
 
  ١٩٨٣لسنة  ١٠٢قانون رقم 

  ىف شأن احملميات الطبيعية 

  

  سم الشعب

  رئيس اجلمهورية 

ه:   قرر جملس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدر

  

  (املادة األوىل)

  

حملمية الطبيعية ىف تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من ا ألرض أو املياه الساحلية أو الداخلية تتميز مبا  يقصد 
ت أو أمساك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو مجالية  ت أو حيوا تضمنه من كائنات حيه نبا

  ويصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقرتاح جهاز شئون البيئة مبجلس الوزراء.

  

  نية) (املادة الثا

  

ا تدمري أو إتالف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو اإلضرار   عمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأ حيظر القيام 
  حلياة الربية أو البحرية أو النباتية أو املساس مبستواها اجلماىل مبنطقة احملمية.

  وحيظر على وجه اخلصوص ما يلى:

ا القضاء عليها.صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الك عمال من شأ   ائنات الربية أو البحرية، أو القيام 

صيد أو أخذ أو نقل أى كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب املرجانية أو الصخور أو الرتبة ألى غرض 
  من األغراض. 

ت الكائنة مبنطقة احملمية.    إتالف أو نقل النبا



 
ت أو إتالف أو تدمري التكوينات اجليولو  جية أو اجلغرافية، أو املناطق الىت تعترب موطنا لفصائل احليوان أو النبا

  لتكاثرها.

  إدخال أجناس غريبة ملنطقة احملمية. 

ى شكل من األشكال.   تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة احملمية 

ية أنشطة زراعية أو صناعية أو جتارية ىف  كما حيظر إقامة املباىن أو املنشآت أو شق الطرق أو تسيري املركبات أو ممارسة أ
منطقة احملمية إال بتصريح من اجلهة اإلدارية املختصة وفقا للشروط والقواعد واإلجراءات الىت يصدر بتحديدها قرار من 

  رئيس جملس الوزراء.

  

  (املادة الثالثة) 

  

طة مبنطقة احملمية والىت يصدر بتحديدها قرار ال جيوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو جتارب ىف املناطق احملي
ا التأثري على بيئة احملمية أو  من الوزير املختص بناء على اقرتاح جهاز شئون البيئة مبجلس الوزراء إذا كان من شأ

ا إال بتصريح من اجلهة اإلدارية املختصة.   الظواهر الطبيعية 

  

  (املادة الرابعة) 

  

ىت يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة  يعهد إىل اجلهة اإلدارية ال
ا احملميات،   حملافظات الىت توجد  دف احملافظة على احملميات ومحايتها، وللجهة املذكورة أن تنشئ فروعا هلا  له 

تى:   وختتص مبا 

  احملمية الطبيعية.   إعداد الربامج والدراسات الالزمة للنهوض مبنطقة

  رصد الظواهر البيئية وإجراء حصر للكائنات الربية والبحرية ىف منطقة احملمية وإنشاء سجل خاص بكل حممية.

  إدارة وتنسيق األنشطة املتعلقة مبنطقة احملمية.

هداف وأغراض إنشاء احملميات الطبيعية.    إعالم اجلمهور 

ال. تبادل املعلومات واخلربات مع الدول واهل   يئات الدولية ىف هذا ا



 
  إدارة أموال الصندوق املشار إليه ىف املادة السادسة.

  

  (املادة اخلامسة)

  

جيوز جلمعيات محاية البيئة املشهرة وفقا للقانون اللجوء إىل األجهزة اإلدارية والقضائية املختصة بغرض تنفيذ أحكام  
  يعية.القوانني والقرارات املتعلقة حبماية احملميات الطب

  

  (املادة السادسة)

  

ا إن وجدت وكذا حصيلة   ر ت الىت تقرر للمحميات ورسوم ز ينشأ صندوق خاص تؤول إليه األموال واهلبات واإلعا
  الغرامات الناجتة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وختصص مجيع هذه األموال لألغراض التالية:

  هذا القانون. تدعيم ميزانية اجلهات الىت تتوىل تنفيذ أحكام

  املسامهة ىف حتسني بيئة احملميات. 

ال.    إجراء الدراسات والبحوث الضرورية ىف هذا ا

ملخالفة ألحكام القانون.    صرف مكافآت ملرشدى ولضابطى اجلرائم الىت تقع 

  

  (املادة السابعة)

  

ية عقوبة أشد منصوص عليها ىف قانون آخر، يعاقب كل من خيالف  أحكام املادتني الثانية والثالثة  مع عدم اإلخالل 
حلبس مدة ال  ٥٠٠من هذا القانون والقرارات املنفذة له بغرامة ال تقل عن  جنيه وال تزيد على مخسة آالف جنيه و

حدى هاتني العقوبتني.    تزيد على سنة أو 

حلبس مدة ال تقل  جنيه وال تزيد على عشرة آالف ج ٣٠٠٠وىف حالة العود يعاقب املخالف بغرامة ال تقل عن  نيه و
حدى هاتني العقوبتني.   عن سنة أو 



 
وحيكم، فضال عن ذلك بتحميل املخالف بنفقات اإلزالة أو اإلصالح الىت حتددها اجلهة اإلدارية املختصة أو فروعها 

  حملافظات ومصادرة اآلالت أو األدوات أو األجهزة الىت استخدمت ىف ارتكاب املخالفة.

  

  نة) (املادة الثام

  

لطريق اإلدارى وبصفة فورية.    حتصل غرامات ونفقات اإلزالة 

  

  (املادة التاسعة)

  

يكون ملوظفى اجلهات اإلدارية املختصة القائمني على تنفيذ هذا القانون والقرارات املنفذة له الذين يصدر بتحديدهم  
التفاق مع الوزير املختص صفة مأمورى الضبط القضا لنسبة للجرائم املنصوص عليها ىف هذا قرار من وزير العدل  ئى 

  القانون. 

  

  (املادة العاشرة) 

  

  يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون. 

  

  (املادة احلادية عشر)

  

ريخ نشره.    ينشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من 

  نها،يبصم هذا القانون خبامت الدولة، وينفذ كقانون من قواني

سة اجلمهورية ىف    ) ١٩٨٣يوليو سنة  ٣١(  ١٤٥٣شوال سنة  ٢١صدر بر

   



 
  تقرير اللجنة املشرتكة 

  من جلنة الشئون الصحية والبيئية ومكتىب جلنىت احلكم احمللى والتنظيمات الشعبية 

  والتعليم والبحث العلمى 

  عن مشروع قانون ىف شأن احملميات الطبيعية 

  ) ١٩٨٣لسنة  ١٠٢(القانون رقم 

  

لس بتاريخ  ، وأحاله ىف نفس اليوم إىل جلنة مشرتكة من جلنة الشئون  ١٩٨٣/ ٧/ ١٩ورد هذا املشروع بقانون إىل ا
  الصحية والبيئة وجلنىت مكتىب احلكم احمللى والتنظيمات الشعبية والتعليم والبحث العلمى لدراسته وإعداد تقرير عنه. 

وحضر اجتماعها من مكتب جلنة الشئون الصحية والبيئة السادة   فاجتمعت اللجنة ىف نفس التاريخ هلذا الغرض
  األعضاء:

  -د. محدى السيد  

  -د. زينب السبكى 

  -د. إبراهيم عواره 

  -د. أمحد سعد حسن يونس 

  وحضر من مكتب جلنة احلكم احمللى والتنظيمات الشعبية السيدان العضوان حسني املهدى وخمتار عتمان أبو بكر. 

  التعليم والبحث العلمى السيدة العضو فاطمة عنان.وعن مكتب جلنة 

  وحضر عن احلكومة:

  السيد/ توفيق عبده إمساعيل وزير السياحة والطريان املدىن. 

  السيد/ حممد أنور مصطفى الديب، األمانة الفنية للجنة شئون البيئة مبجلس الوزراء.

وبعد استماعها إىل إيضاحات احلكومة، وبعد  وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية، 
  املناقشة نورد تقريرها عنه فيما يلى:



 
درة خاصة   ت  ت وحيوا لعديد من املناطق الىت تضم الكثري من الكائنات احلية من نبا تتميز مجهورية مصر العربية 

لصحراء الغربية، وم النقراض  ىف منطقة سيناء ومنطقة البحر األمحر والساحل الشماىل  عظم هذه الكائنات مهددة 
  بسبب األنشطة اإلنسانية املختلفة كأعمال التنقيب عن البرتول والبحث عن املعادن والزحف العمراىن.

ت الربية الىت كانت  ت واحليوا وقد دلت الدراسات الىت أجراها االحتاد الدوىل لصون الطبيعة على أن عددا من النبا
ذا املشروع بقانون  موجودة ىف مصر قد انقر  ضت، وأن البعض اآلخر يتهدده االنقراض، وبناء عليه تقدمت احلكومة 

املعروض ىف شأن احملميات الطبيعية وذلك لصيانة بيئة وثروات العديد من املناطق جبمهورية مصر العربية، ومحاية  
النقراض، وصيانة البيئات الطبيعية الىت تعيش الكائنات الربية والبحرية الىت تضمها، خاصة األنواع النادرة أو املهددة 

  فيها من أرض ومياه.

صطالح "احملمية الطبيعية" وهذا تفادى ألى لبس أو غموض، فاحملمية الطبيعية   وقد بينت املادة األوىل منه املقصود 
ت أو هى أى مساحة من األرض أو املياه الداخلية أو الساحلية تتميز مبا تضمه من كائنات حية كالن ت أو احليوا با

  الظواهر الطبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو مجالية.

ا تدمري أو إتالف أو تدهور البيئات الطبيعية أو   كما حددت املادة الثانية التصرفات واألعمال احملظورة الىت من شأ
حلياة الربية أو البحرية أو النباتية أو املساس مبستوا    ها اجلماىل مبنطقة احملمية. اإلضرار 

كما حظرت املادة الثالثة ممارسة أى تصرفات أو أعمال أو جتارب ىف املناطق احمليطة مبنطقة احملمية والىت يصدر  
  بتحديدها قرار من الوزير املختص بناء على اقرتاح جهاز شئون البيئة مبجلس الوزراء.

  إلدارية الىت يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء. وعهدت املادة الرابعة تنفيذ هذا القانون للجهة ا

كما أجازت املادة اخلامسة جلمعيات محاية البيئة املشهر قانو اللجوء إىل األجهزة اإلدارية والقضائية املختصة لتنفيذ  
  أحكام هذا القانون.

ت الىت تقرر للمحميات  وقد نصت املادة السادسة على إنشاء صندوق خاص تؤول إليه األموال واهلبات و  اإلعا
  والرسوم إن وجدت وحصيلة الغرامات.

ت الىت تطبق على املخالفني وكيفية حتصيل الغرامات ومنح صفة   وقد نصت املواد السابعة والثامنة والتاسعة على العقو
  الضبط القضائى ملوظفى اجلهات اإلدارية املختصة القائمني على تنفيذ هذا القانون. 

لصيغة اآلتية:واللجنة إ لس املوقر املوافقة عليه    ذ توافق على مشروع هذا القانون، لرتجو ا

  

  رئيس اللجنة املشرتكة

  دكتور محدى السيد 



 
   



 
  مذكرة إيضاحية 

  ملشروع قانون ىف شأن احملميات الطبيعية

  )١٩٨٣لسنة  ١٠٢(والقانون 

  

ن حبماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية املتجددة  خاصة ىف النصف األخري من هذا القر  -اهتمت معظم دول العامل 
  وغري املتجددة وذلك ملصلحة األجيال احلاضرة والقادمة.

ت البيئة الطبيعية من ماء وهواء وتربة  ولقد سنت العديد من هذه الدول التشريعات املناسبة للمحافظة على مكو
  وحياة برية وحبرية. 

ال.كما اهتمت الدول واهليئات واملنظم لتعاون الدوىل ىف هذا ا برام االتفاقات والنهوض    ات الدولية 

ت البيئة الطبيعية   وعلى الرغم من أن مفهوم محاية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية ينصرف إىل كافة عناصر ومكو
محاية ورعاية خاصة وذلك  عتبارها وحدة واحدة، وكال ال يتجزأ، إال أن هناك بعض املناطق) من بيئة اإلنسان تستلزم

أما بسبب ما تضمه من مواد عضوية أو صخور أو ظواهر بيئية متميزة، ونظرا ملا حتتوى هذه املناطق من تكوينات  
ا، أو نظرا ملا تضمه  ت الربية أو البحرية أو مكا لتكاثرها أو هجر طبيعية أو جيولوجية أو جغرافية تعد موطنا للحيوا

ت الىت قد تتعرض للهالك أو االنقراض بسبب  من كائنات حية بري ت والنبا ة أو حبرية كالطيور واألمساك واحليوا
األنشطة املختلفة لإلنسان كالصيد أو الرعى، أو بسبب الزحف العمراىن أو لتزاحم املنشآت الصناعية أو لسبب 

شكاله املخت   لفة. عمليات التنقيب أو البحث عن املعادن أو البرتول أو التلوث 

وهلذه األسباب أو غريها اجته عدد كبري من الدول إىل توفري محاية خاصة لبيئة هذه املناطق وذلك بتخصيص مساحات 
معينة من األرض أو املياه الداخلية أو الساحلية لتكون حمليات طبيعية للمحافظة على البيئة الطبيعية من التدهور ومن  

ا احلية من نبا ت الربية أو البحرية أو قطع  مث احملافظة على مكو ت وحيوان، وحيظر فيها صيد أو قتل أو نقل احليوا
ت أو إقامة املنشآت الصناعية أو التجارية الىت تسهم ىف تدهور البيئة أو تلوثها على أن يتم  األشجار أو إتالف النبا

ت احلية وغري احلية الىت اختيار هذه املناطق على أساس األمهية البيئية أو العلمية أو السياحية أو ا جلمالية وأمهية املكو
  تضمها.

لعديد من املناطق الىت تتميز جبمال الطبيعة وروعتها والىت تضم الكثري من الكائنات   ولقد حيا هللا مجهورية مصر العربية 
درة خاصة ىف منطقة سيناء ومنطقة البحر األمحر والساحل الشماىل  ت  ت وحيوا لصحراء الغربية، احلية من نبا

النقراض بسبب األنشطة اإلنسانية املختلفة كأعمال التنقيب عن البرتول والبحث عن   ومعظم هذه الكائنات مهددة 
  املعادن والزحف العمراىن وغريها. 



 
ت الربية الىت كانت موجودة ىف مص ت واحليوا ر  وتدل دراسات االحتاد الدوىل لصون الطبيعة على أن عددا من النبا

  قد انقرضت من أراضيها وأن البعض اآلخر، يهدده االنقراض. 

نشاء احملميات الطبيعية وذلك لصيانة بيئة وثروات العديد من املناطق   ومن هنا جاءت فكرة إصدار تشريع وطىن 
ال نقراض، وصيانة  جبمهورية مصر العربية، ومحاية الكائنات الربية والبحرية الىت تضمها خاصة األنواع النادرة املهددة 

  البيئات الطبيعية الىت يعيش فيها من أرض ومياه. 

  ومن بني املناطق املقرتح جعلها حمميات طبيعية نذكر املناطق التالية: 

  ىف شبه جزيرة سيناء:  -أوال 

ت الربية - ١ ت واحليوا رخيية وطبيعية، وتضم العديد من النبا   .منطقة جبل سانت كاترين وهى منطقة ذات قيمة 

لنسبة للمجموعات املرجانية ىف منطقة   - ٢ منطقة رأس حممد وجزيرة تريان ىف خليج العقبة، وهلا أمهية علمية خاصة 
  رأس حممد وجمموعة الطيور النادرة ىف جزيرة تريان. 

موعات الطيور البحرية واملهاجرة.  - ٣   منطقة حبرية الربدويل، وهلذه املنطقة أمهيتها 

  اء الشرقية وساحل البحر األمحر: ىف الصحر  -نيا 

ت الربية.  - ١ ت واحليوا   منطقة جبال علبة، وهى من أهم املناطق الىت تضم العديد من النبا

مهيتها العلمية   - ٢ منطقة جبال شايب البنات واجلبال املتامخة وتقع غرىب منطقة الغردقة وتتميز هذه املنطقة 
  والسياحية. 

ت املناجنروف البحرية ومناطق الوجانيات البحرية.  املنطقة البحدية عند - ٣   محاطة جنوىب مرسى علم وتضم غا

صر والطيور  - ٤ صر جتمع هذه املنطقة بني احلياة الربية ىف ختوم حبرية  منطقة وادى املالقى قرب مصبه ىف حبرية 
  املائية املهاجرة واملقيمة.

  الغرىب:ىف الصحراء الغربية والساحل الشماىل  -لثا 

ت الربية الىت    ١٥منطقة رأس احلكمة، وهى شبه جزيرة متتد من البحر بعمق  - ١ كيلو مرتا وتضم عددا كبريا من النبا
ت حوض البحر املتوسط.   تتمثل نبا

ت الربية   - ٢ حطيه املغرة، وهى عبارة عن واحة صغرية على الطرف الشرقى ملنخفض القطارة، وتضم عددا من احليوا
  مة والىت تتعرض لالنقراض. اهلا

  منطقة جبال العونيات وختومها. وتقع على ملتقى احلدود املصرية والليبية والتشادية وهلذه املنطقة أمهية علمية.  - ٣



 
صطالح احملمية الطبيعية   وقد أعد املشروع القانون املرفق بشأن احملميات الطبيعية عرضت املادة األوىل منه املقصود 

ذه التسمية فاحملمية. عبارة عن مساحة من األرض أو املياه   "وذلك تفاد ألى لبس أو غموض حول املقصود 
ت أو ظواهر   ت أو احليوا الداخلية أو الساحلية أو كليها تتمتع حبماية خاصة حبكم ما تضمه من كائنات حية كالنبا

  طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو مجالية.

مل ياه الساحلية ىف تطبيق أحكام هذا القانون املياه اإلقليمية الىت ختضع لسيادة مجهورية مصر العربية طبقا  ويقصد 
  ألحكام القانون الدوىل العام. 

ا إتالف أو تدمري أو تدهور البيئة   وحتدد املادة الثانية من مشروع القانون التصرفات واألعمال احملظورة الىت من شأ
حلياة الربية أو البحرية، ويعترب احلظر املطلق لكافة األنشطة اإلنسانية مبناطق  الطبيعية ىف هذه امل ناطق، أو اإلضرار 

احملميات هو املبدأ العام الذى يقوم عليه مشروع القانون احلاىل، ومع ذلك جيوز عند الضرورة وحتقيقا للصاحل العام 
  من رئيس الوزراء. التصريح مبمارسة بعض األنشطة الىت يصدر بتحديدها قرار 

وال تقتصر احلماية الىت قررها القانون على املناطق الىت تدخل ىف احليز اجلغراىف للمحمية بل متتد طبقا للمادة الثالثة إىل  
ا التأثري على البيئة الطبيعية ىف  حملمية والىت يكون من شأ األنشطة والتصرفات والتجارب الىت جترى ىف املناطق احمليطة 

احملمية. أو على مواردها الطبيعية، ومن أمثلة هذه األنشطة إقامة املنشآت امللوثة أو املزعجة للكائنات احلية الىت  منطقة 
  توجد مبنطقة احملمية.

ا تنفيذ أحكام هذا القانون، وال  وطبقا للمادة الرابعة سيحدد رئيس جملس الوزراء اجلهة أو اجلهات اإلدارية الىت يناط 
دف إىل  يقتصر عمل هذه  اجلهة على جمرد تنفيذ أحكام هذا القانون بل متتد لتشمل بعض الوظائف األخرى الىت 

هداف وأغراض إنشاء احملميات الطبيعية وحصر الكائنات الىت   النهوض مبناطق احملميات كإعالم اجلمهور وتثقيفه 
  توجد مبنطقة احملمية.توجد مبنطقة احملمية وتبادل امللوثة أو املزعجة للكائنات احلية الىت 

وتشجيعا جلمعيات محاية البيئة واحلفاظ على الثروات الطبيعية على القيام بدور فعال ىف جمال محاية بيئة مناطق 
احملميات أجازت املادة اخلامسة للجمعيات املشهرة وفقا للقانون اللجوء إىل األجهزة اإلدارية والقضائية بغرض تنفيذ  

حملميات الطبيعية.أحكام القوانني والقرار    ات املتعلقة 

لذكر أن العديد من التشريعات األجنبية املتعلقة حبماية البيئة قد نصت على حق مجعيات محاية البيئة ىف  واجلدير 
دف صيانة البيئة الطبيعية واحملافظة على مواردها الطبيعية ومن أمثلة هذه التشريعات   ممارسة بعض االختصاصات 

  سى والتشريع اهلولندى.التشريع الفرن

لصرف على اجلهات الىت تتوىل تنفيذ أحكام هذا القانون،  كما نصت املادة السادسة على إنشاء صندوق خاص 
ت الىت توقع عند خمالفة أحكامه.   وحددت املادة السابعة العقو

  ويتشرف وزير شئون جملس الوزراء بعرض هذا املشروع.



 
حالته إىل جملس الشعب.رجاء التكرم ىف حالة املوافقة    عليه 

  ١٩٨٣يوليو 

  

  وزير شئون جملس الوزراء 

  ووزير الدولة للتنمية اإلدارية 

 عادل عبد الباقى


