضرار

اقب أي شخص یقوم، مخالفة یع_  . 71المادة 
ألحكام هذا القانون، بقطع أواجتثاث شجرة أوأشجار 
أواقتالع االغصان أوالقشرة عبثا أوباستغالل 

 30.000منتجات الثانویة بغرامة تتراوح ما بين 
 اشهر 3 أوقية أو بحبس من 2.000.000اوقية الى 

  . سنة أوبإحدى العقوبتين فقط2الى 
بع تجاري فإن الجنحة وإذا حصل استغالل ذو طا

 5.000.000 إلى 100.000تعاقب بغرامة من 
 سنوات أوبإحدى 5أوقية وبالحبس من سنة إلى 

  .العقوبتين فقط
في الحالة التي تتعلق فيها المخالفة _  . 72المادة 

بغابة لالفراد فإن الغرامات المنصوص عليها في 
ویتحمل الفاعل .  أعاله ستنطبق72 و 71المواد 
  .علون تكاليف االصالح المترتبة على المخالفةأوالفا

إذا آان فاعل المخالفة یتصرف _  . 73المادة 
لحساب الغير، فإن هذا االخير یعتبر متتمالئا 
ویتعرض لنفس عقوبات الفاعل الرئيسي إذا ثبت أنه 

  .شارك فعال بأي طریقة آانت في االفعال المدانة
التي یعاقب مستغل عملية القطع _ . 74المادة 

تجاوزت الكمية المقررة في الترخيص الممنوح 
وآذلك أي مشتر أقر عليه بأنه قطع أوجنى منتجات 
 أخرى ليست مشمولة بهذا الترخيص ، بعقوبة

 سنوات وغرامة من 5 سنة إلى 1الحبس ما بين 
 أوقية أوبإحدى 5.000.000 أوقية إلى 10.000

  .العقوبتين فقط
ب محاوالت تهریب ویعاقب بنفس العقوبات إذا ارتك

من أي آان بقصد التهرب من الغرامات أواالتاوات 
  .المستحقة

سيعاقب أي شخص لم یحترم االحكام _  . 75المادة 
 أوقية 30.000المتعلقة بأعادة التشجير، بغرامة من 

  . أوقية150.000إلى 
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یعاقب أي شخص تسبب عمدا في _  . 76المادة 
وقية إلى  أ100.000حریق في الریف بغرامة من 

 سنوات 3 أشهر إلى 8 أوقية وبحبس من 500.000
دون المساس بالتعویض عن االضرار على أن 

  .یكون االیداع في السجن الزاميا
یعاقب أي شخص تسبب خطأ، عن _  . 77المادة 

طریق االهمال أوعدم االنتباه أومراعاة القوانين، في 
 200.000حریق في المجال الغابوي، بغرامة من 

 اشهر الى 8 أوقية وبالحبس ما بين 300.000إلى 
  . سنوات أوبإحدى العقوبتين فقط3

االقارب اواالولياء الشرعيون مسؤولون مدنيا عن 
االضرار التي لحقها االطفال القاصرون الذي 

  .تسببوا في الحریق
إذا آان الحریق قد تم اضرامه إرادیا _  . 78المادة 

رها فإن الغراض شخصية من اجل الزراعة أوغي
 أوقية 300.000الفاعل یعاقب بغرامة تتراوح بين 

 5 سنة الى 1 أوقية وبالحبس من 4.000.000و 
  .سنوات وفي آل الحاالت تطبق عقوبة الحبس

إذا تسبب الحریق المتعمد في خسائر في االرواح 
 2البشریة فإن عقوبة السجن االجباریة تتراوح من 

  .حد سنوات آأقصى 10سنة على االقل الى 
 إلى 30.000یعاقب بغرامة من _  . 79المادة 

 أوقية أي شخص بالغ ومتمتع بقواه 100.000
یرفض المشارآة في عمل جماعي إلطفاء حرائق 

  .الریف
ویصدق ذلك أیضا على أي شخص تساهل رغم 
قدرته على ذلك في تبليغ السلطات األقرب بالحرئق 

  .الذي یالحظه
الحيوانات یدان أي شخص ترك _  . 80المادة 

ترعى أوتمر في أجزاء من المجال الغابوي غير 
 100.000 الى 20.000مفتوحة للعبور بغرامة من 

 سنة أوباحداهما 2 شهر الى 1أوقية وبحبس من 
  .فقط

یعاقب أ شخص یدمر أوینقل أویخفي _  . 81المادة 
آل أوجزء من االشارات والعالمات أواالسيجة التي 

 أن ترعى المواشي، تحد مجال الغابات من اجل
 أوقية وبالحبس من 25.000 الى 10.000بغرامة 

   شهر أوبإحدى العقوبتين فقط2شهر الى 1

یعاقب أي شخص یهيأ _  . 82المادة   
أوبيزرع داخل المجال الغابوي دون إذن مسبق 

 الى 200.000أوفي منطاق الحمایة بغرامة من 
 سنة 3 أشهر الى 6 أوقية وبحبس من 2.500.000

  بإحدى العقوبتين فقطأو
تطبق العقوبات المشار اليها اعاله _  . 83المادة 

دون مساس بعمليات المصادرة أواالسترداد أوسحب 
  .الرخص والتعویض عن االضرار

  أحكام متفرقة: الباب الخامس 
تحدد بمرسوم الغرامات واالتاوات _  . 84 المادة 

  المتعلقة باالستغالل التجاري لمنتجات الغابوي
سيتم انشاء صندوق تحویل خاص _  . 85المادة 

یسمى الصندوق الوطني للتنمية الغابات ویتم تمویله 
بنواتج الرسوم والغرامات ونواتج عمليات البيع 

  .بالمزاد العلني والتصالح التي تنفذها الدولة
یعهد لهذا الصندوق تمویل عمليات إعادة التشجير 

التراث وتجدد الغابات ودعم الحث على صيانة 
  .الغابوي

  .ستحدد طرق استخدام الصندوق بمرسوم
تدخل الغابات المصنفة والتشجير التي _  . 86المادة 

قامت بها الدولة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ 
  .في المجال الغابوي المصنف للدولة

ستوضح طرق تطبيق هذا القانون _  . 87المادة 
  .البيئةبمراسيم على تقریر الوزیر المكلف ب

تلغى آافة االحكام المغایرة لهذا _  . 88المادة 
 171 _ 82القانون وخاصة االمر القانوني رقم 

 المتضمن قانون 12/82 /15الصادر بتاریخ 
  الغابات

  
ینشر هذا القانون وفق اجراءات _  . 89 المادة 

االستعجال وفي الجریدة الرسمية وینفذ بوصفه 
 قانونا للدولة


