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EEXXPPOOSSEE  DDEESS  MMOOTTIIFFSS    
  

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  rreeggoorrggee  dd’’iimmppoorrttaanntteess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  bbiioollooggiiqquueess..  AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  

cceelllleess--ccii  ddaannss  llaa  ccrrooiissssaannccee,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  

ppaauuvvrreettéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eett  llaa  rréégguullaattiioonn  dduu  cclliimmaatt,,  iill  eesstt  

iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ssttrraattééggiieess  eett  ddeess  rrèègglleess  

eeffffiiccaacceess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  cceess  rreessssoouurrcceess..  
  
EEnn  eeffffeett,,  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  eesstt  rrééggiiee  àà  ccee  jjoouurr  ppaarr  

ll’’oorrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°  6699--004411  dduu  2222  aaooûûtt  11996699  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  ss’’eesstt  

aavvéérrééee  ddiiffffiicciillee,,  ffaauuttee  dd’’aavvooiirr  pprréévvuu  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  

    
EEnn  oouuttrree,,    cceettttee  oorrddoonnnnaannccee--llooii  nnee  ttiieenntt  pplluuss  ccoommppttee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  

ddééffiiss  qquu’’iimmppoosseenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  

ppaauuvvrreettéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess  qquuii  nnee  ppaarrttiicciippeenntt  ppaass  

aaccttiivveemmeenntt    àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ppoouurr  eenn  ttiirreerr  ddeess  

aavvaannttaaggeess  eett  bbéénnééffiicceess  llééggiittiimmeess..      

  

EEllllee  eesstt  mmuueettttee  ssuurr  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  sseennssiibbiilliisseerr,,  dd’’iinnffoorrmmeerr  eett  ddee  ffaaiirree  

ppaarrttiicciippeerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess  aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ttaanntt  

ppuubblliiccss  qquuee  pprriivvééss  ccoonncceerrnnééss  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  dd’’ééllaabboorraattiioonn  eett  

ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaallee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,  

aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  mmooddaalliittééss  pprraattiiqquueess  ddee  lleeuurr  ccoonnssuullttaattiioonn..    

    

AApprrèèss  ll’’aaddooppttiioonn  ppaarr  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  dduu  

ddooccuummeenntt  ddee  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  eett  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  

bbiioollooggiiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  cceelluuii  ddee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  

aaiirreess  pprroottééggééeess,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ddootteerr  llee  ppaayyss  dd’’uunn  ccaaddrree  

jjuurriiddiiqquuee  aaddaappttéé  aauuxx  pprriinncciippeess  mmooddeerrnneess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  eett  ggéénnééttiiqquueess,,  ddeess  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  eett  

ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  

ttrraaiittééss  eett  ccoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  qquu’’iill  aa  rraattiiffiiééss..  IIll  ss’’aaggiitt  

nnoottaammmmeenntt  dduu  ttrraaiittéé  rreellaattiiff  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  àà  llaa  ggeessttiioonn  

dduurraabbllee  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ffoorreessttiieerrss  dd’’AAffrriiqquuee  cceennttrraallee,,  ddee  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  

pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  mmoonnddiiaall  ccuullttuurreell  eett  nnaattuurreell,,  ddee  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  RRaammssaarr  rreellaattiivvee  aauuxx  zzoonneess  hhuummiiddeess  dd’’iimmppoorrttaannccee  



2 

 

iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  

eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess  mmeennaaccééeess  dd’’eexxttiinnccttiioonn..      

    

LLaa  pprréésseennttee  llooii  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  vvoolloonnttéé  eexxpprriimmééee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  220022,,  

ppooiinntt  3366,,  lliitteerraa  ff,,  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  EEllllee  iinnttèèggrree  ppaarr  aaiilllleeuurrss  lleess  

ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  220033,,  ppooiinntt  1188,,  eett  220044,,  ppooiinntt  2233,,  rreellaattiivveess  aauuxx  

ccoommppéétteenncceess  rreeccoonnnnuueess  aauu  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall  eett  àà  llaa  pprroovviinnccee..  EEnn  

oouuttrree,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3366  ddee  llaa  llooii  

nn°°1111//000099  dduu  0099  jjuuiilllleett  22001111  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  

àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  eellllee  ccllaarriiffiiee  cceerrttaaiinneess  rrèègglleess  

rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  àà  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess,,  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  ddeess  ssiitteess  eett  

mmoonnuummeennttss  ssiittuuééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..    

  

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’oorrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°6699--004411  dduu  2222  aaooûûtt  11996699  rreellaattiivvee  àà  

llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree,,  llaa  pprréésseennttee  llooii  aappppoorrttee  pplluussiieeuurrss  

iinnnnoovvaattiioonnss  mmaajjeeuurreess,,  nnoottaammmmeenntt  ::    

  

11..  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ggéénnéérraalleess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  

ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  eett  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  sseess  éélléémmeennttss  

ccoonnssttiittuuttiiffss  ;;    

22..  ll’’oobblliiggaattiioonn  ffaaiittee  aauuxx  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddee  ddééffiinniirr  lleess  mmééccaanniissmmeess  

ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  

aauu  pprroocceessssuuss  dd’’ééllaabboorraattiioonn  eett  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  

ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaallee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ;;  

33..  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddeess  ééttuuddeess  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  

pprrééaallaabbllee  àà  ttoouutt  pprroojjeett  ddee  ccrrééaattiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  eett  llaa  

nnéécceessssiittéé  ddee  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ddaannss  ccee  

pprroocceessssuuss  ;;    

44..  ll’’oobblliiggaattiioonn  ffaaiittee  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’aassssuurreerr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  

ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  eett  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  

bbiioollooggiiqquuee,,  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddaannss  lleess  

aaiirreess  pprroottééggééeess,,  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ddee  ppllaannss  ddee  

ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  àà  ttrraavveerrss,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  

pprroovveennaanntt  dduu  ffoonnddss    ffiidduucciiaaiirree  ccrréééé  àà  cceett  eeffffeett  ;;    

55..  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  

eett  ggéénnééttiiqquueess,,  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss  àà  

cceess  rreessssoouurrcceess,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ppaarrttaaggee  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee  ddeess  

aavvaannttaaggeess  ddééccoouullaanntt  ddee  lleeuurr  eexxppllooiittaattiioonn  ;;  
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66..  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprroovviinnccee  eett  ddee  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  

ddéécceennttrraalliissééee  ddaannss  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ;;  

77..  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess  aavvaanntt  ttoouutt  

pprroojjeett  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  eenn  vvuuee  ddee  rreeccuueeiilllliirr  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  nnaattuurree  eett  ll’’éétteenndduuee  ddeess  ddrrooiittss  qquuee  cceess  

ddeerrnniièèrreess  ppoouurrrraaiieenntt    ddéétteenniirr  ssuurr  llee  ssiittee  oouu  eessppaaccee  ccoonncceerrnnéé  

aaiinnssii  qquuee  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  oouu  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  

ééqquuiittaabbllee  eett  pprrééaallaabbllee  eenn  ccaass  dd’’éévveennttuueelllleess  eexxpprroopprriiaattiioonnss  oouu  

ddééppllaacceemmeennttss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ;;  

88..  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  rrééggiimmee  rréépprreessssiiff  eenn  vvuuee  dd’’aassssuurreerr  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddeess  eessppèècceess,,  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss..  

    

LLaa  pprréésseennttee  llooii  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddee  ssiixx  ttiittrreess  ssuuiivvaannttss  rreeppaarrttiiss  eenn  

cchhaappiittrreess  ::  

  

TTiittrree  IIeerr  ::  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  ;;  

TTiittrree  IIII    ::  DDEESS  MMEESSUURREESS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  ;;  

TTiittrree  IIIIII    ::  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  EETT  GGEENNEETTIIQQUUEESS  EETT  DDEESS    

                                        SSAAVVOOIIRRSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS    

TTiittrree  IIVV              ::  DDEESS  MMEECCAANNIISSMMEESS  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  

TTiittrree  VV                ::  DDEESS  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  EETT  DDEESS  PPEEIINNEESS  ;;  

TTiittrree  VVII              ::  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AABBRROOGGAATTOOIIRREESS  EETT        FFIINNAALLEESS..  

  

TTeellllee  eesstt  ll’’ééccoonnoommiiee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  
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LLOOII  



5 

 

LL’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  llee  SSéénnaatt  oonntt  aaddooppttéé,,        
  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprroommuullgguuee  llaa  llooii  ddoonntt  llaa  tteenneeuurr  ssuuiitt  ::  
  

  

TTIITTRREE  IIeerr  ::  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
  
CCHHAAPPIITTRREE  11eerr  ::  DDEE  LL’’OOBBJJEETT  EETT  DDEESS  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  
  
AArrttiiccllee  11eerr    
  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  ffiixxee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  220022,,  ppooiinntt  3366,,  lliitteerraa  ff,,  

ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  lleess  rrèègglleess  rreellaattiivveess    àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  

ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ddee  sseess  éélléémmeennttss  

ccoonnssttiittuuttiiffss  aaiinnssii  qquu’’àà  ll’’aaccccèèss  eett  aauu  ppaarrttaaggee  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee  ddeess  

aavvaannttaaggeess  ddééccoouullaanntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  

eett  ggéénnééttiiqquueess..  

  

EEllllee  ccoonnccoouurrtt  àà  aassssuurreerr  nnoottaammmmeenntt  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  
ééccoossyyssttèèmmeess  eett  ddeess  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss,,  llaa    pprrootteeccttiioonn  ddeess  eessppèècceess  

ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess  aaiinnssii  qquuee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduurraabbllee  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess..  

  

AArrttiiccllee  22    
  

AAuu  sseennss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oonn  eenntteenndd  ppaarr  ::  

  

11..  aaiirree  pprroottééggééee  ::  eessppaaccee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ccllaaiirreemmeenntt  ddééffiinnii,,  

rreeccoonnnnuu,,  ccoonnssaaccrréé  eett  ggéérréé  ppaarr  ttoouutt  mmooyyeenn  eeffffiiccaaccee,,  jjuurriiddiiqquuee  

oouu  aauuttrree,,  aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  àà  lloonngg  tteerrmmee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  

nnaattuurree  aaiinnssii  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  lleess  vvaalleeuurrss  

ccuullttuurreelllleess  qquuii  lluuii  ssoonntt  aassssoocciiééeess  ;;  
  

22..  aaiirree  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  oouu  ddeess  eessppèècceess  ::  zzoonnee  tteerrrreessttrree  oouu  

mmaarriinnee  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  aaccttiivvee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  

ggeessttiioonn,,  ddee  ffaaççoonn  àà  ggaarraannttiirr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddeess  hhaabbiittaattss  eett//oouu  àà  

ssaattiissffaaiirree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dd’’eessppèècceess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ;;  
  

33..  aamméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  ::  eennsseemmbbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

vviissaanntt  àà  ddééffiinniirr  lleess  mmeessuurreess  dd’’oorrddrree  sscciieennttiiffiiqquuee,,  tteecchhnniiqquuee,,  

ééccoonnoommiiqquuee,,  jjuurriiddiiqquuee  eett  aaddmmiinniissttrraattiiff    ddee  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  ddee  
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ccoonnsseerrvvaattiioonn  eenn  vvuuee    ddee  lleess  ppéérreennnniisseerr  eett  dd’’eenn  ttiirreerr  llee  pprrooffiitt  

ooppttiimmaall  ssuurr  llee  lloonngg  tteerrmmee;;  

  

44..  bbiiooppiirraatteerriiee  ::  aapppprroopprriiaattiioonn  ffrraauudduulleeuussee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ddééppôôttss  

ddee  bbrreevveettss  oouu  cceerrttiiffiiccaattss  ddeess  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  dd’’uunnee  

ccoommmmuunnaauuttéé  àà  ddeess  ffiinnss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  aauuttrreess  ;;  

  

55..  bbiioopprroossppeeccttiioonn  ::    ccoolllleeccttee,,  rreecchheerrcchhee  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  mmaattéérriieell  

bbiioollooggiiqquuee  eett//oouu  ggéénnééttiiqquuee  aauuxx  ffiinnss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  eenn  ddééccoouullaanntt  àà  ddeess  ffiinnss  sscciieennttiiffiiqquueess  eett//oouu  

ccoommmmeerrcciiaalleess  ;;  

  

66..  bbiioottooppee  ::  mmiilliieeuu  nnaattuurreell  ddaannss  lleeqquueell  vviivveenntt  lleess  vvééggééttaauuxx  eett  lleess  

aanniimmaauuxx  ;;      

  

77..  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  ::  ppooppuullaattiioonn  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  oorrggaanniissééee  

ssuurr  bbaassee  ddee  llaa  ccoouuttuummee  eett  uunniiee  ppaarr  ddeess  lliieennss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  

ccllaanniiqquuee  oouu  ppaarreennttaallee  qquuii  ffoonnddeenntt  ssaa  ccoohhééssiioonn  iinntteerrnnee..  EEllllee  eesstt  

ccaarraaccttéérriissééee,,  eenn  oouuttrree,,  ppaarr  ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  àà  uunn  tteerrrrooiirr  

ddéétteerrmmiinnéé  ;;  

  

88..  ccoonncceessssiioonn  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ::  ccoonnttrraatt  eennttrree  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ppuubblliiqquuee,,  ddiittee  ccoonnccééddaanntt,,  eett  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pprriivvééee  oouu  

ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee,,  ddiittee  ccoonncceessssiioonnnnaaiirree,,  ppaarr  lleeqquueell  llee  

ccoonnccééddaanntt  ccoonnffiiee  aauu  ccoonncceessssiioonnnnaaiirree,,  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  

ddéétteerrmmiinnééee,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dd''uunnee  rreessssoouurrccee  

ffoorreessttiièèrree,,  ffaauunniiqquuee  eett//oouu  ffoonncciièèrree  ddaannss  uunn  bbuutt  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ;;  

  

99..  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  ::  aaggeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  rreevvêêttuu  dd’’uunn  ggrraaddee  ssuuppéérriieeuurr  àà  

cceelluuii  dd’’uunn  ééccoo--ggaarrddee,,  rreeccrruuttéé  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  ddee  llaa  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  eett  ccoommmmiiss  àà  llaa  ggeessttiioonn  eett  àà  llaa  

ssuurrvveeiillllaannccee  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  ;;  

  

1100..    ccoonnsseerrvvaattiioonn  ::  mmeessuurreess  ddee  ggeessttiioonn  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  

dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  yy  ccoommpprriiss  

lleeuurr  pprrootteeccttiioonn,,  eennttrreettiieenn,,  rreessttaauurraattiioonn  eett  aamméélliioorraattiioonn  ;;    
  

1111..    ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ::  vvaarriiaabbiilliittéé  ddeess  oorrggaanniissmmeess  vviivvaannttss  ddee  ttoouuttee  

oorriiggiinnee,,  yy  ccoommpprriiss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  tteerrrreessttrreess,,  
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mmaarriinnss  eett  aauuttrreess  ééccoossyyssttèèmmeess  aaqquuaattiiqquueess  eett  lleess  ccoommpplleexxeess  

ééccoollooggiiqquueess  ddoonntt  iillss  ffoonntt  ppaarrttiiee  ;;  cceellaa  ccoommpprreenndd  llaa  ddiivveerrssiittéé  aauu  

sseeiinn  ddeess  eessppèècceess  eett  eennttrree  eessppèècceess  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  ;;  

  

1122..  ddoommaaiinnee  ddee  cchhaassssee  ::  ccaattééggoorriiee  dd’’aaiirreess  pprroottééggééeess  ooùù  lleess  

aaccttiivviittééss  ddee  cchhaassssee  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  mmaaiiss  rréégglleemmeennttééeess  ;;      

  

1133..  ééccoo--ggaarrddee  ::  aaggeenntt  ddee  ll’’EEttaatt    rreeccrruuttéé  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  

cchhaarrggéé  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess,,  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  3366  eett  

ccoommmmiiss  àà  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  ;;  

  

1144..      ééccoossyyssttèèmmee  ::  ccoommpplleexxee  ddyynnaammiiqquuee  ffoorrmméé  ddee  ccoommmmuunnaauuttééss  

ddeess  ppllaanntteess,,  dd’’aanniimmaauuxx  eett  ddee  mmiiccrroooorrggaanniissmmeess  eett  ddee  lleeuurr  

eennvviirroonnnneemmeenntt  nnoonn  vviivvaanntt  qquuii,,  ppaarr  lleeuurr  iinntteerraaccttiioonn,,  ffoorrmmeenntt  uunnee  

uunniittéé  ffoonnccttiioonnnneellllee  ;;  

  

1155..  ééccoottoouurriissmmee  ::  ttoouurriissmmee  pprraattiiqquuéé  ppaarr  lleess  aammaatteeuurrss  ddee  llaa  nnaattuurree,,    

ccoonnssiissttaanntt  àà  vvooyyaaggeerr  ddaannss  ddeess  zzoonneess  nnaattuurreelllleess  ccoonnsseerrvvééeess  

rreellaattiivveemmeenntt  iinnttaacctteess  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’ééttuuddiieerr,,  dd’’aaddmmiirreerr  eett  ddee  

jjoouuiirr  dduu  ppaayyssaaggee,,  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  ssaauuvvaaggeess,,  aaiinnssii  ddee  

qquuee  ttoouutt  éélléémmeenntt  àà  ccaarraaccttèèrree  ccuullttuurreell  yy  eexxiissttaanntt  ;;  

  

1166..  eessppèèccee  ::  ttoouuttee  eessppèèccee,,  ssoouuss--eessppèèccee,,  oouu  uunnee  ddee  lleeuurrss  

ppooppuullaattiioonnss  ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt  iissoollééeess  ;;  
  

1177..  eessppèèccee  eexxoottiiqquuee  ::  eessppèèccee  oouu  ttaaxxoonn  iinnfféérriieeuurr  ssee  mmaanniiffeessttaanntt  eenn  

ddeehhoorrss  ddee  ssoonn  aaiirree  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  nnaattuurreellllee  eett  ddee  ssoonn  aaiirree  ddee  

ddiissppeerrssiioonn  ppootteennttiieellllee  ;;  
  

1188..  eessppèèccee  eexxoottiiqquuee  eennvvaahhiissssaannttee  ::  aanniimmaall,,  ppllaannttee  oouu  aauuttrree  

oorrggaanniissmmee  iinnttrroodduuiittss  ppaarr  ll’’hhoommmmee  ddaannss  lleess  zzoonneess  ssee  ssiittuuaanntt  hhoorrss  

ddee  ll’’aaiirree  nnaattuurreellllee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’eessppèèccee..  EEllllee  ss’’iinnssttaallllee,,  ssee  

pprrooppaaggee  eett  ppeeuutt  aavvooiirr  ddee  ggrraavveess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  

ll’’ééccoossyyssttèèmmee  eett  lleess  eessppèècceess  iinnddiiggèènneess  ;;    

  

1199..  eessppèèccee  mmeennaaccééee  ::  ttoouuttee  eessppèèccee  qquuii  rriissqquuee  ddee  ddiissppaarraaîîttrree  eett  qquuii  

rrééppoonndd  àà  ddeess  ccrriittèèrreess  pprréécciiss,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  

ll''hhaabbiittaatt,,  llee  ddéécclliinn  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssaa  ppooppuullaattiioonn,,  ll''éérroossiioonn  

ggéénnééttiiqquuee,,  llaa  cchhaassssee  oouu  llaa  ppêêcchhee  ttrroopp  iinntteennssiivvee  ;;  



8 

 

2200..  eessppèèccee  ppaarrttiieelllleemmeenntt  pprroottééggééee  ::  eessppèèccee  vvééggééttaallee  oouu  aanniimmaallee  

qquuii  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunn  ssttaattuutt  ddee  pprrootteeccttiioonn  llééggaallee  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  

dd’’iinnttéérrêêtt  sscciieennttiiffiiqquuee  oouu  ddee  nnéécceessssiittéé  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  

ppaattrriimmooiinnee  bbiioollooggiiqquuee  eett  ddoonntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  aauuttoorriissééee  ssooiitt  eenn  

ppeerrmmaanneennccee  ddaannss  uunnee  ppaarrttiiee  pprréécciissee  ddee  ll’’aaiirree  pprroottééggééee,,  ssooiitt    

tteemmppoorraaiirreemmeenntt  ssuurr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aaiirree  pprroottééggééee    oouu  eenn  

ddeehhoorrss  ddee  cceellllee--ccii    ;;  

  

2211..  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  ::  pprroocceessssuuss  

ssyyssttéémmaattiiqquuee  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  ddee  pprréévviissiioonn,,  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  

rréédduuccttiioonn  ddeess  eeffffeettss  pphhyyssiiqquueess,,  ééccoollooggiiqquueess,,  eesstthhééttiiqquueess,,  

ssoocciiaauuxx  pprrééaallaabbllee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  pprroojjeett  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt,,  

dd’’oouuvvrraaggee,,  dd’’ééqquuiippeemmeenntt,,  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  oouu  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  

dd’’uunnee  uunniittéé  iinndduussttrriieellllee,,  aaggrriiccoollee  oouu  aauuttrree  eett  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’eenn  

aapppprréécciieerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddiirreecctteess  oouu  iinnddiirreecctteess  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

  

2222..  ffoouurrnniisssseeuurr  ::  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess,,  uunnee  

ppaarrttiiee  qquuii  lleess  aa  aaccqquuiisseess  oouu  llee  ddéétteenntteeuurr  dduu  ssaavvooiirr  ttrraaddiittiioonnnneell  

aassssoocciiéé  ;;  
  

2233..  ggèènnee  ::  uunniittéé  ddee  bbaassee  ddee  ll’’hhéérrééddiittéé,,  ffrraaggmmeenntt  ddee  mmaattéérriieell  

ggéénnééttiiqquuee,,  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  dd’’uunnee  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  

ppaarrttiiccuulliièèrree  oouu  dd’’uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ;;  

    

2244..  ggéénnoommee  ::  eennsseemmbbllee  ddeess  ggèènneess  dd’’uunn  oorrggaanniissmmee,,  dd’’uunnee  cceelllluullee  

oouu  dd’’uunn  oorrggaanniittee  cceelllluullaaiirree  ;;  

    

2255..  hhaabbiittaatt  nnaattuurreell  ::  lliieeuu  oouu  ttyyppee  ddee  ssiittee  ddaannss  lleeqquueell  uunn  oorrggaanniissmmee  

oouu  uunnee  ppooppuullaattiioonn  eexxiissttee  àà  ll’’ééttaatt  nnaattuurreell  ;;  

  

2266..  iinnttrroodduuccttiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee  ::  iinnttrroodduuccttiioonn  ddéélliibbéérréémmeenntt  

eeffffeeccttuuééee  ppaarr  ll’’hhoommmmee,,  iimmpplliiqquuaanntt  llee  ddééppllaacceemmeenntt  

iinntteennttiioonnnneell  dd’’uunnee  eessppèèccee  hhoorrss  ddee  ssoonn  aaiirree  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  

nnaattuurreellllee  eett  ddee  ddiissppeerrssiioonn  ppootteennttiieellllee,,  qquu’’eellllee  ssooiitt  aauuttoorriissééee  oouu  

nnoonn  ;;  

  

2277..  jjaarrddiinn  bboottaanniiqquuee  ::  tteerrrriittooiirree  aamméénnaaggéé  ppaarr  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  

ppuubblliiqquuee,,  pprriivvééee  oouu  aassssoocciiaattiivvee  eett  qquuii  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee    rraasssseemmbblleerr  

ddeess  ccoolllleeccttiioonnss  ddooccuummeennttééeess  ddee  vvééggééttaauuxx  vviivvaannttss  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  
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ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  ddee  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  dd''eexxppoossiittiioonn,,  ddee  

ttoouurriissmmee  oouu  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  ;;  

  

2288..  jjaarrddiinn  zzoooollooggiiqquuee  ::  eessppaaccee  ooùù  ssoonntt  eennttrreetteennuuss  eett  éélleevvééss  eenn  

ccaappttiivviittéé  ddeess  aanniimmaauuxx  dd''eessppèècceess  ssaauuvvaaggeess  oouu  dd''eessppèècceess  

ddoommeessttiiqquueess  eexxoottiiqquueess  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  ddee  

rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  dd''eexxppoossiittiioonn,,  ddee  ttoouurriissmmee  oouu    
dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  ;;  

  

2299..  mmaattéérriieell  ggéénnééttiiqquuee  ::  mmaattéérriieell    dd’’oorriiggiinnee  vvééggééttaallee,,  aanniimmaallee,,  

mmiiccrroobbiieennnnee  oouu  aauuttrree,,  ccoonntteennaanntt  ddeess  uunniittééss  ffoonnccttiioonnnneelllleess  ddee  

ll’’hhéérrééddiittéé  ;;  

  

3300..  mmoonnuummeenntt  nnaattuurreell  ::  ccaattééggoorriiee  dd''aaiirreess  pprroottééggééeess  qquuii  ssoonntt  mmiisseess  

eenn    ddééffeennss  ppoouurr  pprroottééggeerr  uunn  vveessttiiggee  nnaattuurreell  ssppéécciiffiiqquuee,,  qquuii  ppeeuutt  

êêttrree  uunn  éélléémmeenntt  ttooppooggrraapphhiiqquuee,,  uunnee  mmoonnttaaggnnee  oouu  uunnee  

ccaavveerrnnee  ssoouuss--mmaarriinnee,,  uunnee  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ggééoollooggiiqquuee  tteellllee  

qquu’’uunnee  ggrroottttee  oouu  mmêêmmee  uunn  éélléémmeenntt  vviivvaanntt  ccoommmmee  uunn  îîlloott  bbooiisséé  

aanncciieenn;;  

  

3311..  ppaarrcc  nnaattiioonnaall  ::  ccaattééggoorriiee  dd''aaiirreess  pprroottééggééeess  ccoonnssiissttaanntt  eenn  uunnee  

vvaassttee  aaiirree  nnaattuurreellllee  oouu  qquuaassii  nnaattuurreellllee  mmiissee  eenn  rréésseerrvvee  ppoouurr  

pprroottééggeerr  ddeess  pprroocceessssuuss  ééccoollooggiiqquueess  ddee  ggrraannddee  éécchheellllee,,  aaiinnssii  

qquuee  lleess  eessppèècceess  eett  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddee  llaa  

rrééggiioonn,,  qquuii  ffoouurrnniisssseenntt  aauussssii  uunnee  bbaassee  ppoouurr  ddeess  ooppppoorrttuunniittééss  ddee  

vviissiitteess  ddee  nnaattuurree  ssppiirriittuueellllee,,  sscciieennttiiffiiqquuee,,  éédduuccaattiivvee  eett  rrééccrrééaattiivvee,,  

ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess;;  

  

3322..  ppaayyssaaggee  ::  eennsseemmbbllee  ddeess  zzoonneess  tteerrrriittoorriiaalleess  qquuii  ssee  ddiissttiinngguueenntt  ppaarr  

ddeess  ddiifffféérreenncceess  ddaannss  lleess  ffoorrmmeess  dduu  rreelliieeff,,  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn,,  ddee  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  eett  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dd’’oorrddrree  eesstthhééttiiqquuee  ;;  

  

3333..  ppllaann  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ::  ddooccuummeenntt  ccoonntteennaanntt  llaa  ddeessccrriippttiioonn,,  llaa  

pprrooggrraammmmaattiioonn  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt    dd’’uunn  ssiittee  

ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ;;  

  

3344..  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ::  ddooccuummeenntt  ddééffiinniissssaanntt  ll’’aapppprroocchhee  eett  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ggeessttiioonn,,  aassssoorrttii  dd’’uunn  ccaaddrree  ppoouurr  llaa  pprriissee  ddee  



10 

 

ddéécciissiioonnss,,  aapppplliiccaabbllee  àà  uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  ppeennddaanntt  uunnee  

ppéérriiooddee  ddoonnnnééee  ;;  

  

3355..  pprroodduuiitt  ::      ppaarrttiiee  oouu  ddéérriivvéé  dd’’uunn  ssppéécciimmeenn  ;;  

  

3366..  rréésseerrvvee  ddee  bbiioosspphhèèrree  ::  ccaattééggoorriiee  dd’’aaiirreess  pprroottééggééeess  ccrrééééee  ppaarr  

ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  eett  rreeccoonnnnuuee  ppaarr  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  

NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  ll’’EEdduuccaattiioonn,,  llaa  SScciieennccee  eett  llaa  CCuullttuurree  ppoouurr  

pprroommoouuvvooiirr  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  bbaasséé  ssuurr  lleess  eeffffoorrttss  

ccoommbbiinnééss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  dduu  mmoonnddee  sscciieennttiiffiiqquuee  ;;  

  

3377..  rréésseerrvvee  ddee  cchhaassssee  ::  ccaattééggoorriiee  dd’’aaiirreess  pprroottééggééeess  oouu  zzoonnee  

iinnttéérriieeuurree  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  ddaannss  llaaqquueellllee  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  

cchhaassssee  ssoonntt  iinntteerrddiitteess  eenn  vvuuee  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  ddee  llaa  

ffaauunnee  ssaauuvvaaggee  ;;  

  

3388..  rréésseerrvvee  ffoorreessttiièèrree  ::  ffoorrêêtt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ccllaassssééee  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  

ssaauuvveeggaarrddeerr  ddeess  ffaacciièèss  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  oouu  rreemmaarrqquuaabblleess  ddeess  

ppeeuupplleemmeennttss  dd’’eesssseenncceess  iinnddiiggèènneess  eett  dd’’yy  aassssuurreerr  ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  

ssooll  eett  dduu  mmiilliieeuu  ;;  

  

3399..  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee  iinnttééggrraallee  ::  ccaattééggoorriiee  dd''aaiirreess  pprroottééggééeess  qquuii  ssoonntt  

mmiisseess  eenn  rréésseerrvvee  ppoouurr  pprroottééggeerr  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  eett  aauussssii,,  

éévveennttuueelllleemmeenntt,,  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ggééoollooggiiqquueess  eett//oouu  

ggééoommoorrpphhoollooggiiqquueess,,  ooùù  lleess  vviissiitteess,,  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eett  lleess  iimmppaaccttss  

hhuummaaiinnss  ssoonntt  ssttrriicctteemmeenntt  ccoonnttrrôôllééss  eett  lliimmiittééss  ppoouurr  ggaarraannttiirr  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ;;  

  

4400..  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  ::  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess,,  oorrggaanniissmmeess  oouu  

éélléémmeennttss  ddee  cceeuuxx--ccii,,  ppooppuullaattiioonnss  oouu  ttoouutt  aauuttrree  éélléémmeenntt  

bbiioottiiqquuee  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  aayyaanntt  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  oouu  uunnee  vvaalleeuurr  

eeffffeeccttiivvee  oouu  ppootteennttiieellllee  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé  ;;  

  

4411..  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  ::  mmaattéérriieell  ggéénnééttiiqquuee  aayyaanntt  uunnee  vvaalleeuurr  

eeffffeeccttiivvee  oouu  ppootteennttiieellllee  ;;  

  

4422..  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ::  ttoouutt  pprroodduuiitt  ffoouurrnnii  ppaarr  llaa  nnaattuurree    eett  

ppoouuvvaanntt  sseerrvviirr  ddee  mmooyyeenn  dd’’eexxiisstteennccee  àà  uunnee  ppooppuullaattiioonn  oouu  àà  

uunnee  nnaattiioonn..  IIll  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  tteerrrree,,  ddeess  
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rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffoorreessttiièèrreess,,  ddee  ll’’aaiirr  eett  ddeess  

eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess  ;;  

  

4433..  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  ::  eennsseemmbbllee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  ssaavvooiirr--ffaaiirree  

eett  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  aayyaanntt  uunnee  lloonngguuee  

hhiissttooiirree  aavveecc  lleess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  

dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee;;  

  

4444..  ssiittee  ::  aaiirree  ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt  ddééffiinniiee  ddoonntt  llaa  ssuurrffaaccee  eesstt  

ccllaaiirreemmeenntt  ddéélliimmiittééee;;  

  

4455..  ssppéécciimmeenn  ::  ttoouutt  aanniimmaall,,  ttoouuttee  ppllaannttee  oouu  ttoouutt  oorrggaanniissmmee  vviivvaanntt  

oouu  mmoorrtt  ;;  

  

4466..  uuttiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ::  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  yy  

ccoommpprriiss  lleess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss    ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  qquuii  

nn’’eennttrraaiinnee  ppaass  lleeuurr  aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  àà  lloonngg  tteerrmmee  eett    

ssaauuvveeggaarrddee  aaiinnssii  lleeuurr  ppootteennttiieell  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleess  bbeessooiinnss  eett  lleess  

aassppiirraattiioonnss  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  pprréésseenntteess  eett  ffuuttuurreess;;  
  

4477..  zzoonnee  ttaammppoonn  ::  zzoonnee  ssiittuuééee  eennttrree  llaa  ppaarrttiiee  cceennttrraallee  dd’’uunnee  aaiirree  

pprroottééggééee  eett  llee  ppaayyssaaggee  tteerrrreessttrree  oouu  mmaarriinn  eennvviirroonnnnaanntt,,  qquuii  

pprroottèèggee  llee  rréésseeaauu  dd’’aaiirreess  pprroottééggééeess  dd’’iinnfflluueenncceess  eexxttéérriieeuurreess  

ppootteennttiieelllleemmeenntt  nnééggaattiivveess,,  eett  qquuii  eesstt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  uunnee  zzoonnee  

ddee  ttrraannssiittiioonn..  

  

CCHHAAPPIITTRREE    22  ::  DDEESS  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  
  
AArrttiiccllee  33      

  

LL’’EEttaatt  eexxeerrccee  uunnee  ssoouuvveerraaiinneettéé    ppeerrmmaanneennttee  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess    

nnaattuurreelllleess,,  bbiioollooggiiqquueess  eett  ggéénnééttiiqquueess,,  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  lleess  ssiitteess  eett  

mmoonnuummeennttss  nnaattuurreellss  ssiittuuééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  

  

IIll  pprroottèèggee  eett  pprroommeeuutt  ééggaalleemmeenntt  lleess  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss  

aauuxx  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  eett  ggéénnééttiiqquueess  eett  ddéétteennuuss  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  

oorraallee,,  ddooccuummeennttaaiirree  oouu  aauuttrreess..  
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LL’’EEttaatt,,  llaa  pprroovviinnccee  eett  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee  eenn  aassssuurreenntt,,  

ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

eett  vveeiilllleenntt  àà  lleeuurr  ggeessttiioonn  dduurraabbllee..  

  

AArrttiiccllee  44    
  

LL’’EEttaatt  ééllaabboorree  eett  mmeett  eenn  œœuuvvrree  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  eett  ppllaann  

dd’’aaccttiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee..    

  

LL’’EEttaatt  eett  llaa  pprroovviinnccee  aaddoopptteenntt  eett  mmeetttteenntt  eenn  œœuuvvrree  lleess  ppoolliittiiqquueess,,  

ppllaannss  eett  pprrooggrraammmmeess  aapppprroopprriiééss  eenn  vvuuee  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa    

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  bbiioollooggiiqquueess,,  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ssiitteess  eett  mmoonnuummeennttss  nnaattuurreellss  àà  llaa  

ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall,,  àà  llaa  lluuttttee  

ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  àà  llaa  rréégguullaattiioonn  dduu  cclliimmaatt..  

  

AArrttiiccllee  55  
  

LL’’EEttaatt  ggaarraannttiitt  àà  cchhaaqquuee  ccoonnggoollaaiiss  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  llee  

ddrrooiitt  àà  uunnee  éédduuccaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eenn  vvuuee  dd’’eennccoouurraaggeerr  llaa  

pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  nnaattiioonnaallee  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee..  

  
LL’’EEttaatt,,  llaa  pprroovviinnccee  eett  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee  mmeetttteenntt  eenn  

ppllaaccee,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  ddeess  

pprrooggrraammmmeess  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  

tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  

bbiioollooggiiqquuee  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  

rrééppoonnddaanntt  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  nnaattiioonnaall..  

  
AArrttiiccllee  66  
  

LL’’EEttaatt  ccrrééee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprrooppiicceess  àà  ffaavvoorriisseerr  eett  àà  eennccoouurraaggeerr  lleess  

aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  qquuii  ccoonnttrriibbuueenntt    àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  

ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  eett  àà  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

bbiioollooggiiqquueess..  

  

IIll  eennccoouurraaggee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  ccaappaacciittééss  nnaattiioonnaalleess  

eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  rreecchheerrcchheess  sscciieennttiiffiiqquueess  ssuurr  lleess  
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rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess,,  ll’’aaccccèèss  eett  llee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  

aaddaappttééeess  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  nnaattiioonnaall..  

  
AArrttiiccllee  77  
  

LL’’EEttaatt,,  llaa  pprroovviinnccee  eett  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee  aaddoopptteenntt,,  

ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  ddeess  mmeessuurreess  

nnéécceessssaaiirreess  eenn  vvuuee  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ddééffoorreessttaattiioonn  eett  llaa  

ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss..  

  
AArrttiiccllee  88  
  

LL’’EEttaatt    vveeiillllee  àà  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee,,  ddaannss  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  llee  pprrooggrraammmmee  ffoorreessttiieerr  nnaattiioonnaall,,  ddee  llaa  vvaalleeuurr  

ppootteennttiieellllee  ddeess  ssttoocckkss  ddee  ccaarrbboonnee  ffoorreessttiieerr  ddaannss  llaa  rréégguullaattiioonn  dduu  

cclliimmaatt  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee  ddeess  sseerrvviicceess  

ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aattttéénnuuaattiioonn..  

  

LLeess  mmooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aalliinnééaa  11eerr  ssoonntt  ddééffiinniieess  ppaarr  uunn  

ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess..  

  

TTIITTRREE  IIII  ::  DDEESS  MMEESSUURREESS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN    
  

CCHHAAPPIITTRREE  11eerr  ::  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  
  

AArrttiiccllee  99      
  

LL’’EEttaatt  iiddeennttiiffiiee  lleess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  

ppoouurr  lleeuurr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  lleeuurr  uuttiilliissaattiioonn  dduurraabblleess,,  nnoottaammmmeenntt  ::      

  

11))  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  hhaabbiittaattss  ccoommppoorrttaanntt  uunnee  ffoorrttee  ddiivveerrssiittéé  

ddeess  eessppèècceess  eennddéémmiiqquueess  oouu  mmeennaaccééeess,,  oouu  ddeess  éétteenndduueess  

ssaauuvvaaggeess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  lleess  eessppèècceess  mmiiggrraattrriicceess  ;;    

  

22))  lleess  eessppèècceess  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  mmeennaaccééeess,,  dd’’iinnttéérrêêtt  mmééddiiccaall,,  

aaggrriiccoollee  oouu  ééccoonnoommiiqquuee,,  dd’’iimmppoorrttaannccee  ssoocciiaallee,,  sscciieennttiiffiiqquuee  

oouu  ccuullttuurreellllee  oouu  dd’’uunn  iinnttéérrêêtt  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llaa  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabblleess  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  

bbiioollooggiiqquuee  ;;    
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33))  lleess  ggéénnoommeess  eett  ggèènneess  ddééccrriittss  rreevvêêttaanntt  uunnee  iimmppoorrttaannccee  

ssoocciiaallee,,  sscciieennttiiffiiqquuee  oouu  ééccoonnoommiiqquuee..  

  

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceettttee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eesstt  ccoonnffiiééee  àà  ll’’oorrggaanniissmmee  

ppuubblliicc  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  

3366  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess..    

  
AArrttiiccllee  1100        
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ssoonntt    pprroottééggééeess  

lleess  eessppèècceess  ddee  ffaauunnee    eett  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess    àà  ttoouuss  lleess  ssttaaddeess  ddee  

lleeuurr  ccyyccllee  bbiioollooggiiqquuee..  

  

AArrttiiccllee  1111  
  
LL’’EEttaatt,,  llaa  pprroovviinnccee  eett  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee  aaddoopptteenntt,,  

ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  ddeess  ppllaannss,,  

ssttrraattééggiieess  ddee  ggeessttiioonn  eett  aauuttrreess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  eenn  vvuuee  ddee  llaa  

rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  eett  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  

rreeccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  eessppèècceess  mmeennaaccééeess..  

  

AArrttiiccllee  1122  
  

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddéérrooggaattiioonnss  ééttaabblliieess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  

eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess  aaiinnssii  qquuee  lleess  aaiirreess  

pprroottééggééeess  ffoonntt  ppaarrttiiee  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc..  
  

CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  EESSPPEECCEESS  DDEE  FFAAUUNNEE    
  

AArrttiiccllee  1133  
  

LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  eessppèècceess  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  1100  ccoonncceerrnnee  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt    lleess  mmaammmmiiffèèrreess,,  lleess  ooiisseeaauuxx,,  lleess  rreeppttiilleess,,  lleess  

aammpphhiibbiieennss,,  lleess  ppooiissssoonnss  eett  lleess  iinnvveerrttéébbrrééss  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  

mmeennaaccééss  dd’’eexxttiinnccttiioonn  oouu  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ll’’êêttrree  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddéétteerrmmiinnee  llaa  lliissttee  ddeess  

eessppèècceess  iinnttééggrraalleemmeenntt  eett  ppaarrttiieelllleemmeenntt  pprroottééggééeess..    
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AArrttiiccllee  1144      
  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  ::  

  

11))  pprréélleevveerr,,  cchhaasssseerr,,  ppêêcchheerr,,  ccaappttuurreerr,,  hhaarrcceelleerr  oouu  ttuueerr  

ddéélliibbéérréémmeenntt  ddeess  ssppéécciimmeennss  ddeess  eessppèècceess  pprroottééggééeess  ;;  

22))  ppeerrttuurrbbeerr  iinntteennttiioonnnneelllleemmeenntt  cceess  eessppèècceess,,  nnoottaammmmeenntt  

dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rreepprroodduuccttiioonn,,  ddee  ddééppeennddaannccee,,  

dd’’hhiibbeerrnnaattiioonn  oouu  ddee  mmiiggrraattiioonn  ;;    

33))  ddééttrruuiirree,,  eennddoommmmaaggeerr,,  eennlleevveerr,,  rraammaasssseerr  lleess  œœuuffss  ddee  cceess  

eessppèècceess  oouu  eenn  mmooddiiffiieerr  llaa  ppoossiittiioonn;;    

44))  ddééttéérriioorreerr  oouu  ddééttrruuiirree  lleess  ssiitteess  ddee  rreepprroodduuccttiioonn,,  lleess  aaiirreess  ddee  

rreeppooss  oouu  ttoouutt  hhaabbiittaatt  nnaattuurreell  ooùù  vviivveenntt  cceess  eessppèècceess  àà  uunn  ddeess  

ssttaaddeess  ddee  lleeuurr  ccyyccllee  bbiioollooggiiqquuee  ;;    

55))  ddéétteenniirr,,  ttrraannssppoorrtteerr,,  éécchhaannggeerr,,  vveennddrree  oouu  aacchheetteerr,,  ooffffrriirr  oouu  

ccééddeerr  àà  ttiittrree  ggrraattuuiitt  lleess  ssppéécciimmeennss  oouu  ttoouuttee  ppaarrttiiee  ddee  cceess  

eessppèècceess  pprréélleevvééss  ddaannss  llaa  nnaattuurree  ;;    

66))  ddéétteenniirr,,  ccééddeerr,,  vveennddrree,,  aacchheetteerr  oouu  ttrraannssppoorrtteerr    ttoouutt  pprroodduuiitt  

ddoonntt  ll’’eemmbbaallllaaggee  oouu  llaa  ppuubblliicciittéé  aannnnoonnccee  ccoonntteenniirr  ddeess  

ssppéécciimmeennss  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’uunnee  ddeess  eessppèècceess  pprroottééggééeess  ;;    

77))  eexxppoosseerr  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  cceess  ssppéécciimmeennss..    

  
AArrttiiccllee  1155  
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ccaappttuurree  aacccciiddeenntteelllleemmeenntt  uunn  ssppéécciimmeenn  ddee  

ll’’uunnee  ddeess  eessppèècceess  pprroottééggééeess  eesstt    tteennuuee  ddee  llee  ddééccllaarreerr  eett  ddee  llee  

rreennddrree  àà  ll’’oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  3366  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  

oouu,,  àà  ddééffaauutt,,  aauu  sseerrvviiccee  ccoommppéétteenntt  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  cchhaarrggééee  

ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree..  

  

LLoorrssqquu’’uunn  ssppéécciimmeenn  dd’’eessppèèccee  ddee  ffaauunnee  ssaauuvvaaggee  iinnttééggrraalleemmeenntt  

pprroottééggééee  ssee  rreettrroouuvvee  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  lliimmiitteess  dd’’uunnee    aaiirree  pprroottééggééee,,  

llaa  ppooppuullaattiioonn  rriivveerraaiinnee  eesstt  tteennuuee  dd’’aalleerrtteerr  llee  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  llee  pplluuss  

pprroocchhee  ppoouurr  ssoonn  rreeffoouulleemmeenntt..  
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CCHHAAPPIITTRREE  33  ::  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  EESSPPEECCEESS  DDEE  FFLLOORREE    
  

AArrttiiccllee  1166    
  

LLeess  eessppèècceess  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggee  ddoonntt  mmeennttiioonn  àà  ll’’aarrttiiccllee  1100,,  

ccoonncceerrnneenntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cceelllleess  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  

mmeennaaccééeess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  eenn  ddéétteerrmmiinnee  llaa  lliissttee..  

  
AArrttiiccllee  1177    
  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  ::  

  

11))  ccoouuppeerr,,  ddéérraacciinneerr  oouu  ddééttrruuiirree  iinntteennttiioonnnneelllleemmeenntt  ddeess  

ssppéécciimmeennss  ddeess  eessppèècceess  ddee  fflloorree  mmeennaaccééeess  ddaannss  llaa  nnaattuurree  ;;  

22))  ddéétteenniirr,,  ttrraannssppoorrtteerr,,  vveennddrree  oouu  aacchheetteerr  ddeess  ssppéécciimmeennss  ddee  

cceess  eessppèècceess  ddee  fflloorree  pprréélleevvééeess  ddaannss  llaa  nnaattuurree;;  

33))  ddééttéérriioorreerr  oouu  ddééttrruuiirree  iinntteennttiioonnnneelllleemmeenntt  lleess  hhaabbiittaattss  ddaannss  

lleessqquueellss  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceess  eessppèècceess  ddee  fflloorree  eesstt  ééttaabblliiee..  

  
AArrttiiccllee  1188  
  

LLeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  

aauuxx  ooppéérraattiioonnss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt,,  ddee  ggeessttiioonn  eett  dd’’eennttrreettiieenn    ddeess  

aaiirreess  pprroottééggééeess  oouu  ssiitteess  eenn  vvuuee  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleess  eessppèècceess  eett  lleeuurrss  

hhaabbiittaattss  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ffaavvoorraabbllee  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  

ddrrooiittss  dd’’uussaaggee  ffoorreessttiieerrss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  vviivvaanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  oouu  àà  

pprrooxxiimmiittéé  dduu  ddoommaaiinnee  ffoorreessttiieerr  pprréévvuu  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..    

  

CCHHAAPPIITTRREE  44  ::  DDEESS  DDEERROOGGAATTIIOONNSS  AAUUXX  MMEESSUURREESS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  
  

AArrttiiccllee  1199    
  

PPoouurr  rraaiissoonn  dd’’iinnttéérrêêtt  ppuubblliicc,,  ddee  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ddaannss  llee  

ccaaddrree  ddee  llaa  ddéélliivvrraannccee  ddeess  ppeerrmmiiss  eett  cceerrttiiffiiccaattss  vviissééss  aauuxx  aarrttiicclleess  

6644  àà  6677  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  uunn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  

mmiinniissttrreess  ppeeuutt  ddéérrooggeerr  aauuxx  mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  

pprréésseennttee  llooii..    
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LLaa  ddéérrooggaattiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aaccccoorrddééee  qquu’’àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  

aauuccuunnee  aauuttrree  ssoolluuttiioonn  ssaattiissffaaiissaannttee  eett  qquu’’eellllee  nnee  nnuuiissee  ppaass  aauu  

mmaaiinnttiieenn,,  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ffaavvoorraabbllee,,  ddeess  ssppéécciimmeennss  

ddeess  eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  ccoonncceerrnnééeess  ddaannss  lleeuurr  aaiirree  ddee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  nnaattuurreellllee..  

  

EEllllee  eesstt  aassssuujjeettttiiee  àà  uunnee  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  

pprrééaallaabbllee  aassssoorrttiiee  ddee  ssoonn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ddûûmmeenntt  aapppprroouuvvééss..  

  
AArrttiiccllee  2200      
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1199  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  

ll’’oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  3366  ppeeuutt,,  àà  ttiittrree  eexxcceeppttiioonnnneell  eett  

ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  qquu’’iill  ggèèrree,,  aaccccoorrddeerr  ddeess  ddéérrooggaattiioonnss  

nnoottaammmmeenntt  ::    

  

11))  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree  

ssaauuvvaaggeess  eett  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss  ;;    

22))  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  

ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess  ddeess  aaiirreess  

pprroottééggééeess  ;;  

33))  ppoouurr  pprréévveenniirr  ddeess  ddoommmmaaggeess  iimmppoorrttaannttss  nnoottaammmmeenntt  aauuxx  

ccuullttuurreess,,  àà  ll’’éélleevvaaggee,,  aauuxx  ffoorrêêttss,,  aauuxx  ppêêcchheerriieess,,  aauuxx  eeaauuxx  eett  àà  

dd’’aauuttrreess  ffoorrmmeess  ddee  pprroopprriiééttéé  ;;  

44))  àà  ddeess  ffiinnss  dd’’éédduuccaattiioonn,,  ddee  rreeppeeuupplleemmeenntt  eett  ddee  

rrééiinnttrroodduuccttiioonn  ddee  cceess  eessppèècceess  eett  ppoouurr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  

rreepprroodduuccttiioonn  nnéécceessssaaiirreess  àà  cceess  ffiinnss,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  

aarrttiiffiicciieellllee  ddeess  ppllaanntteess  ;;  

55))  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ddee  bbiioopprroossppeeccttiioonn..  

  

IIll  eenn  iinnffoorrmmee  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddaannss  sseess  

aattttrriibbuuttiioonnss..  

  

AArrttiiccllee  2211    
  

TToouuttee  ddéérrooggaattiioonn  aaccccoorrddééee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  2200  eesstt  

ddééffiinniiee  ddaannss  llee  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’aaiirree  pprroottééggééee..  
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CCHHAAPPIITTRREE  55  ::  DDEESS  AAIIRREESS  PPRROOTTEEGGEEEESS  
  

SSeeccttiioonn  11èèrree  ::  DDeess  pprriinncciippeess  ddee  bbaassee  
  

AArrttiiccllee  2222        
  

LL’’EEttaatt  ééllaabboorree  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  

bbiioollooggiiqquuee  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess..  

  

IIll  ééttaabblliitt  uunn  ssyyssttèèmmee  nnaattiioonnaall  dd’’aaiirreess  pprroottééggééeess  eett  ddee  ssiitteess  ooùù  ddeess  

mmeessuurreess    ssppéécciiaalleess  ssoonntt  pprriisseess  eenn  vvuuee  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  ttoouuttee  

iinntteerrvveennttiioonn  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’eenn  aallttéérreerr  ll’’aassppeecctt,,  llaa  ccoommppoossiittiioonn  eett  

ll’’éévvoolluuttiioonn  aauuxx  ffiinnss  dd’’aassssuurreerr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  

bbiioollooggiiqquuee  eett  ddeess  mmoonnuummeennttss  nnaattuurreellss  dd’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaall..    

  

IIll  ppaarrttiicciippee  ééggaalleemmeenntt,,  àà  ttrraavveerrss  ddeess  aaccccoorrddss  bbiillaattéérraauuxx  oouu  

mmuullttiillaattéérraauuxx,,  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  àà  llaa  ggeessttiioonn  ccoonncceerrttééee  ddeess  aaiirreess  

pprroottééggééeess  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess..    

  

AArrttiiccllee  2233  
  

LLaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  rreeppoossee  ssuurr  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  

ooppttiimmaallee  ddeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee..  

  

EEllllee  eesstt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  llaa  pprroovviinnccee  qquuii  ppeeuuvveenntt,,  

ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  llaa  ccoonnccééddeerr  àà  

uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  pprriivvééee..  

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddee  mmiinniissttrreess  ddééffiinniitt  lleess  ccaattééggoorriieess  

dd’’aaiirreess  pprroottééggééeess  ddoonntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnccééddééee..        

  

AArrttiiccllee  2244  
  

LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  rreeppoossee  ssuurr  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess..    

  

LL’’EEttaatt,,  llaa  pprroovviinnccee  eett  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee,,  cchhaaccuunn  

ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  sseess  ccoommppéétteenncceess,,  ppeeuutt  ccoonnffiieerr  ppaarrttiieelllleemmeenntt  oouu  

ttoottaalleemmeenntt  llaa  ggeessttiioonn  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  nnee  

ddééppaassssaanntt  ppaass  2255  aannss  rreennoouuvveellaabbllee..                  
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UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddee  mmiinniissttrreess  ddééffiinniitt  lleess  ccaattééggoorriieess  

dd’’aaiirreess  pprroottééggééeess  ddoonntt  llaa  ggeessttiioonn  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnffiiééee  aauu  sseecctteeuurr  

pprriivvéé..        

  
AArrttiiccllee  2255    
  

TToouuttee  aaccttiivviittéé  iinnccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

eesstt  iinntteerrddiittee  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess..  

  
SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddéérrooggaattiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  eesstt  nnuull  

ttoouutt  ddrrooiitt  aaccccoorrddéé  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  eett  lleeuurrss  

zzoonneess  ttaammppoonn..  

  

AArrttiiccllee  2266  
  

LL’’EEttaatt  vveeiillllee  qquuee  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  rreepprréésseenntteenntt  aauu  mmooiinnss  qquuiinnzzee  

ppoouurrcceenntt  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  

  

IIll  pprreenndd  ddeess  mmeessuurreess  ééccoonnoommiiqquueess,,  ffiissccaalleess  eett  ssoocciiaalleess  eenn  vvuuee  

dd’’iinncciitteerr  oouu  dd’’eennccoouurraaggeerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  

pprriivvééeess,,  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  

llooccaalleess  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabblleess  ddeess  éélléémmeennttss  

ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

ll’’ééccoottoouurriissmmee  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess..  

  
AArrttiiccllee  2277    

  

LL’’ééllaabboorraattiioonn  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ppllaannss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  

pprroottééggééeess  ssoonntt  ccoonnffiiééeess  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc..  

  

CCeelluuii--ccii  IIll  ppuubblliiee  cchhaaqquuee  aannnnééee  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess..  

  

AArrttiiccllee  2288      
  

UUnnee  zzoonnee  ttaammppoonn  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  iinnddiissppeennssaabbllee  aauu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..  SSaa  

ggeessttiioonn  eesstt  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  llee  

ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ddee  cchhaaqquuee  aaiirree  pprroottééggééee  ccoonncceerrnnééee..  
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LLee  rrééggiimmee  ddeess  aaccttiivviittééss  aauuttoorriissééeess  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  eesstt  ddééffiinnii  

ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  dd’’uussaaggee  ffoorreessttiieerrss  rreeccoonnnnuuss  aauuxx  

ppooppuullaattiioonnss  qquuii  yy  ssoonntt  ééttaabblliieess..  

  

LL’’EEttaatt  eett  llaa  pprroovviinnccee  eenn  aassssuurreenntt  llaa  pprroommoottiioonn  dd’’uunn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  ééccoollooggiiqquueemmeenntt  rraattiioonnnneell..  

  

AArrttiiccllee  2299          
  

TToouutt  pprroojjeett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  oouu  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

ddee  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  iinndduussttrriieellllee,,  ccoommmmeerrcciiaallee,,  aaggrriiccoollee,,  ffoorreessttiièèrree,,  

mmiinniièèrree,,  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  oouu  aauuttrree  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  eesstt  

ccoonnddiittiioonnnnéé  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquu’’iill  nn’’aaiitt  ppaass  dd’’iinncciiddeennccee  nnééggaattiivvee  ssuurr  

ll’’aaiirree  pprroottééggééee  eett  eesstt  aassssuujjeettttii  àà  uunnee  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  

eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  pprrééaallaabbllee  aassssoorrttiiee  ddee  ssoonn  ppllaann  ddee  

ggeessttiioonn  ddûûmmeenntt  aapppprroouuvvééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii..  

  

AArrttiiccllee  3300      
  

LLeess  tteerrrreess  eett  ffoorrêêttss  ddoommaanniiaalleess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ssee  

ttrroouuvvaanntt  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  nnee  ppeeuuvveenntt  rreecceevvooiirr  

dd’’aaffffeeccttaattiioonn  iinnccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleess    oobbjjeeccttiiffss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn..  

  

SSeeccttiioonn  22  ::  DDee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  
  

AArrttiiccllee  3311    
  

LLeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ssoonntt  ccrrééééeess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ffoorreessttiieerr  ddee  ll’’EEttaatt  

oouu  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ssiitteess  dd’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaall,,  pprroovviinncciiaall  oouu  llooccaall  eett  

ccoommpprreennnneenntt  ::    

  

11))  lleess  rréésseerrvveess  nnaattuurreelllleess  iinnttééggrraalleess  ;;    

22))  lleess  ppaarrccss  nnaattiioonnaauuxx  ;;    

33))  lleess  mmoonnuummeennttss  nnaattuurreellss  ;;    

44))  lleess  aaiirreess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  oouu  ddeess  eessppèècceess  ;;    

55))  lleess  rréésseerrvveess  ddee  bbiioosspphhèèrree  ;;    

66))  lleess  ppaayyssaaggeess  tteerrrreessttrreess  oouu  mmaarriinnss  pprroottééggééss  ;;    

77))  lleess  jjaarrddiinnss  zzoooollooggiiqquueess  eett  bboottaanniiqquueess  ;;    

88))  lleess  ddoommaaiinneess  eett  rréésseerrvveess  ddee  cchhaassssee  ;;    
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99))  ttoouuttee  aauuttrree  ccaattééggoorriiee  qquuee  ddeess  llooiiss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  eett  rrèègglleemmeennttss  

ddééssiiggnneenntt  ccoommmmee  tteelllleess  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  

eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree,,  dduu  ssooll,,  ddeess  eeaauuxx,,  ddeess  

mmoonnttaaggnneess  oouu  dd’’aauuttrreess  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss..  

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddéétteerrmmiinnee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  

ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppoouurr  cchhaaqquuee  ccaattééggoorriiee  dd’’aaiirree  pprroottééggééee..  

  
AArrttiiccllee  3322    
  
TToouutt  pprroojjeett  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé  àà  uunnee  

eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  pprrééaallaabbllee  eett  eesstt  aassssuujjeettttii  àà  uunnee  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  

eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  aassssoorrttiiee  ddee  ssoonn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ddûûmmeenntt  

aapppprroouuvvééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii..  

  
LL’’eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ::  

  

11..  dd’’iinnffoorrmmeerr  llee  ppuubblliicc  eenn  ggéénnéérraall  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  llee  pprroojjeett  ;;  

22..  ddee  rreeccuueeiilllliirr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  nnaattuurree  eett  ll’’éétteenndduuee  ddeess  

ddrrooiittss  qquuee  ppoouurrrraaiieenntt  ddéétteenniirr  ddeess  ttiieerrss  ssuurr  llaa  zzoonnee  aaffffeeccttééee  ppaarr  

llee  pprroojjeett  ;;  

33..  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  oouu  ddee  

ccoommppeennssaattiioonn  eenn  ccaass  dd’’éévveennttuueelllleess  eexxpprroopprriiaattiioonnss  oouu  

ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ;;    

44..  ddee  ccoolllleecctteerr  lleess  aapppprréécciiaattiioonnss,,  ssuuggggeessttiioonnss  eett  ccoonnttrree--

pprrooppoossiittiioonnss,,  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ddee  

ddiissppoosseerr  ddee  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ssaa  ddéécciissiioonn..  

  
AArrttiiccllee  3333  
  

LLeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ddééccllaarrééeess  dd’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaall  aaiinnssii  qquuee  

ll’’éétteenndduuee  ddee  lleeuurrss  zzoonneess  ttaammppoonn  ssoonntt  ccrrééééeess  ppaarr  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  

eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess..  CCee  ddééccrreett  ffiixxee  ééggaalleemmeenntt  lleess  lliimmiitteess  ddeess  

zzoonneess  ttaammppoonn  eett  llaa  nnaattuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  qquuii  ppeeuuvveenntt  yy  êêttrree  

aauuttoorriissééeess..  

  

LLeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  dd’’iinnttéérrêêtt  pprroovviinncciiaall  oouu  llooccaall  eett  lleeuurrss  zzoonneess  

ttaammppoonn  ssoonntt  ccrrééééeess,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  

pprroovviinnccee,,  aapprrèèss  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ddee  
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ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee,,  oouu  ppaarr  ddéécciissiioonn  ddee  cceettttee  

ddeerrnniièèrree,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  3322  eett  3344  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..  

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  aaccttuuaalliissee  lleess  lliimmiitteess  ddeess  

aaiirreess  pprroottééggééeess  eexxiissttaanntteess  eett  eenn  ddéétteerrmmiinnee  lleess  zzoonneess  ttaammppoonn..  

  

AArrttiiccllee  3344    
  

SSoouuss  rréésseerrvvee  dduu  rreessppeecctt  dduu  rrééggiimmee  pprroopprree  aauuxx  rréésseerrvveess  nnaattuurreelllleess  

iinnttééggrraalleess,,  aauuxx  ppaarrccss  nnaattiioonnaauuxx,,  aauuxx  rréésseerrvveess  ffoorreessttiièèrreess  eett  aauuxx  

mmoonnuummeennttss  nnaattuurreellss,,  llee  ddééccrreett,,  ll’’aarrrrêêttéé  oouu  llaa  ddéécciissiioonn  vviisséé  àà  

ll’’aarrttiiccllee  3333  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ddéétteerrmmiinnee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  lleess  lliimmiitteess,,  lleess  

ttyyppeess  dd’’hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss  ddee  cchhaaqquuee  aaiirree  pprroottééggééee  ccoonncceerrnnééee,,  lleess  

eessppèècceess  eett  ssoouuss--eessppèècceess  qquu’’eellllee  aabbrriittee  aaiinnssii  qquuee  lleess  aaccttiivviittééss  qquuii  

ppeeuuvveenntt  yy  êêttrree  aauuttoorriissééeess..  

  

LL’’oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  3366  pprrooccèèddee  àà  llaa  ddéémmaarrccaattiioonn  

ppaarrttiicciippaattiivvee  ddeess  lliimmiitteess  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  eett  lleeuurrss  zzoonneess  ttaammppoonn..  

  
AArrttiiccllee  3355  

  

LLoorrssqquuee  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  iimmpprréévvuueess  ppoorrtteenntt  

ggrraavveemmeenntt  aatttteeiinnttee  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  nnaattuurreelllleess  dd’’uunnee  aaiirree  

pprroottééggééee  oouu  ppoouurr  rraaiissoonn  dd’’iinnttéérrêêtt  ppuubblliicc,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ppeeuutt  

ddéécciiddeerr  dduu  ddééccllaasssseemmeenntt  ppaarrttiieell  oouu  ttoottaall  ddee  cceellllee--ccii..  

  

LL’’aaccttee  ddee  ddééccllaasssseemmeenntt  eesstt  aassssuujjeettttii  àà  uunnee  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  

eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  aassssoorrttiiee  ddee  ssoonn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ddûûmmeenntt  

aapppprroouuvvééss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  oouu  

dd’’aattttéénnuuaattiioonn  ddee  ll’’iinncciiddeennccee  nnééggaattiivvee  dduu  ddééccllaasssseemmeenntt  ssuurr  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee..  

  

CCee  ddééccllaasssseemmeenntt  nnee  ppeeuutt  aavvooiirr  ppoouurr  eeffffeett  ddee  rreessttrreeiinnddrree  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  vviissééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  2266  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ffiixxee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  

mmooddaalliittééss  ddee  ddééccllaasssseemmeenntt  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess..  
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SSeeccttiioonn  33  ::  DDee  llaa  ggeessttiioonn  eett  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  
  
PPaarraaggrraapphhee  11eerr  ::  DDee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  
  
AArrttiiccllee  3366      
  

LL’’EEttaatt  mmeett  eenn  ppllaaccee  uunn  oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  aayyaanntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  llaa  

ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  dd’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaall..  

  

LLaa  pprroovviinnccee  mmeett  eenn  ppllaaccee  uunn  oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  aayyaanntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  

llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  dd’’iinnttéérrêêtt  pprroovviinncciiaall  eett  llooccaall..  

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  oouu  uunn  aarrrrêêttéé  dduu  

ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  pprroovviinnccee,,  sseelloonn  lleess  ccaass,,  eenn  ffiixxee  llee  ssttaattuutt..  

  
AArrttiiccllee  3377    
  

LL’’oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  3366  ppeeuutt  ccoonncclluurree,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  2233  eett  2244,,    uunn  

ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  ddee  ddrrooiitt  pprriivvéé  

jjuussttiiffiiaanntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ffiinnaanncciièèrreess  eett  dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  éépprroouuvvééee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn..  

  

AArrttiiccllee  3388  
  

TToouuttee  aaccttiivviittéé  ddee  ggeessttiioonn  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee,,  eenn  rrééggiiee  oouu  eenn  

ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc--pprriivvéé,,  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  

ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  aassssoorrttii  ddee  pprroojjeettss  ggéénnéérraatteeuurrss  ddee  rreevveennuuss  oouu  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  bbeessooiinnss  ssoocciiaauuxx  oouu  ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess..  

  

UUnn  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddaannss  sseess  

aattttrriibbuuttiioonnss  eenn  ffiixxee  llee  ccoonntteennuu  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmooddaalliittééss  

dd’’ééllaabboorraattiioonn,,  dd’’aapppprroobbaattiioonn,,  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  ddee  ssuuiivvii..    

  
AArrttiiccllee  3399  
  

LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ccrrééééeess  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  

oouu  mmoorraallee  pprriivvééee  eesstt  ffaaiittee  ssoouuss  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  

ppuubblliicc  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  3366  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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UUnn  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddaannss  sseess  

aattttrriibbuuttiioonnss  ffiixxee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  mmooddaalliittééss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee..  

  
PPaarraaggrraapphhee  22  ::  DDee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  
  

AArrttiiccllee  4400        
  

LL’’EEttaatt,,  llaa  pprroovviinnccee  eett  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee  vveeiilllleenntt  àà  llaa  

ssééccuurriittéé  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  eett  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaffffeeccttéé  àà  lleeuurr  

ssuurrvveeiillllaannccee..    

  

AArrttiiccllee  4411    
  

LLaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  uunn  ppeerrssoonnnneell  

eexxcclluussiivveemmeenntt  nnaattiioonnaall  aappppuuyyéé,,  ss’’iill  éécchheett,,  ppaarr  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  

ppoolliiccee  nnaattiioonnaallee  oouu  ddeess  ffoorrcceess  aarrmmééeess..  

  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3366  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llaa  

ssoouuss--ttrraaiittaannccee  eesstt  pprroohhiibbééee..    

  
AArrttiiccllee  4422  
  

LLee  ppeerrssoonnnneell  aaffffeeccttéé  àà  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  eesstt  

aappoolliittiiqquuee  eett  bbéénnééffiicciiee  eenn  ppéérriiooddee  ddee  ppaaiixx  oouu  ddee  ccoonnfflliitt  aarrmméé,,  

dd’’uunn  ssttaattuutt  ddee  nnoonn  bbeelllliiggéérraannccee..  

  

AArrttiiccllee  4433    

  

LLee  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmiiss  àà  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  dd’’uunnee  aaiirree  pprroottééggééee  eesstt  

ccoommppoosséé  ddeess  ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  eett  ddeess  ééccoo--ggaarrddeess..  

    

IIllss  ssoonntt  rreevvêêttuuss  dd’’uunniiffoorrmmee  aavveecc  ssiiggnneess  ddiissttiinnccttiiffss  eett  ggrraaddeess  ppoouurr  

ppeerrmmeettttrree  ddee  lleess  iiddeennttiiffiieerr  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddééffiinniieess  ppaarr  

oorrddoonnnnaannccee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

  

IIllss  ssoonntt  ppoouurrvvuuss  dd’’uunnee  aarrmmee  àà  ffeeuu  qquu’’iillss  ssoonntt  aappppeellééss  àà  uuttiilliisseerr  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii..  
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AArrttiiccllee  4444  
  

TToouuttee  aaiirree  pprroottééggééee  jjoouuiitt,,  eenn  ppéérriiooddee  ddee  ppaaiixx  ccoommmmee  eenn  ppéérriiooddee  

ddee  ccoonnfflliitt  aarrmméé,,  dduu  ssttaattuutt  ddee  nneeuuttrraalliittéé  nnéécceessssaaiirree  eett  dd’’uunnee  

pprrootteeccttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ccoonnttrree    ttoouutt  aaccttee  ddee  nnaattuurree  àà  vviioolleerr  ssoonn  

iinnttééggrriittéé  eett  àà  ccoommpprroommeettttrree  lleess  pprriinncciippeess  ddee  bbaassee  ddee  llaa  

ccoonnsseerrvvaattiioonn..  

  

CCHHAAPPIITTRREE    66  ::  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLEESS  EESSPPEECCEESS  EEXXOOTTIIQQUUEESS  
  
AArrttiiccllee  4455  
  

LL’’EEttaatt  eett  llaa  pprroovviinnccee  pprreennnneenntt,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  

ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  eenn  vvuuee  ddee  

pprréévveenniirr  lleess  rriissqquueess  dd’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  eessppèècceess  eexxoottiiqquueess  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  mmeennaacceerr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  lleess  hhaabbiittaattss,,  lleess  zzoonneess  

hhuummiiddeess,,  lleess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  eett  lleess  eessppèècceess..  

  

IIllss  mmeetttteenntt  ééggaalleemmeenntt  eenn  ppllaaccee  lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  

ccoonnttiinnuuee  ddeess  mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess  eett  tteerrrreessttrreess,,  dd’’aalleerrttee  pprrééccooccee  eett  

ddee  ppllaannss  dd’’uurrggeennccee  eett  ddee  rriippoossttee  rraappiiddee  eenn  ccaass  dd’’uunnee  iinnvvaassiioonn  

bbiioollooggiiqquuee,,  ddeess  mmeessuurreess  dd’’éérraaddiiccaattiioonn  eett  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  

dd’’eessppèècceess  eexxoottiiqquueess  eennvvaahhiissssaanntteess  oouu  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  

hhaabbiittaattss  eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss..  

  

AArrttiiccllee  4466  
  

LL’’EEttaatt,,  llaa  pprroovviinnccee  eett  lleess  oorrggaanniissmmeess  ppuubblliicc  eett  pprriivvéé  cchhaarrggééss  ddee  llaa  

ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  pprreennnneenntt,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  

ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  eenn  vvuuee  

dd’’eemmppêêcchheerr  oouu  ddee  rreessttrreeiinnddrree  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  eessppèècceess  

eexxoottiiqquueess  ddaannss  lleess  zzoonneess  rriicchheess  eenn  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,  lleess  aaiirreess  

pprroottééggééeess  eett  lleess  aauuttrreess  ééccoossyyssttèèmmeess  vvuullnnéérraabblleess..  

CCeess  mmeessuurreess  vviisseenntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  ::  

  

11))  ddeess  eessppèècceess,,  ddeess  ssoouuss--eessppèècceess  eett  ddeess  rraacceess  ccoonnttrree  llaa  

ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  ll’’hhyybbrriiddaattiioonn,,  ll’’eexxttiinnccttiioonn  oouu  ll’’eexxttiirrppaattiioonn  ;;  

22))  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,  ddeess  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  eett  ddeess  

pprroocceessssuuss  ééccoollooggiiqquueess  llooccaauuxx  ccoonnttrree  lleess  eeffffeettss  nnoocciiffss  ddeess  

eessppèècceess  eexxoottiiqquueess  eennvvaahhiissssaanntteess..  
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AArrttiiccllee  4477    
  

LL’’EEttaatt  mmeett  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ccoonnttrrôôllee  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  eett  

ddeess  rrééggiimmeess  ddee  qquuaarraannttaaiinnee  aaffiinn  ddee  ssoouummeettttrree  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  

iinntteennttiioonnnneellllee  ddeess  eessppèècceess  eexxoottiiqquueess  àà  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  

eett  ddee  rréédduuiirree,,  aauuttaanntt  qquuee  ppoossssiibbllee,,  llee  rriissqquuee  dd’’iinnttrroodduuccttiioonn  

aacccciiddeenntteellllee  oouu  iilllliicciittee..  

  
EEsstt  iinntteerrddiittee,,  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  dd’’eessppèècceess  

eexxoottiiqquueess  eennvvaahhiissssaanntteess,,  ssaauuff  ppoouurr  bbeessooiinn  ddee  rreecchheerrcchhee  

sscciieennttiiffiiqquuee..  

  
AArrttiiccllee  4488  
  

TToouuttee  iimmppoorrttaattiioonn  dd’’eessppèècceess  eexxoottiiqquueess  oouu  dd’’oorrggaanniissmmeess  vviivvaannttss  

mmooddiiffiiééss  ddeessttiinnééss  àà  êêttrree  iinnttrroodduuiittss  ddaannss  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eesstt  

pprrééaallaabblleemmeenntt  ssoouummiissee  àà  nnoottiiffiiccaattiioonn,,  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  eett  

aaccccoorrdd  ééccrriitt  oouu  ccoonnsseenntteemmeenntt  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee  ddee  

ll’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ccoommppéétteennttee..  

  

AArrttiiccllee  4499    
    

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ffiixxee  llaa  lliissttee  ddeess  eessppèècceess  

eennvvaahhiissssaanntteess  eett  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  4455  àà  4488  

dduu  pprréésseenntt  cchhaappiittrree..  

  
TTIITTRREE  IIIIII  ::  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  EETT  GGEENNEETTIIQQUUEESS  EETT    
                              DDEESS  SSAAVVOOIIRRSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  
  

CCHHAAPPIITTRREE  IIeerr  ::  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPEESS  DDEE  BBAASSEE  
  
AArrttiiccllee  5500    
  

LL’’aauuttoorriittéé  ccoouuttuummiièèrree  iiddeennttiiffiiee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  lleess  

ddéétteenntteeuurrss  llééggiittiimmeess  ddeess  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss  aauuxx  

rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess..  
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AArrttiiccllee  5511  
  

LL’’EEttaatt  eennccoouurraaggee  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss  aauuxx  

rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  ddéétteennuueess  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  eenn  

vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ccaappaacciittéé  àà  pprrooffiitteerr  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceess  ssaavvooiirrss  

eett  ddee  lleeuurr  pprraattiiqquuee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss  ccoonnssééqquueenntteess..  

  

IIll  vveeiillllee  àà  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  aaiinnssii  qquu’’aauu  

ppaarrttaaggee  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee  ddeess  aavvaannttaaggeess  ddééccoouullaanntt  ddee  cceellllee--ccii..      

  

AArrttiiccllee  5522    
  
LL’’EEttaatt  ccoonnffiiee  àà  uunnee  aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  eett  ggéénnééttiiqquueess  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ssaavvooiirrss  

ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss..  

  

LL’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  vviissééee  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  oorrggaanniissee  ll’’aaccccèèss  àà  

cceess  rreessssoouurrcceess  eett  ssaavvooiirrss  aaiinnssii  qquuee  llee  ppaarrttaaggee  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee  ddeess  

aavvaannttaaggeess  qquuii  eenn  ddééccoouulleenntt..    

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddéétteerrmmiinnee  ssoonn  

oorrggaanniissaattiioonn  eett  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  

  

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS    
                                              EETT  GGEENNEETTIIQQUUEESS  EETT  DDEESS  SSAAVVOOIIRRSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  
  
AArrttiiccllee  5533  
  

LL’’EEttaatt,,  llaa  pprroovviinnccee  eett  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee  aassssuurreenntt  llaa  

pprréésseerrvvaattiioonn,,  llee  mmaaiinnttiieenn  eett  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  

ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  

dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee..    

  

IIllss  aassssuurreenntt,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddeess  ssaavvooiirrss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ccoonncceerrnnééeess  

ccoonnttrree  llaa  bbiioo--ppiirraatteerriiee..  
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AArrttiiccllee  5544  
  

LL’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  eett  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss    

qquuii  ddééccoouulleenntt  ddee  lleeuurr  eexxppllooiittaattiioonn  àà  ddeess  ffiinnss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  

sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  aauuttrreess  eesstt  ssoouummiiss  àà  ll’’aaccccoorrdd  ddeess  ddéétteenntteeuurrss  eenn  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee..  

  

AArrttiiccllee  5555  
  

LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  eett  ddeess  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  

aassssoocciiééss  ddaannss  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  eesstt  aassssuujjeettttiiee  àà  llaa  

ccoonnddiittiioonn  qquuee  lleess  aavvaannttaaggeess  qquuii  eenn  ddééccoouulleenntt  ffaavvoorriisseenntt  llaa  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ddee  

sseess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  àà  ll’’éécchheellllee  rrééggiioonnaallee..  

  

CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  DDEE  LL’’AACCCCEESS  AAUUXX  RREESSSSOOUURRCCEESS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  EETT    
                                                  GGEENNEETTIIQQUUEESS  EETT  AAUUXX  SSAAVVOOIIRRSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  
  

AArrttiiccllee  5566  
  

LL’’EEttaatt  eett  llaa  pprroovviinnccee  ggaarraannttiisssseenntt,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  lleeuurrss  

ccoommppéétteenncceess  rreessppeeccttiivveess,,  ll’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  eett  

ggéénnééttiiqquueess..  

  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  rrééggiissssaanntt  lleess  

rreessssoouurrcceess  pphhyyttooggéénnééttiiqquueess  ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eett  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  

ll’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  oouu  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss  

ppoouurr  lleeuurr  eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé  aauu  ccoonnsseenntteemmeenntt  pprrééaallaabbllee  

ddoonnnnéé  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee  ppaarr  llee  ffoouurrnniisssseeuurr  eett  ll’’uuttiilliissaatteeuurr..    

  

AArrttiiccllee  5577  
  

LL’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ccoommppéétteennttee  vviissééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  5522  eesstt  cchhaarrggééee  

dd’’aaccccoorrddeerr  ll’’aaccccèèss  eett  ddee  ddéélliivvrreerr  uunnee  pprreeuuvvee  ééccrriittee  qquuee  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccèèss  oonntt  ééttéé  rreessppeeccttééeess..    

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ffiixxee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  lleess  

pprrooccéédduurreess  dd’’oobbtteennttiioonn  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  pprrééaallaabbllee  ddoonnnnéé  eenn  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee..  
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AArrttiiccllee  5588  
  

AA  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddee  ccoonnddiittiioonnss  ccoonnvveennuueess  ddee  ccoommmmuunn  aaccccoorrdd,,  

ll’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ccoommppéétteennttee  vviissééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  5522  ddéélliivvrree  uunn  

ppeerrmmiiss  dd’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  eett  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  

aassssoocciiééss..    

  

AArrttiiccllee  5599    
  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddéétteerrmmiinnee  llee  

mmééccaanniissmmee  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ggéénnééttiiqquueess  eett  dduu  ssaavvooiirr  ttrraaddiittiioonnnneell  aassssoocciiéé  àà  ttoouuss  lleess  ssttaaddeess  

nnoottaammmmeenntt  llaa  ccoolllleeccttee  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  eett  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  llaa  

rreecchheerrcchhee,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  llaa  pprréé--

ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  eett  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn..  

  

CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  ::  DDUU  PPAARRTTAAGGEE  DDEESS  AAVVAANNTTAAGGEESS  DDEECCOOUULLAANNTT  DDEE    

                                                      LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS    

                                                      EETT  GGEENNEETTIIQQUUEESS  EETT  DDEESS  SSAAVVOOIIRRSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS    

                                                      AASSSSOOCCIIEESS    

AArrttiiccllee  6600  
  

LL’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  eett  ggéénnééttiiqquueess  eett  aauuxx  ssaavvooiirrss  

ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss  eesstt  aassssuujjeettttii  aauu  ppaarrttaaggee  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee  

ddeess  aavvaannttaaggeess  mmoonnééttaaiirreess  eett  nnoonn  mmoonnééttaaiirreess  ddééccoouullaanntt  ddee  lleeuurr  

uuttiilliissaattiioonn..    

  

LLeess  aavvaannttaaggeess  mmoonnééttaaiirreess  ccoommpprreennnneenntt  nnoottaammmmeenntt  ::  

  

11..  lleess  ppaaiieemmeennttss  iinniittiiaauuxx  ;;  

22..  lleess  ppaaiieemmeennttss  ppaarr  ééttaappeess  ;;  

33..  llaa  rreeddeevvaannccee  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ddee  

llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ;;  

44..  lleess  ddrrooiittss  dd’’aaccccèèss  ppaarr  éécchhaannttiilllloonn  ccoolllleeccttéé  oouu  aauuttrreemmeenntt  

aaccqquuiiss  ;;  

55..  lleess  ddrrooiittss  ddee  lliicceennccee  eenn  ccaass  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ;;  

66..  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviiccee  ;;  

77..  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee..  
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LLeess  aavvaannttaaggeess  nnoonn  mmoonnééttaaiirreess  ssoonntt  bbaassééss  ssuurr  ll’’aappppuuii  iinnssttiittuuttiioonnnneell  

eett  ssoocciiaall  dduurraabbllee  aaiinnssii  qquuee  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  tteecchhnnoollooggiiee..  

  

UUnn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddééffiinniitt,,  sseelloonn  lleess  ccaass,,  llaa  

nnoommeennccllaattuurree  ddeess  aavvaannttaaggeess  eett  lleeuurr  hhaauutteeuurr..  

  

AArrttiiccllee  6611    
  

OOuuttrree  lleess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess,,  ll’’EEttaatt  ppeerrççooiitt  1166%%    ssuurr  lleess  aavvaannttaaggeess  

mmoonnééttaaiirreess  ddééccoouullaanntt  ddee  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ssaavvooiirrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  aassssoocciiééss  

aauuxx  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  eett  ggéénnééttiiqquueess  ddéétteennuuss  ppaarr  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee..    

  
AArrttiiccllee  6622  
  
LL’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  eett  ggéénnééttiiqquueess  eett  aauuxx  ssaavvooiirrss  

ttrraaddiittiioonnnneellss  àà  ddeess  ffiinnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  iinndduussttrriieelllleess  eemmppoorrttee  ppoouurr  

llee  ffoouurrnniisssseeuurr  llaa  ccoopprroopprriiééttéé  ddeess  ddrrooiittss  ddee  pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  

llaa  ccooeennttrreepprriissee..  

  

CCHHAAPPIITTRREE  55  ::  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  DDEESS  EESSPPEECCEESS  DDEE  FFAAUUNNEE  EETT  DDEE    
                                            FFLLOORREE  SSAAUUVVAAGGEESS  MMEENNAACCEEEESS  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN            
  

AArrttiiccllee  6633  
  

LLee  ccoommmmeerrccee  ddeess  ssppéécciimmeennss  ddeess  eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  

ssaauuvvaaggeess  iinnttééggrraalleemmeenntt  oouu  ppaarrttiieelllleemmeenntt  pprroottééggééeess  eesstt  ssoouummiiss  

aauuxx  mmeessuurreess  rreessttrriiccttiivveess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  sseess  mmeessuurreess  

dd’’eexxééccuuttiioonn..  

  

AArrttiiccllee  6644  
  

LL’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  ttoouutt  ssppéécciimmeenn  dd’’uunnee  eessppèèccee  ddee  ffaauunnee  oouu  ddee  

fflloorree  ssaauuvvaaggee  iinnttééggrraalleemmeenntt,,  ppaarrttiieelllleemmeenntt  pprroottééggééee  oouu  aauuttrree,,  eesstt  

ssuubboorrddoonnnnééee  àà  ll’’oobbtteennttiioonn  pprrééaallaabbllee  dd’’uunn  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  

ddéélliivvrréé  ppaarr  ll’’OOrrggaannee  ddee  ggeessttiioonn  mmiiss  eenn  ppllaaccee  eenn  aapppplliiccaattiioonn    ddee  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  

eett  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess  mmeennaaccééeess  dd’’eexxttiinnccttiioonn..  
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LLaa  rrééeexxppoorrttaattiioonn  ddee  ttoouutt  ssppéécciimmeenn  dd’’uunnee  eessppèèccee  iinnssccrriittee  aauuxx  

AAnnnneexxeess  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  vviissééee  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  eesstt  

ssuubboorrddoonnnnééee  àà  ll’’oobbtteennttiioonn  pprrééaallaabbllee  dd’’uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  

rrééeexxppoorrttaattiioonn  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll’’OOrrggaannee  ddee  ggeessttiioonn..  

  
AArrttiiccllee  6655  
  

LL’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  ttoouutt  ssppéécciimmeenn  dd’’uunnee  eessppèèccee  ddee  ffaauunnee  oouu  ddee  

fflloorree  ssaauuvvaaggee  iinnssccrriittee  aauuxx  AAnnnneexxeess  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  vviissééee  àà  

ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  àà  ll’’oobbtteennttiioonn  pprrééaallaabbllee  dd’’uunn  

ppeerrmmiiss  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll’’OOrrggaannee  ddee  ggeessttiioonn..  

  

AArrttiiccllee  6666  
  
LL’’iinnttrroodduuccttiioonn  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  llaa  mmeerr  dd’’uunn  ssppéécciimmeenn  dd’’uunnee  

eessppèèccee  ddee  ffaauunnee  oouu  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggee  iinnssccrriittee  aauuxx  AAnnnneexxeess  ddee  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  vviissééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  6644  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  àà  ll’’oobbtteennttiioonn  

pprrééaallaabbllee  dd’’uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’iinnttrroodduuccttiioonn  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  llaa  mmeerr  

eett  dd’’uunn  cceerrttiiffiiccaatt  pphhyyttoossaanniittaaiirree  ddéélliivvrrééss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ppaarr  

ll’’OOrrggaannee  ddee  ggeessttiioonn  eett  ll’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ccoommppéétteennttee..  

  
AArrttiiccllee  6677  
  
EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  vviissééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  

6644,,  uunn  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ffiixxee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

aauuxxqquueelllleess  ddooiivveenntt  ssaattiissffaaiirree  lleess  ppeerrmmiiss  eett  cceerrttiiffiiccaattss  pprréévvuuss  aauuxx  

aarrttiicclleess  6644  àà  6666..  

  

CCee  ddééccrreett  ffiixxee  ééggaalleemmeenntt  lleess  mmiissssiioonnss,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’OOrrggaannee  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  

sscciieennttiiffiiqquuee  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  lleeuurr  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llee  

SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  vviissééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  6644  eett  lleess  aauuttrreess  

oorrggaanneess  ddee  ggeessttiioonn  eett  aauuttoorriittééss  sscciieennttiiffiiqquueess..    
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TTIITTRREE  IIVV  ::  DDEESS  MMEECCAANNIISSMMEESS  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  
  
AArrttiiccllee  6688  

  

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss  lleeuurr  rreeccoonnnnuuss  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  

vviigguueeuurr,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  ddéétteennttrriicceess  ddeess  

ccoonncceessssiioonnss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oouu  ddee  bbiioopprroossppeeccttiioonn  ssoonntt  aassssuujjeettttiieess  

àà  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ffoonnddss  ffiidduucciiaaiirree  ppoouurr  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  

ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddééffiinniieess  ppaarr  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  mmiinniissttrreess  

aayyaanntt  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  eett  lleess  ffiinnaanncceess  ddaannss  lleeuurrss  

aattttrriibbuuttiioonnss..  

  
AArrttiiccllee  6699  
  

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  eett  

ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé,,  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess,,  

ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  ddeess  ppllaannss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  eesstt  

aassssuurréé  ppaarr  ddeess  rreessssoouurrcceess  pprroovveennaanntt  ::    

  

11))  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll’’EEttaatt  ;;    

22))  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  pprriivvéé  ;;    

33))  dduu  ffoonnddss  ffiidduucciiaaiirree  ccrréééé  ppoouurr  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ;;    

44))  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  aaccccoorrddss  bbiillaattéérraauuxx  eett  

mmuullttiillaattéérraauuxx  ppoouurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ;;    

55))  ddeess  rreevveennuuss  dduu  ttoouurriissmmee  ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ;;    

66))  dd’’uunnee  qquuoottiittéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

ddeess  sseerrvviicceess  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ;;    

77))  ddeess  ddoonnss  eett  lleeggss..  

  

TTIITTRREE  VV::  DDEESS  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  EETT  DDEESS  PPEEIINNEESS  
  

AArrttiiccllee  7700  
  
SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  rreeccoonnnnuueess  ppaarr  llaa  llooii  àà  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  

mmiinniissttèèrree    ppuubblliicc  eett  àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  àà  ccoommppéétteennccee  

ggéénnéérraallee,,  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  àà  sseess  mmeessuurreess  

dd’’eexxééccuuttiioonn  ssoonntt  rreecchheerrcchhééeess  eett  ccoonnssttaattééeess  ppaarr  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  

eett  aaggeennttss  aasssseerrmmeennttééss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee    3366  eett  
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ddee  ll’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ccoommppéétteennttee  vviissééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  5522  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..  

  
AArrttiiccllee  7711  
  
EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  uunn  aann  àà  ttrrooiiss  aannss  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  cceenntt  mmiillllee  àà  uunn  mmiilllliioonn  cciinnqq  cceenntt  mmiillllee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  

oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ddaannss  lleess  

rréésseerrvveess  nnaattuurreelllleess  iinnttééggrraalleess,,  lleess  ppaarrccss  nnaattiioonnaauuxx  eett  lleess  rréésseerrvveess  ddee  

bbiioosspphhèèrree  ::  

  

11))  iinnttrroodduuiitt  lleess  aarrmmeess  àà  ffeeuu  eett  aauuttrreess  iinnssttrruummeennttss  ddee  cchhaassssee  ;;    

22))  ddééttiieenntt  oouu  ttrraannssppoorrttee  ddeess  eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  

ssaauuvvaaggeess  vviivvaannttss,,  lleeuurrss  ppeeaauuxx  oouu  aauuttrreess  ddééppoouuiilllleess  ;;    

33))  iinnttrroodduuiitt  iinntteennttiioonnnneelllleemmeenntt  uunnee  eessppèèccee  eexxoottiiqquuee    

ssuusscceeppttiibbllee  ddee  mmeennaacceerr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  hhaabbiittaattss  oouu  

eessppèècceess;;    

44))  pprraattiiqquuee  uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  ppêêcchhee  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  ;;    

55))  pprreenndd  oouu  ddééttrruuiitt  lleess  œœuuffss  eett//oouu  lleess  nniiddss  ;;    

66))  ddééttrruuiitt,,  ppaarr  qquueellqquuee  mmooyyeenn  qquuee  ccee  ssooiitt,,  lleess  bbiioottooppeess,,  lleess  

eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess,,  oouu  lleess  aauuttrreess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  bbiioollooggiiqquueess  oouu  ggéénnééttiiqquueess  ;;    

77))  ddééppllaaccee,,  bbrriissee  oouu  eennllèèvvee  lleess  bboorrnneess  sseerrvvaanntt  ddee  lliimmiitteess  ddeess  

aaiirreess  pprroottééggééeess  ;;    

88))  ppoolllluuee  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  lleess  eeaauuxx,,  rriivviièèrreess  eett  

ccoouurrss  dd’’eeaauu..  

  
AArrttiiccllee  7722  
    
EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  uunn  aann  àà  ttrrooiiss  aannss  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  cciinnqq  mmiilllliioonnss    àà  vviinnggtt  cciinnqq  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  

oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ddaannss  lleess  

rréésseerrvveess  nnaattuurreelllleess  iinnttééggrraalleess,,  lleess  ppaarrccss  nnaattiioonnaauuxx  eett  lleess  rréésseerrvveess  ddee  

bbiioosspphhèèrreess,,  ppoouurrssuuiitt,,  cchhaassssee,,  ccaappttuurree  eett  ddééttrruuiitt,,  ttuuee  

iinntteennttiioonnnneelllleemmeenntt  ddee  qquueellqquuee  mmaanniièèrree  qquuee  ccee  ssooiitt,,  ttoouuttee  eessppèèccee  

ddee  ffaauunnee  ssaauuvvaaggee,,    ssaauuff  eenn  ccaass  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee..  

  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  ppéénnaall,,  eesstt  ppuunniiee  ddeess  

ppeeiinneess  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  11eerr,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  pprroovvooqquuee  

ddéélliibbéérréémmeenntt  uunn  iinncceennddiiee  ddaannss  uunnee  aaiirree  pprroottééggééee..  
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AArrttiiccllee  7733  
  
EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  cciinnqq  aannss  àà  ddiixx  aannss  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  qquuaattrree  cceenntt  mmiilllliioonnss  àà  sseepptt  cceenntt  cciinnqquuaannttee  mmiilllliioonnss  ddee  

ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouuttee  

ppeerrssoonnnnee  qquuii  ddaannss  lleess  rréésseerrvveess  nnaattuurreelllleess  iinnttééggrraalleess,,  lleess  ppaarrccss  

nnaattiioonnaauuxx  eett  lleess  rréésseerrvveess  ddee  bbiioosspphhèèrreess,,  ssttoocckkee,,  eennffoouuiitt  oouu  ddéévveerrssee  

lleess  ddéécchheettss  ttooxxiiqquueess,,  lleess  ssuubbssttaanncceess  cchhiimmiiqquueess,,  lleess  ppoolllluuaannttss  eett  ttoouutt  

aauuttrree  pprroodduuiitt  ddaannggeerreeuuxx..  

  
AArrttiiccllee  7744  
  

EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cceenntt  mmiilllliioonnss  àà  uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee  ffrraannccss  

ccoonnggoollaaiiss  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ddaannss  uunnee  aaiirree  pprroottééggééee,,  eexxeerrccee  uunnee  

aaccttiivviittéé  ddee  pprroossppeeccttiioonn  oouu  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree,,  mmiinniièèrree,,  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  oouu  ddeess  ccaarrrriièèrreess..  

  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  

llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr,,  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ppuunnii  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  

ddee  ssiixx  àà  ddoouuzzee  mmooiiss    eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  ddiixx  mmiilllliioonnss  àà  cciinnqquuaannttee  

mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  ll’’aaggeenntt  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt  aayyaanntt  ddéélliivvrréé  

ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ccii--ddeessssuuss..  

  

AArrttiiccllee  7755  
      
SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  

llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr,,  eesstt    ppuunnii  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  ttrrooiiss  àà  

ssiixx  mmooiiss  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cciinnqq  mmiilllliioonnss  àà  vviinnggtt  cciinnqq  mmiilllliioonnss  ddee  

ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  ll’’aaggeenntt  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii,,  ddaannss  uunnee  aaiirree  

pprroottééggééee,,  ddéélliivvrree  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ppoouurr  uunnee  aaccttiivviittéé  iinntteerrddiittee  aauuttrree  

qquuee  cceelllleess  éénnuumméérrééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  6666  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

AArrttiiccllee  7766  
  
EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  dd’’uunn  mmooiiss  àà  uunn  aann  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  cceenntt  mmiillllee  àà  cciinnqq  cceenntt  mmiillllee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  

ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ddaannss  uunnee  aaiirree  

pprroottééggééee  ::    

  

11))  aabbaatt,,  ddééttrruuiitt,,  ddéérraacciinnee  oouu  eennllèèvvee  uunnee  eesssseennccee  ffoorreessttiièèrree  ;;    
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22))  iinnttrroodduuiitt  ttoouutt  mmaattéérriieell  vvééggééttaall  ffoorreessttiieerr,,  vviivvaanntt  oouu  mmoorrtt,,  oouu  

ttoouuttee  eessppèèccee  eexxoottiiqquuee    ssuusscceeppttiibbllee  ddee  mmeennaacceerr  lleess  

ééccoossyyssttèèmmeess,,  lleess  hhaabbiittaattss  eett  lleess  eessppèècceess  ;;    

33))  ffaaiitt  éévvoolluueerr  uunn  aaéérroonneeff  àà  uunnee  hhaauutteeuurr  iinnfféérriieeuurree  àà  550000  mmèèttrreess..  

  
AArrttiiccllee  7777  
  
EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  uunn  aann  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  ddiixx  mmiilllliioonnss  àà  cceenntt  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss    oouu  ddee  

ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ddaannss  uunnee  aaiirree  

pprroottééggééee  ::    

  

11))  eeffffeeccttuuee  ddeess  ttrraavvaauuxx  nnoonn  pprréévvuuss  ddaannss  llee  ppllaann  

dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  qquuii  ssoonntt  ddee  nnaattuurree  àà  mmooddiiffiieerr  lleess  ssiitteess  

mmiinnéérraallooggiiqquueess  eett  ppaallééoonnttoollooggiiqquueess,,  lleess  vveessttiiggeess  

aarrcchhééoollooggiiqquueess,,  llee  ppaayyssaaggee,,  llee  rreelliieeff,,  llee  ddrraaiinnaaggee  nnaattuurreell,,  llaa  

ffeerrttiilliittéé  dduu  ssooll,,  llee  rrééggiimmee  eett  llaa  ppuurreettéé  ddeess  eeaauuxx,,  llaa  vvééggééttaattiioonn,,  

llaa  ffaauunnee  eett  llaa  fflloorree  ssaauuvvaaggeess  ;;    

22))  eennllèèvvee  ddeess  lliittiièèrreess  eett  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  hheerrbbaaccééee  oouu  uuttiilliissee  ddeess  

eennggrraaiiss  eett  ddeess  bbiioocciiddeess  ;;    

33))  ccoonnssttrruuiitt  uunnee  mmaaiissoonn,,  ffeerrmmee  oouu  hhaannggaarr,,  ssaauuff  ss’’iill  eesstt  

eexxcclluussiivveemmeenntt  aaffffeeccttéé  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’aaiirree  pprroottééggééee..  

  
AArrttiiccllee  7788  
  
EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  uunn  aann  àà  ddiixx  aannss  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  cciinnqq  mmiilllliioonnss    àà  vviinnggtt  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  

ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ttuuee,,  bblleessssee,,  

ccaappttuurree  oouu  ddééttiieenntt  uunn  ssppéécciimmeenn  dd’’uunnee  eessppèèccee  ddee  ffaauunnee  

ssaauuvvaaggee,,  ssaauuff  ccaass  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  oouu  ccoouuppee  eett//oouu  ddéérraacciinnee  

uunn  ssppéécciimmeenn  dd’’uunnee  eessppèèccee  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggee  iinnttééggrraalleemmeenntt  

pprroottééggééee  vviissééee  aauuxx  aarrttiicclleess  77  eett  1133  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

CCeess  ppeeiinneess  ssoonntt  rraammeennééeess  àà  uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  

ddeeuuxx  aannss  eett  àà  uunnee  aammeennddee  ddee  uunn  mmiilllliioonn  àà  cciinnqq  mmiilllliioonnss    ddee  ffrraannccss  

ccoonnggoollaaiiss  lloorrssqquuee  cceess  aacctteess  ppoorrtteenntt  ssuurr  ddeess  ssppéécciimmeennss  ddeess  

eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  oouu  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess  ppaarrttiieelllleemmeenntt  pprroottééggééeess..    
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AArrttiicclleess  7799    
  

EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  cciinnqq  aannss  àà  ddiixx  aannss  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  vviinnggtt  cciinnqq  mmiilllliioonnss  àà  cceenntt  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  

ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eexxeerrccee  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

ddee  ssppéécciimmeennss  dd’’eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  ssaauuvvaaggeess  

iinnttééggrraalleemmeenntt  pprroottééggééeess  eett  lleeuurrss  pprroodduuiittss  eenn  vviioollaattiioonn  ddee  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  dduu  ddééccrreett  ppoorrttaanntt  rréégglleemmeennttaattiioonn  

dduu  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  ddee  fflloorree  

ssaauuvvaaggeess  mmeennaaccééeess  dd’’eexxttiinnccttiioonn..  

    

LLaa  ppeeiinnee  eesstt  ddee  uunn  aann  àà  ddeeuuxx  aannss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  ddiixx  mmiilllliioonnss  àà  vviinnggtt  cciinnqq    mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  

oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt  lloorrssqquuee  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  

ccoommmmeerrccee  vviissééeess  àà  ll’’aalliinnééaa  11eerr  ppoorrtteenntt  ssuurr  lleess  eessppèècceess  

ppaarrttiieelllleemmeenntt  pprroottééggééeess..  

  
AArrttiiccllee  8800  
  
SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  7799  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  eesstt  

ppuunnii  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  ttrrooiiss  aannss  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  vviinnggtt--cciinnqq  mmiilllliioonnss  àà  cciinnqquuaannttee  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  

ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  qquuiiccoonnqquuee  

iimmppoorrttee  oouu  iinnttrroodduuiitt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  uunnee  eessppèèccee  eexxoottiiqquuee  

ssaannss  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ééccrriittee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ccoommppéétteennttee..  

  
LLaa  ppeeiinnee  eesstt  ppoorrttééee  aauu  ddoouubbllee  eenn  ccaass  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  oouu  

dd’’iinnttrroodduuccttiioonn  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  dd’’uunnee  eessppèèccee  eexxoottiiqquuee  

eennvvaahhiissssaannttee..  EEsstt  pprrééssuumméé  iimmppoorrttaatteeuurr,,  qquuiiccoonnqquuee  ddééttiieenntt  uunnee  

eessppèèccee  eexxoottiiqquuee  oouu  uunnee  eessppèèccee  eexxoottiiqquuee  eennvvaahhiissssaannttee  ddaannss  llee  

rraayyoonn  ddoouuaanniieerr..  

  
AArrttiiccllee  8811  
  
EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  uunn  aann  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  uunn  mmiilllliioonn  àà  cciinnqq  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  

ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  qquuiiccoonnqquuee  ssee  lliivvrree  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

àà  ddeess  ffiinnss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  aauuttrreess  ddeess  ssaavvooiirrss  

ttrraaddiittiioonnnneellss  oouu  iinnnnoovvaattiioonnss  aassssoocciiééeess  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  
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ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssaannss  aavvooiirr  oobbtteennuu  aauu  pprrééaallaabbllee  

ll’’aaccccoorrdd  ééccrriitt  ddee  cceess  ccoommmmuunnaauuttééss..  

  

LLaa  ppeeiinnee  eesstt  ddee  uunn  àà  cciinnqq  aannss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  cciinnqq  mmiilllliioonnss  àà  vviinnggtt  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss    ppoouurr  

qquuiiccoonnqquuee  ssee  lliivvrree  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  àà  ddeess  ffiinnss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  

sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  aauuttrreess  ddeess  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  ssaannss  aavvooiirr  

oobbtteennuu  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ééccrriittee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ccoommppéétteennttee  

ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddééffiinniieess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  sseess  mmeessuurreess  

dd’’eexxééccuuttiioonn..  

  

LLaa  ppeeiinnee  eesstt  ppoorrttééee  aauu  ddoouubbllee  eenn  ccaass  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  àà  ddeess  ffiinnss  

ccoommmmeerrcciiaalleess,,  sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  aauuttrreess  ddeess  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  

ssaannss  aavvooiirr  oobbtteennuu  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ééccrriittee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  

ccoommppéétteennttee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddééffiinniieess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  sseess  

mmeessuurreess  dd’’eexxééccuuttiioonn..  
  

AArrttiiccllee  8822    

EEsstt  ppuunnii  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  uunn  aann  àà  cciinnqq  aannss  eett  dd’’uunnee  

aammeennddee  ddee  cciinnqquuaannttee  mmiilllliioonnss  àà  cceenntt  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  

oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouutt  uuttiilliissaatteeuurr  qquuii  aaccccèèddee  

aauuxx  rreessssoouurrcceess  ssuurr  bbaassee  dd’’uunn  ccoonnsseenntteemmeenntt  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  uunnee  

ffaauussssee  ddééccllaarraattiioonn..  

LLaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ssaaiissiiee  oorrddoonnnnee  eenn  oouuttrree  llee  rreettrraaiitt  dduu  ppeerrmmiiss..  

AArrttiiccllee  8833  
    
OOuuttrree  lleess  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  7711  àà  8811  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  eett  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssuurr  lleess  aarrmmeess  àà  ffeeuu,,  

lleess  ssppéécciimmeennss  eett  pprroodduuiittss  aaiinnssii  qquuee  lleess  oobbjjeettss  aayyaanntt  sseerrvvii  àà  llaa  

ccoommmmiissssiioonn  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  ccoonnffiissqquuééss  eett  

ccoonnffiiééss  àà  ll’’oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn..      

  

AArrttiiccllee  8844  
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  7711,,  7733,,  7766  eett  7777  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ccoommppéétteennttee  oorrddoonnnnee  llaa  

rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss  oouu  ssiitteess  ddééggrraaddééss  
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oouu  ppoolllluuééss  eett//oouu  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  iillllééggaalleemmeenntt  éérriiggééss  

ddaannss  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  aauuxx  ffrraaiiss  ddee  ll’’aauutteeuurr  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn..  

  

EEnn  ccaass  ddee  nnoonn--eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  vviissééss  àà  ll’’aalliinnééaa  11eerr  ddaannss  lleess  

ddééllaaiiss  iimmppaarrttiiss  oouu  lloorrssqquuee  cceettttee  eexxééccuuttiioonn  ss’’aavvèèrree  ddiiffffiicciillee,,  llaa  

jjuurriiddiiccttiioonn  ssuussvviissééee  ppeeuutt  oorrddoonnnneerr  ll’’eexxééccuuttiioonn  dd’’ooffffiiccee  ddeess  ttrraavvaauuxx  

aauuxx  ffrraaiiss  dduu  ccoonnttrreevveennaanntt  jjuussqquu’’àà  lleeuurr  aacchhèèvveemmeenntt  oouu  llee  

ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’ééqquuiivvaalleenntt..    

  

TTIITTRREE  VVII  ::  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AABBRROOGGAATTOOIIRREESS  EETT  FFIINNAALLEESS    
  

AArrttiiccllee  8855    
  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  aabbrrooggee  ll’’oorrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°  6699--004411  dduu  2222  aaooûûtt  11996699    

rreellaattiivvee  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  lleess  

ddiissppoossiittiioonnss  aannttéérriieeuurreess  ccoonnttrraaiirreess..  

  
AArrttiiccllee  8866  
  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  ssiixx  mmooiiss  àà  ddaatteerr  ddee  ssaa  

pprroommuullggaattiioonn..  

  

  

                                          FFaaiitt  àà  KKiinnsshhaassaa,,  llee    

  

                                                                                                                                    JJoosseepphh  KKAABBIILLAA  KKAABBAANNGGEE 


