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 الشواطئ الداخلية استغاللأحكام 

 يف قانون العراقي واملقـــــــــــــــارن

 د. نور حممد ياسنيو    د. سالم منعم مشعل

 جامعة النهرين –كلية احلقوق 

 امللخص

املستلزمات القانونية اليت يتطلبها قانون استغالل تتطلب عملية استغالل الشواطئ توافر 

الشواطئ باإلضافة اىل القوانني االخرى ذات العالقة اليت حتكم األعمال القانونية لشخص املستغل ، 

وهذه املستلزمات منها عامة ومنها خاصة. فعملية االستغالل ترتب حقوقًا للمستغل و التزامات على 

اىل مبحثني نتناول يف املبحث االول املستلزمات  ملوضوعنوزع هذا اعاتقه، ولبحث هذه االحكام س

  القانونية لعملية االستغالل، يف حني سنخصص املبحث الثاني لبحث اثار عملية استغالل الشواطئ.

 

Abstract 

 

           Exploitation beaches availability of legal requirements 

required by law to exploit beaches process that requires in 

addition to other related legal actions that control to someone 

exploiter laws , and these supplies including public and private 

ones . The process resulted in exploitation rights for untapped 

and obligations upon himself , and to discuss these verdicts 

Snozaa this topic two sections to be described in the first part, 

legal requirements for the process of exploitation , while the 

second section will be devoted to discuss the effects of the 

exploitation of beaches process. 
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 قدةة امل

تتطلب عملية استغالل الشواطئ توافر املستلزمات القانونية اليت يتطلبها قانون استغالل 

الشواطئ باإلضافة اىل القوانني االخرى ذات العالقة اليت حتكم األعمال القانونية لشخص املستغل ، 

تتطلبها القوانني  وهذه املستلزمات منها عامة ومنها خاصة . فاملستلزمات العامة هي الضوابط اليت

االخرى )عدا قانون استغالل الشواطئ( ذات العالقة بالنشاط الذي يباشره مستغلو احملدثات ، اما 

الضوابط اخلاصة فهي الضوابط احملددة بعملية استغالل الشواطئ دون غريها ، هذا من جانب ومن 

صدد البد من حتديد االثار جانب اخر هنالك اثار قانونية تنجم عن عملية االستغالل، ويف هذا ال

النامجة عن العالقات الشخصية ملستغلي الشواطئ ، باإلضافة اىل االثار اليت تتعلق بعملية اإلستغالل 

بوجه خاص ، فعملية االستغالل ترتب حقوقًا للمستغل و التزامات على عاتقه، ولبحث هذه االحكام 

ول املستلزمات القانونية لعملية االستغالل ، يف اىل مبحثني نتناول يف املبحث اال ملوضوعسنوزع هذا ا

 حني سنخصص املبحث الثاني لبحث اثار عملية استغالل الشواطئ.

 -: أهمية البحث

( أهمية كبرية حيث ال خيفى على احد ما الداخليةالشواطئ  استغالل احكام جيد موضوعنا ) 

تلعبه الشواطئ من دور يف الواقع العملي ملا هلا من تأثري كبري يف التنمية العمرانية و االقتصادية يف بلدنا 

خصوصًا يف ضل االوضاع احلالية  وما مير بالبلد من ازمة اقتصادية حيث ان اغلب الدول تهتم بثرواتها 

ئ وتعتربها املصدر الرئيس القتصادها القومي لذلك جند قوانني تلك الدول الطبيعية وخصوصا الشواط

 تنظم هذا املوضوع بشكل دقيق .  

ونظرا ألهمية هذا االستغالل يف عملية التطور االقتصادي والعمراني  واالجتماعي البد من  

نفسه  وذلك مبا مينحه وضع قواعد منظمة هلذا االستغالل ، سواء كانت هذه االعمال  يقوم بها املالك ب

،  او قد يقوم املالك برتتيب حقوق عينية على أرضه سواء كان ق امللكية من سلطة استغالل الشيءح
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ذلك برتتيب حق املساطحة  او ترتيب حق انتفاع ، او ترتيب حق شخصي على ارضه وذلك بتأجريها 

 باعتباره الصورة الشائعة هلذا االستغالل.

املعدل  7591لسنة  95من قانون استغالل الشواطئ العراقي رقم  2ملادة وانطالقًا من نص ا

 حيث بينت لنا اهدف هذا القانون وجاءت بالتالي: 

   

يهدف هذا القانون اىل تنظيم استغالل شواطئ دجلة والفرات واالنهر الرئيسية وروافدهما والبحريات  )

الفيضان ومنع التلوث بصرف النظر عن نوع  واخلزانات واالراضي اجملاورة هلا وتامني امرار مياه

 العالقة باألرض كحق امللكية او حق التصرف او حق املنفعة او االجيار او التجاوز( . 

يتضح لنا من النص اعاله ان املشرع ال يعبأ بشخص املستغل  سواء كان مالكا ام متصرفا ام 

 ه االرض لذلك  .ستغالل هذاطريقة  دف اىل تنظيمبل يه مستأجرا ام متجاوز ،

وجاء يف االسباب املوجبة أن املصلحة العامة تقضي بتنظيم استغالل شواطئ دجلة والفرات  

وروافدهما والبحريات واخلزانات واالراضي اجملاورة هلا، وذلك بوضع قواعد تعني انواع التصرفات 

باتية ، مع حتديد بعدها عن اليت جيوز لقيام بها زرعا او غرسا او بناء او انشاء مشاريع حيوانية او ن

السدة او اجلرف وان يتخذ رئيس الوحدة االدارية بناء على طلب دائرة الري االجراءات الالزمة لوقف 

االعمال املخالفة ، وان يعاقب مرتكب املخالفة بصرف النظر عن عالقته باألرض سواء كان مالكا هلا او 

غاية من القانون منع املخالفات بصرف النظر عن صاحب حق التصرف او حق منفعة او مستأجرا الن ال

 عالقة املخالف باألرض.

 املعدلة حيث جاء فيها : 4املادة وبالرجوع اىل نص       

جيوز انشاء البساتني واالبنية واملشاريع االخرى على جانيب النهر امام السداد النظامية او  - 7: أوال

 خلفها مبا ال يؤثر يف انسيابية جمرى النهر وتلوثه.

حتدد وزارة الزراعة والري جمرى النهر واالبعاد النهائية الالزمة النسيابية املاء وامرار التصاريف  - 2

 العالية.

 راعة احملاصيل الزراعية دون التقيد باألبعاد احملددة جملرى النهر.يسمح بز - 3
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خيول وزيرا احلكم احمللي والزراعة والري وامني بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة املنشآت اليت   ثانيا

تقام خالفا ألحكام الفقرة اوال من هذه املادة على نفقة اصحاب املنشآت من دون تعويض، عندما ترى 

 هذه اجلهات ان املنشاة يعرقل جمرى النهر او يؤدي اىل تلوثه.

واليت تتوافر فيها االسباب الصحية والبيئية املقامة او اليت ستقام  ت السياحيةتستثنى املنشآثالثا: 

 قرب شواطئ البحريات من احكام الفقرة اوال وثانيا من هذه املادة. 

عملية استغالل الشواطئ مت تعطيلها مبوجب تعليمات تسهيل تنفيذ تنظم  اليتهذه القواعد ف 

 اليت حرمت استغالل هذه االراضي املهمة. 7550لسنة 3قانون استغالل الشواطئ رقم 

 

 -ةشكلة البحث :

( بالرغم من اهميته بعدم وجود الداخلية الشواطئ استغاللحكام اتتمثل مشكلة حبثنا ) 

قواعد تنظم هذا املوضوع  بشكل دقيق من قبل املشرع العراقي ، وامنا تناوله يف نصوص ال تعترب يف 

عترب نص حقيقي ينظم يمن هذا القانون ال  4ان نص املادة  واالدقهلذا املوضوع ، حقيقتها تنظيم 

استغالل هذه الثروة الطبيعية  . لذا سوف نتناول هذا املوضوع من خالل بيان مواضع النقص يف 

خرى النصوص قانونية االتشريعنا لغرض دعوة املشرع اىل سدها ، وذلك من خالل بيان موقف 

 .عطلة ضمنًاقارنة مع نصوص دول اخرى ام نصوص وطنية مخبصوص هذا املوضوع سواء كانت م

 -:ةنهج البحث 

( االسلوب الشواطئ الستغاللالتنظيم القانوني سنتبع يف معاجلتنا ملوضوع البحث ) 

االستقرائي)التأصيلي( وذلك بهدف الوصول اىل قاعدة عامة ميكن تطبيقها على املسائل اليت يثريها 

تحليل النصوص القانونية القائمة اليت هلا لالبحث. وكذلك نتبع االسلوب االستنباطي)التحليلي( 

القانونية االخرى  النصوصها بمقارنتعد عالقة بهذا املوضوع وبيان مواطن القصور فيها وذلك ب

 موضوع املقارنة وبيان موقف التشريعات املقارنة وخصوصا القانون املصري والسوري .

 -خطة البحث:
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بناًء على ما تقدم فإننا سنتناول موضوع حبثنا من خالل خطة علمية حمكمة موزعة اىل 

، وذلك الستغالل الشواطئاملستلزمات القانونية االول  املبحثمسبوقة مبقدمة . نتناول يف مبحثني 

أثار االستغالل القانونية لبحث نخصصه سالثاني املبحث ببيان الشروط العامة واخلاصة. اما ب

حقوق والتزامات هؤالء املستغلني . وننتهي خبامتة نتناول فيها الهم النتائج وسنبني فيه اهم 

 واملقرتحات .

 املبحث االول

 املستلزةات القانونية الستغالل الشواطئ 

املظاهر السياحية املهمة فضال  ىحدية صورة من صور الثروة الوطنية وإالشاطئ العقارات دتع

، لذا حترص الدول على تنظيم استغالل هذه املناطق ومع عن كونها متثل الوجه احلضاري ألي بلد كان

ما تستلزمه  ةمراعاوقهم الواردة على تلك االراضي يف استغالل حقو شخاصاعطاء جمال واسع امام اال

له من ضوابط ، فاستغالل الشواطئ يستلزم توافر عدة شروط لكي يأخذ شك هلذا االستغاللالقوانني 

رمانه من احلصول حب وذلكللشاطئ من االنتفاع بهذه العقارات شخص املستغل ال ان مينعالقانوني دون 

، اىل قسمني  املستلزمات تلكميكن تقسيم ما اقامه من حمدثات ، وعلى اجازة االستغالل او ازالة 

 الستغاللاخلاصة اما القسم الثاني فريتبط بالشروط و،  لالستغاللالشروط العامة القسم االول يتعلق ب

 . الشواطئ

يف املطلب االول الشروط العامة  حندداستنادا ملا تقدم سنتناول هذا املبحث يف مطلبني و

 .هلذا االستغالل نخصصه لبحث الشروط اخلاصةساما املطلب الثاني الشواطئ  الستغالل

 املطلب االول 

  الشـــــــروط الــــعاةة

قصد بالشروط العامة هي الشروط اليت يستلزم توافرها يف املشاريع او االنشطة اليت يباشرها ي 

الشروط على عملية استغالل الشواطئ تنطبق هذه ف بغض النظر عن املكان الذي تقام عليه ، االشخاص

اليت يتطلب توافرها يف عملية اهم الشروط من شانها شان أي عملية استغالل اخرى تنطبق عليها، و
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 علىاملطلب  يتم تقسيم هذا، وعلى هذا االساس سالضوابط االنشائية و الصحية هي  استغالل الشواطئ

 ، يف حني خنصص الفرع الثاني للضوابط الصحية . فرعني نتناول يف الفرع االول الضوابط االنشائية

 الفرع األول: توافر الضوابط االنشائية /

اىل مسألة عدم خضوع الشواطئ للضوابط االنشائية الن هذه  7مل تتطرق القوانني حمل املقارنة

مبا  ةختضع للشروط العام )العقارات الشاطئية(القوانني باألصل مل متنع استغالل هذه االراضي فهي

االنشائية الضوابط باإلضافة اىل الرتخيص الالزم لالستغالل ، ويقصد ب فيها الضوابط االنشائية والصحية

ما تتطلبه عملية استغالل نشاط معني من مستلزمات سابقة على انشاء املشروع او النشاط الذي يهدف 

 2على اجازة البناء و اجازة االثارالشواطئ ، واهم هذه الضوابط االنشائية هو احلصول  واىل اقامته مستغل

. 

لسنة  59يف قانون االمالك العامة البحرية رقماخضع حيث  املشرع السوري وهذا ما ذهب اليه 

حيث نصت ،  3 ة ونص على ذلك بشكل صريحيف استغالهلا للضوابط العام اراضي الشواطئ 2007

االمالك البحرية اموال عامة تسرى عليها  االمالك العامة البحرية السوري على : )) من قانون 7املادة 

 االحكام املنصوص عليها يف القوانني النافذة فيما ال خيالف احكام هذا القانون(( .

فهو يلزم بشكل عام االشخاص يف حال اقامة أي بناء او أي  اما بالنسبة اىل املشرع العراقي

من  4 53ادة وذلك استنادا اىل نص امل من اجلهة املختصة قانونامنشأ ثابت احلصول على اجازة بناء 

 7539 لسنة 44نظام الطرق واالبنية رقم  31املادة ، و  7554لسنة  759قانون ادارة البلديات رقم 

ال جيوز إحداث أي بناء قبل استحصال إجازة من البلدية حسب أحكام هذا اليت نصت على : ))

   النظام (( .

هذه استغالل  7550لسنة  3منعت تعليمات تسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ  رقم بينما 

منها  9ذات املادة  منمنها ، و اعطت الفقرة سادسا  2وذلك مبوجب نص املادة  راضي )الشواطئ(اال

ألمانة بغداد ووزارة البلديات واالشغال العامة كال حسب اختصاصه صالحية منح اجازات البناء 

ضي الواقعة خارج احملرم مع اعفاء املستغلني من استحصال موافقة اجلهات ذات العالقة يف لألرا
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الشواطئ من ضوابطها واستندت يف  5و وزارة الزراعة ، بينما استثنت امانة بغدادوزارتي املوارد املائية 

  2000لسنة  3رقم  تعليمات منع التجاوز على خط تهذيب نهر دجلة داخل بغداد هذا االستثناء اىل
تشييد أي بناء أو منح إجازة بناء  5/3/2000منها على انه : ))مينع من تاريخ  7املادةاليت نصت يف 

( مخسة عشر مرتا احملددة من 79يف منطقة مقطع النهر )خط تهذيب نهر دجلة( وإىل مسافة عمق )

 .(اهليئة العامة لتشغيل مشاريع الري يف وزارة الري ضمن حدود مدينة بغداد(

و بناًء على ما تقدم يتضح بان خط التهذيب واحملرم ال جيوز استغالهلما بإقامة البناء  

، 9، اما االراضي الواقعة خارج حدودهما جيوز استغالهلما وختضع لضوابط اجازة البناء  1واملنشآت 

ة البناء فهذه ويف هذا الشأن يالحظ بانه ال ضرورة الستثناء إراضي الشواطئ من الضوابط العامة إلجاز

الضوابط فنية وهندسية يستلزم توافرها يف اغلب عمليات البناء و اقامة املنشآت ، لذا ندعو املشرع 

العراقي ان ال يستثين الشواطئ من ضوابط اجازة البناء متى ما كان للمستغل حق استغالهلا ، واما ان 

ع ضوابط خاصة ألراضي الشواطئ يفرض على امانة بغداد و وزارة البلديات كال حسب اختصاصه بوض

 إلقامة املنشآت التجارية والسياحية .

ومبا ان االراضي الواقعة خارج احملرم ختضع لضوابط اجازة البناء ، فاملستغل ملزم باحلصول 

على تلك االجازة لكن ما احلكم يف حالة اقامة املستغل البناء دون احلصول على اجازة من اجلهة 

 املختصة ؟ 

يقصد  فاألخريةو قبل االجابة على السؤال املطروح اعاله البد من بيان املقصود بإجازة البناء ، 

قانونية اليت يتم ال و الضوابطوفق الشروط من دوائر البلديات واملستحصلة  الزمةجازة الاإلبها :)) هي 

اصه إلقامة أي انشاء وضعها من قبل وزارة البلديات واالشغال العامة او امانة بغداد كل حسب اختص

 .5((استعماهلا أو غري معروف   سواء كان معروفا )بناء( او ترميم باستخدام مواد 

 

 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

  

711 
 

184 184 

انشأ صاحب امللك بناء بدون مت إذا طرحه اعاله ميكننا القول بانه  و لإلجابة على ما مت 

تنذر  فعلى البلدية أن إجازة وتبني بعد الكشف إن ذلك البناء ممنوع مبوجب أحكام نظام الطرق واالبنية 

صاحبه بلزوم إزالة األسباب الداعية للمنع خالل مدة مناسبة على أن ال تقل عن ثالثة أيام وعلى 

اىل اجلهة اليت  مضمون اإلنذار إال إذا ادعى أن البناء غري ممنوع فله أن يقدم اعرتاضه صاحبه أن ينفذ 

ة أخرى فان تبني أن االدعاء غري وارد تكلفه بإزالة البناء مر أن تكشف  االخريةوعلى  انذرته )البلدية(

  .70بذلك مباشرة وتستويف املصاريف منه  فان امتنع أو مل يقدم اعرتاضا فلها أن تقوم  املانعة،األسباب 

اما بالنسبة ملنح اجازة البناء للمحدثات اليت يرغب املستغل يف اقامتها على الشواطئ اليت جيوز 

ارج حدود البلديات فتتم املصادقة عليها من رئيس الوحدة اإلدارية وفقا لألحكام استغالهلا والواقعة خ

املتعلقة باملصادقة على التصاميم واإلعالن عنها  7554( لسنة 759الواردة يف قانون إدارة البلديات رقم )

 .77، و يتم تدقيق هذه اإلجازة من قسم التخطيط العمراني يف احملافظة 

زة البناء فقد تتطلب عملية استغالل الشواطئ استحصال االجازة من جهات وباإلضافة اىل اجا 

اخرى ، كما هو احلال بالنسبة للشواطئ اجملاورة للمناطق اليت حتوي على اثار فال يتم منح اجازة 

البناء اال بعد استحصال موافقة اهليئة العامة لآلثار، حتى وان كانت االرض اليت يراد استغالهلا ال 

على اثار ، وهذا الشرط ليس قاصرا على الشواطئ وامنا شرط عام يستلزم يف مجيع االحوال حتتوي 

ما يكون ترخيص االثار سابق على منح اجازة البناء ،  ةاليت يتطلب فيها استحصال اجازة البناء وعاد

)ال متنح / خامسا : ) 5حيث نصت املادة  2000لسنة  99وذلك استنادا اىل قانون االثار والرتاث رقم 

اجازة البناء يف املناطق اليت تضم مواقع اثرية ويف االماكن القريبة منها حبدود كيلومرت واحد اال بعد 

 .ثالثني يوما من تاريخ تقديم طلب االجازة (( 30التحريرية خالل  72موافقة السلطة االثارية

 الفرع الثاني : الضوابط الصحية الستغالل الشواطئ  /

ال خصوصية إلراضي الشواطئ فيما يتعلق بالشروط العامة وهذا ما اخذ به املشرع السوري يف  

اليت اخضعت املشاريع املرخصة للشروط  2007لسنة  59رقم من قانون االمالك العامة البحرية  5املادة 

مة االحياء فال جيوز ان تؤثر على سال، الفنية والصحية املنصوص عليها يف القوانني ذات العالقة 

فحماية البيئة النهرية تعد من اهم املسائل اليت جيب مراعاتها من قبل  ،املائية والبيئة البحرية 
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االشخاص املستغلني للشواطئ فيجب اال يكون لنشاطهم تأثري ضار او ملوث للبيئة احمليطة او اجملاورة 

 . 73اخلاطئة هلذا االستغالل ، وذلك حفاظًا على البيئة باالبتعاد عن االفعال

تنظيم استغالل الشواطئ ضمن نصوص قانون  تتناول يتيف حني ذهبت بعض التشريعات ال

لسنة  5واملعدل بالقانون رقم  7554لسنة  4رقم  البيئة الرتباطهما الوثيق، ومنها قانون البيئة املصري

حيث نصت والذي حظر يف االصل تصريف اي مواد ملوثة من املنشآت املقامة على الشواطئ  ،2005

)) حيظر علي مجيع املنشآت مبا يف ذلك احملال العامة و املنشآت التجارية و  منه على : 55املادة 

شأنها الصناعية و السياحية و اخلدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غري معاجلة من 

قة إرادية أو غري إرادية يإحداث تلوث يف الشواطئ املصرية أو املياه املتامخة هلا سواء مت ذلك بطر

 . مباشرة أو غري مباشرة و يعترب كل يوم من استمرار التصريف احملظور ، خمالفة منفصلة (( 

فال جيوز للمستغلني بغض النظر عن عالقتهم باألرض ان يقوموا باألفعال اليت يرتتب عليها 

تلوث البيئة ، حتى وان كانت احملدثات مرخص هلا بتصريف املواد امللوثة فال جيوز هلا ذلك اال بعد 

 .74اجراء املعاجلة عليها 

ث يف قانون استغالل الشواطئ اما بالنسبة للمشرع العراقي فبالرغم من ايراد النص بعدم تلو

املعدل ، اال ان هذا القيد يف حقيقته يعترب قيدا عاما ليس قاصرا على  7591لسنة  95العراقي رقم 

يف املادة قد نص على هذا القيد املذكور اعاله حيث جند قانون محاية وحتسني البيئة  اراضي الشواطئ،

امة كونه التزام عام يرد على مجيع انشطة االنسان ، فاحلفاظ على البيئة يعد من الشروط العمنه  74

اليت هلا تأثريات خارجية على البيئة مبا فيها الشواطئ، ولعل السبب يف ايراد مثل هذا النص يف 

قانون استغالل الشواطئ هو عدم وجود قانون خاص يف البيئة يف الفرتة اليت صدر فيها قانون استغالل 

 .79الشواطئ 

العراقي تصريف  2005لسنة  21من قانون محاية وحتسني البيئة رقم  74وقد منعت املادة 

الوقت عاجلت طريقة التصريف وذلك عن طريق ربط تصريف  ذاتويف املواد امللوثة اىل املوارد املائية 

يها اىل املوارد املواد امللوثة إىل شبكات تصريف مياه األمطار، كما ال جيوز استخدام املواد امللوثة او رم
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املائية وبشكل عام ال جيوز القيام بأية أعمال تؤدي إىل تلوث املوارد املائية السطحية نتيجة استغالل 

 .75ضفافها إال بعد موافقة اجلهات املعنية 

  2005لسنة  21يف قانون محاية وحتسني البيئة رقم يالحظ بان موقف املشرع العراقي هذا و

لذي اجاز التصريف بعد اجراء املعاجلة على املواد اليت سيتم تصريفها ألنه وان من املشرع املصري ا دقا

متت املعاجلة ال ميكنه ضمان عدم تلوث املوارد املائية ، بينما منع املشرع العراقي اصال تصريف اي 

   .71مواد ملوثة اىل االنهار واستلزم ربط تصريفها اىل شبكات تصريف مياه االمطار

يستلزم ايضا ويف حالة ما اذا انه خبصوص شرط احلفاظ على البيئة ، و اىل ما تقدم  ويضاف

كان اهلدف من اقامة البناء ملباشرة املشروعات اليت تعمل على تقدم اخلدمات مثل الفنادق او دور 

االسرتاحة وغريها من االنشطة اخلدمية ، احلصول على اجازة صحية من اجلهات املختصة قبل 

ال املعدل : )) 7597لسنة  95من قانون الصحة العامة رقم  33نشاطه هذا ما نصت عليه املادة مباشرة 

سواء كان تابع للقطاع االشرتاكي او املختلط او اخلاص اال بعد  79 جيوز انشاء او فتح اي حمل عام

عد احلصول على اجازة صحية من اجلهة الصحية املختصة ... (( . وهذه االجازة ال متنح اال ب

من تعليمات شروط منح  2استحصال موافقة دائرة محاية وحتسني البيئة هذا ما نصت عليه املادة 

 . 2007لسنة  5املعدلة مبوجب تعليمات رقم  العراقيةاالجازة الصحية 

وبعد اجراء اجلهة الصحية املختصة للكشف على العقار العائد لصاحب الطلب او املستأجر  

من  3ط الصحية الواجبة فيه يتم اصدر االجازة الصحية املطلوبة له املادة والتأكد من توافر الشرو

  .املذكورة اعاله تعليمات منح االجازة الصحية

  -: االستنتاج

بان خط التهذيب واحملرم ال جيوز استغالهلما بإقامة البناء من خالهلا يتضح  ما تقدم خالصة

يف و جيوز استغالهلما وختضع لضوابط اجازة البناء.واملنشآت ، اما االراضي الواقعة خارج حدودهما 

يالحظ بانه ال ضرورة الستثناء إراضي الشواطئ من الضوابط العامة إلجازة البناء فهذه هذا الشأن 

املشرع ينبغي على الضوابط فنية وهندسية يستلزم توافرها يف اغلب عمليات البناء و اقامة املنشآت ، لذا 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

  

711 
 

187 187 

لشواطئ من ضوابط اجازة البناء متى ما كان للمستغل حق استغالهلا ، واما ان العراقي ان ال يستثين ا

يفرض على امانة بغداد و وزارة البلديات كال حسب اختصاصه بوضع ضوابط خاصة ألراضي الشواطئ 

 إلقامة املنشآت التجارية والسياحية .

 املطلب الثاني

 الشروط اخلاصة الستغالل الشواطئ 

هو االول  حمددين ، الضابط  ملباشرة نشاطه على الشواطئ توافر ضابطنيينبغي على املستغل 

 اما الضابط الثاني فهو ضابطو ، يتمثل باحلصول على الرتخيص من اجلهات املختصة و اجرائي ضابط 

ىل فرعني الذا سنقسم هذا املطلب  ،موضوعي يتمثل بالتقيد باحلدود املرسومة قانونا هلذا االستغالل 

دود و االبعاد احلنتناول فيه فالفرع االول نبحث فيه الرتخيص والية احلصول عليه ، اما الفرع الثاني 

 املخصصة لالستغالل.

 الفرع األول: الرتخيص و الية احلصول على اجازة االستغالل /

الرتخيص هو اإلذن الصادر عن اإلدارة ملمارسة نشاط معني  
يضفي ، فالرتخيص هو الذي   75

الطابع القانوني على االستغالل وان كان من املمكن سحبه الحقا، فبالرغم من ان االصل حرية 

االستغالل فقد تتطلب ممارسة بعض االنشطة احلصول على االذن املسبق من جهة حيددها وتكون ذات 

فالرتخيص  ها.عالقة ملقتضيات يراها املشرع ضرورية ملباشرة املستغل نشاطه يف اماكن معينة خلصوصيت

 ىلاعرضة املستقرة واملغري اليت قام بها مستغل الشاطئ تصرفات الوسيلة إدارية يرتتب عليها استقرار 

  .20لزوال يف أي وقتا

زم ، كما هو احلال الواغلب التشريعات حظرت االستغالل اال بعد احلصول على الرتخيص ال

 13نص املادة مبوجب بالنسبة للمشرع املصري الذي حظر استغالل الشواطئ اال مبوجب ترخيص وذلك 

اليت جاء فيها: ))حيظر إقامة  2005لسنة  5املعدل بالقانون رقم  7554لسنة  4رقم  قانون البيئة

الداخل إال بعد موافقة اجلهة اإلدارية  منشآت علي الشواطئ البحرية للجمهورية ملسافة مائيت مرت إىل

 .  املختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ...(( 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

  

711 
 

188 188 

، اما 27واجلهة املختصة يف مصر بإصدار الرتخيص هي اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ 

صري عن الية احلصول على الرتخيص إلقامة املنشآت فقد بينتها الالئحة التنفيذية لقانون البيئة امل

وذلك عن طريق تقديم طلب كتابة من قبل املستغل إىل احملافظة الساحلية املعنية ، و يرفق بالطلب 

دراسة متكاملة عن تقييم التأثري البيئي للمشروع أو األعمال املستجدة املطلوب تنفيذها مبا يف ذلك 

تلوث الناجم عن املشروع تأثريها على التوازن البيئي للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ وخصوصا ال

أو األعمال، مع بيان األعمال و االحتياطات املقرتحة تفصيال ملعاجلة اآلثار احملتمل حصوهلا، و تقوم 

احملافظة الساحلية بتحويل الطلب إىل اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ إلبداء رأيها الفين يف 

م احملافظة الساحلية بإرسال دراسة تقييم التأثري املشروع بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة كما تقو

البيئي للمشروع إىل جهاز شؤون البيئة ملراجعتها وإبداء الرأي فيه خالل ستني يوما من تاريخ استالمه 

. وبعد ذلك يصدر الوزير املختص بشؤون البيئة بعد أخذ رأى اجلهات اإلدارية املختصة واحملافظات 

 .22اخل منطقة احلظر أو تعديل خط الشاطئ املعنية بإقامة املنشأة د

 2007لسنة  59يف قانون االمالك العامة البحرية رقم وكذلك احلال بالنسبة للمشرع السوري 

فقد اجاز استغالل الشواطئ من قبل اجلهات اخلاصة او االفراد لكن ملدة حمددة بناًء على ترخيص 

الرتخيص فقد بينها املشرع السوري فقط يف  . اما عن الية احلصول على23يصدر من اجلهة املختصة 

حالة استغالل الشواطئ الواقعة خارج حدود البلديات ، فيتم تقديم طلب الرخصة الستغالل الشواطئ 

 الواقعة خارج احلدود البلدية اىل اجلهة املختصة بالرتخيص

 

وهذه اجلهة حتيل الطلب اىل املديرية العامة للموانئ مرفقا بالوثائق واملخططات اليت تبني  

تفاصيله و تتأكد من توفر الشروط الالزمة للرتخيص ، بعد ذلك حتيل الطلب ومرفقاته اىل وزارة النقل 

ثر ذلك تصدر مع بيان رأي املديرية العامة للموانئ تبعا لتوفر الشروط الالزمة للرتخيص، وعلى ا

الرخصة عن اجلهة املختصة بعد موافقة وزير النقل وحيدد فيها مدة االشغال وطبيعته ومكانه والشروط 

 .24واملواصفات اليت يستلزم توافرها يف عملية االستغالل
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اما بالنسبة لألراضي الواقعة ضمن احلدود االدارية فيكون الرتخيص عن طريق الوحدة االدارية 

على : ))  2007لسنة  59السوري رقم من قانون االمالك العامة البحرية  70املادة نفسها حيث نصت 

االمالك العامة البحرية الواقعة ضمن املخططات التنظيمية املعتمدة اصوال تفقد صفتها هذه  -ب

يف وللوحدات االدارية ذات العالقة الرتخيص بإشغاهلا او استثمارها وفقا للشروط واالوضاع املشار اليها 

 هذا القانون(( .

اجلهات اليت يستلزم احلصول على موافقتها ابتداًء  قد حددملشرع ويف العراق يالحظ بان ا 

 95من قانون استغالل الشواطئ العراقي رقم  3املادة وذلك يف ملباشرة املستغل نشاطه على تلك االراضي 

بأحكام هذا القانون  29مولة نصت على : ))ال جيوز استغالل اي ارض مشواليت املعدل  7591لسنة

بالزراعة او الغرس او انشاء بناء او مشروع فيها اال مبوافقة وزارة الري)املوارد املائية حاليًا( و وزارة 

 الزراعة ((.

اما عن آلية احلصول على اجازة االستغالل فتكون عن طريق استحصال موافقة اجلهات الفنية 

وزارة املوارد املائية تعد هيئة تشغيل  ىلابالنسبة و املائية و الزراعة.يف وزارتي املوارد  25وليست القانونية

مشاريع الري والبزل ) قسم التشغيل(  اجلهة املختصة يف منح املوافقة للمستغل من عدمها ويتم 

استحصال موافقتها اوال وقبل وزارة الزراعة حيث ان موافقة االخرية هي حتصيل حاصل ملوافقة االوىل 

االخرية مبفاحتة وزارة املوارد املائية هذه ك اذا قدم املستغل الطلب اىل وزارة الزراعة اواًل تقوم ، ومع ذل

 . 21لبيان رايها

وقد تتدخل جهات اخرى يف هذه املوافقة مثل وزارة السياحة واالثار يف حالة ما اذا كانت  

 .29ما تقدم بيانه هنالك اثار يف املنطقة و موافقة وزارة البيئة وغريها من اجلهات  ك

اما بالنسبة اىل وزارة الزراعة فاجلهة الفنية املختصة فيها مبنح املوافقة على االستغالل هي 

وحتديدا قسم االراضي والتعاقد ، و الشاطئ الذي يستغل قد يكون من  25مديريات الزراعة التابعة هلا

ا على االستغالل تقوم مبفاحتة وزارة االراضي اململوكة اىل وزارة الزارعة يف هذه احلالة عند موافقته



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

  

711 
 

190 190 

املوارد املائية الستحصال موافقتها ، و تقوم االخرية بتكليف موظفها الفين للعمل على وضع دعامات 

 .30حتدد خط التهذيب و املساحة اليت سيتم استغالهلا 

 املعدل مل 7591لسنة  95ويف هذا الشأن يالحظ بان قانون استغالل الشواطئ العراقي رقم  

يؤكد على ضرورة تقديم وثائق تبني تفاصيل املشروع الذي سيقام على اراضي الشواطئ مثل تقديم 

دراسات بهذا املوضوع او تقييم االثر البيئي او بيان الوسائل املتخذة ملواجهة احلاالت املستجدة كما هو 

تفعيل النصوص اليت  احلال بالنسبة للمشرع املصري، وامنا منع استغالل هذه االراضي لذا البد من

، باإلضافة اىل وضع قواعد جتيز استغالهلا ألهمية هذه االراضي خصوصا من الناحية االقتصادية 

قانونية تستلزم قيام االشخاص الذين يرومون استغالل الشواطئ تقديم دراسات وتقييم لإلثر االقتصادي 

ضع جهة مستقلة و خمتصة بالشواطئ و البيئي للمشاريع اليت ستقام على تلك العقارات ، و ضرورة و

تقوم بإجراء الدراسات والكشف والتقييم للمشاريع و الطلبات املقدمة من االشخاص الراغبني باحلصول 

 على ترخيص االستغالل ، هذا باإلضافة اىل اعطاء هذه اجلهة املستقلة وظيفة منح الرتخيص .

  الفرع الثاني : ضوابط االبعاد واملوقع /

و بعضها االخر ال جتيز  37التشريعات اراضي الشواطئ من امالك الدولة العامة تعترب بعض

، اما بالنسبة للمشرع  32ستغالهلا اال وفق صورة واحدة من االستغالل قد تكون عن طريق عقود امتيازا

املصري فلم يعتربها من االمالك العامة ومع ذلك قيد املستغل بغض النظر عن عالقته باألرض بشرط 

مرت فاشرتط الستغالهلا احلصول على موافقة  200ول على الرتخيص حلدود قدرها مبساحة احلص

حتديد  اىلومل يذهب املشرع املصري يف قانون البيئة وال الالئحة التنفيذية له ، اهليئة املصرية للشواطئ 

، وقد  وامنا تطلب فقط احلصول على الرتخيص من اجلهة املذكورةمعينة للشواطئ ستغالل ا ةطريق

من الالئحة التنفيذية لقانون استغالل الشواطئ :))حيظر الرتخيص بإجراء أي عمل  50نصت املادة 

يكون من شأنه املساس خبط املسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخوال يف مياه البحر أو احنسارا عنه إال 

ون البيئة ويتبع بالنسبة ؤبعد موافقة اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز ش

 .للطلبات اليت من شأنها املساس خبط املسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله اإلجراءات والشروط ...((
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وهذا يعين ان االستغالل حتى وان كان له تأثري على جمرى النهر جيوز استغالل الشاطئ بعد 

واطئ بعد التنسيق مع جهاز شؤون وهي اهليئة املصرية للش احلصول على الرتخيص من اجلهة املختصة

البيئة ، فيتضح من النص املذكور اعاله ان الرتخيص الصادر عن اجلهة املختصة ال يكفي ملباشرة عملية 

 .استغالل الشواطئ بل البد من استحصال موافقة اجلهة املختصة حبماية البيئة )جهاز شؤون البيئة(

اما بالنسبة للمشرع العراقي فقد حصلت تطورات يف الصياغة التشريعية لقانون استغالل الشواطئ 

، حيث كان هذا القانون قبل التعديل الوارد على املادة الرابعة منه ينظم املعدل  7591لسنة  95رقم 

هذا القانون اال  ينص على عدم جواز استغالل االراضي املشمولة بأحكاماستغالل هذه االراضي وقد كان 

 وفق االستعماالت احملددة فيه واليت كانت

تقسم االراضي اىل قسمني ملباشرة تلك االنشطة عليها ، وهي االراضي اليت تفع خلف السدة  

النظامية او اجلرف خمصصة ألغراض ختتلف عن االغراض املخصصة للشواطئ اليت تقع امام السدة 

 .33النظامية او اجلرف حسب االحوال

ويالحظ على نص املادة الرابعة قبل التعديل بانه ترك مساحات واسعة من االراضي الواقعة  

السبب يف ذلك ، فاذا كان الدافع هو  دون معرفةخلف السدة النظامية او اجلرف دون االستغالل 

اخلشية من الفيضان وما يؤديه من اضرار تلحق بتلك احملدثات فهذا الدافع ميكن تربيره بالنسبة 

لألراضي الواقعة امام السدة ، الن اجلرف و السدادة النظامية هي االراضي املرتفعة او تعليات ترابية 

 .34متنع وصول املياه اىل تلك االراضي

  7550لسنة  1من قانون رقم  7وقد الغيت هذه املادة )املادة الرابعة( مبوجب املادة هذا  

نصًا جييز فيه استغالل اراضي املشرع حيث اورد  7591لسنة  95تعديل قانون استغالل الشواطئ رقم 

جيوز انشاء البساتني واالبنية  - 7أوال:  - 4: )) من خالل الشواطئ دون حتديد لطريقة االستغالل 

واملشاريع االخرى على جانيب النهر امام السداد النظامية او خلفها مبا ال يؤثر يف انسيابية جمرى النهر 

 وتلوثه ((.
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اعطى القانون لوزارتي الزراعة واملوارد املائية صالحية حتديد االبعاد النهائية الالزمة ومع ذلك 

النسيابية املاء وامرار التصاريف العالية ، على انه هذه االبعاد ال متنع من زراعة احملاصيل ، ويف 

املقامة او اليت  مجيع االحوال تستثنى املنشآت السياحية واليت تتوافر فيها االسباب الصحية والبيئية

، 39ستقام قرب شواطئ البحريات من التقيد باألبعاد وكذلك من االزالة من قبل اجلهات املختصة 

وحسنًا فعل املشرع عندما اجاز استغالل الشواطئ بإقامة منشآت سياحية دون التقيد باألبعاد مادام 

 تتوافر فيها االسباب الصحية والبيئية.

من قانون استغالل الشواطئ  4هذا الصدد يتعلق بنص املادة  يفر تساؤل ثوومع ذلك قد ي 

: )) تستثنى املنشآت السياحية واليت تتوافر فيها اليت نصت على املعدل  7591لسنة  95العراقي رقم 

التساؤل يرتبط مبدى  هذا االسباب الصحية والبيئية املقامة او اليت ستقام قرب شواطئ البحريات ... ((

 ؟ مشوله لشواطئ االنهار من عدمه

و  35لإلجابة عن هذا التساؤل ميكن القول ان شواطئ االنهار يشملها النص املذكور اعاله 

من هذه املادة نصت على جواز استغالل جانيب النهر ، ومل تنص هذه الفقرة  7دليل ان الفقرة أوال/ال

رع التفرقة بينهما ملا اورد النص بهذه الصيغة ، ويف هذا الشأن البد على شواطئ البحريات ولو اراد املش

 من ايراد نص صريح بشمول شواطئ االنهر 

 

 

ما هلذه االراضي من دور مهم يف التنمية االقتصادية و اضفاء كن نكران بهذه الفقرة  ألنه ال مي

 الشكل احلضاري على البالد.

لسنة  95العراقي يف قانون استغالل الشواطئ رقم ومع هذا التقدم الذي اجته حنوه املشرع 

املعدل عندما اجاز استغالل الشواطئ بإقامة املنشآت السياحية دون التقيد باألبعاد ، اال ان وزير  7591

اليت اصدرها الوزير لتسهيل تنفيذ  7550لسنة  3املوارد املائية الغي هذا النص مبوجب التعليمات رقم 

هذا القانون
31

. 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

  

711 
 

193 193 

حددت هذه التعليمات خط التهذيب وحمرم النهر ومنع استغالهلما ، و خط التهذيب حيث 

هو احلد الفاصل جملرى النهر على جانبيه وخطوط االنغمار للمسطحات املائية ألعلى منسوب فيضاني 

حيدد خط التهذيب على أساس ، و حتدد مبوجب التصاميم املعدة من دوائر وزارة الزراعة والري املعنية

، وللوزارة إعادة تقييم 7599قطع املكافئ لألنهر مبا ميرر أعلى تصريف فيضاني سجل خالل فيضان امل

املقطع املكافئ يف ضوء التصاريف احملتمل إمرارها يف مقاطع األنهر تبعًا لتطور إنشاء اخلزانات والسدود 

 . 39وحاالت الفيضانات يف أحواض األنهر

/ ثالثا حمرم خيصص خلدمة النهر وذلك ببعد ال يقل  2كما حددت هذه التعليمات يف املادة 

و باإلضافة اىل  .( مرتًا خلف خط التهذيب ، وال جيوز التجاوز عليه بإنشاء األبنية والبساتني79عن )

التحديد الذي جاءت به تلك التعليمات، فقد اصدر وزير املوارد املائية جمددا و على سبيل التأكيد 

 2ى خط تهذيب نهر دجلة داخل حدود مدينة بغداد وهي تعليمات رقم تعليمات منع التجاوز عل

 . 2000لسنة

وما يالحظ على هذه التعليمات انها جاءت على سبيل التكرار والرتديد ملا جاء يف تعليمات  

فال ضرورة إلصدارها فهذه التعليمات حيث بينت املقصود خبط التهذيب ، هذا من   7550لسنة  3رقم 

( بني خط التهذيب لألجزاء املكسية 2000لسنة 2رقم  ب اخر فرقت تلك التعليمات )جانب ومن جان

باحلجر وغري املكسية ، فهذه التفرقة كانت بني املصطلحات فقط دون ان يكون هلا أي نتيجة عملية ، 

باإلضافة اىل ذلك حددت التعليمات مساحة حمرم النهر واكدت يف نفس الوقت منع استغالل خط 

 . 35واحملرم بالبناء التهذيب 

املشرع  فانعدمت فائدة تعديل املادة الرابعة من قانون استغالل الشواطئ مع هذا املنع لذا ندعو

العراقي األخذ مبوقف املشرع املصري وعدم حتديد االستغالل بطريقة معينة وامنا يكون عن طريق وضع 

واملوارد املائية حبيث تكون خمتصة جهة خمتصة كما فعل املشرع املصري بدال من وزارتي الزراعة 

بالشواطئ وتصدر الرتخيص وفق ضوابط حمددة تضعها، باإلضافة اىل قيامها مبفاحتة اجلهات االخرى 

 ويكون هلا جمرد ابداء  املائية مبا فيها وزارتي الزراعة واملوارد
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يستلزم تقديم الراي يف املشروع متى ما كان راي هذه اجلهات ضروريا لغرض االستغالل ، كما 

دراسات جدوى و التأثري البيئي للمشروع كما فعل املشرع املصري بدال من هذا التحديد املعطل لألمالك 

 واالقتصاد بشكل عام  فاملصلحة تقتضي ضرورة االستغالل هذه االماكن  .

ارات باإلضافة ملا تقدم البد من التقيد باملصطلحات كما فعل املشرع املصري حيث تقيد يف العبو

رئيس جملس املصري الصادرة بقرار لقانون البيئة من الالئحة التنفيذية 7من املادة  4حني حدد يف البند 

املعدلة خط الشاطئ : ))هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة  7559لسنة  339الوزراء رقم 

 أثناء اعلى مد حيدث خالل فرتة ال تقل عن أحد عشر عاما(( .

من الالئحة  95كذلك عندما اورد نص مادة  ذا املصطلح )الشاطئ(بهاملشرع املصري  وتقيد

املعدلة : ))  7559لسنة  339رئيس جملس الوزراء رقم املصري الصادرة بقرار التنفيذية لقانون البيئة 

من  حيظر الرتخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية ملسافة مائيت مرت إىل الداخل

 خط الشاطئ إال بعد موافقة اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ((.

كذلك احلال بالنسبة للمشرع السوري يف قانون االمالك العامة البحرية فقد بني املقصود 

املسافة اليت يصل شاطئ البحر اىل  -عندما حدد االمالك العامة البحرية : )) أ 2بالشاطئ يف املادة 

اليها املد او املوج ايهم ابعد(( ، ومنع استغالل االمالك العامة البحرية مبا فيها الشواطئ ملساحة مئة 

 .40ومخسني مرتا اال بعد احلصول على الرتخيص من اجلهة املختصة

يف  تلفايبدو خم العراقيواذا كان االمر كذلك بالنسبة للقوانني اعاله اال ان املوقف يف القانون  

 من حيث حتديده للوصف القانوني الدقيق املعدل 7591لسنة  95قانون استغالل الشواطئ رقم ظل 

اجاز استغالل الشاطئ امام وخلف التعليات الرتابية واجلرف  اذ ه ،من 7يف املادة  (بالشاطئ)للمقصود 

استنادا اىل التعليمات  ، منع استغالل مساحة ليست بالقليلة واملتمثلة خبط التهذيب و حمرمه وذلك

 لتسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ . 7550لسنة  3الصادرة عن وزير املوارد املائية رقم

  -: االستنتاج
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املعدل مل يؤكد على ضرورة تقديم  7591لسنة  95ان قانون استغالل الشواطئ العراقي رقم 

وثائق تبني تفاصيل املشروع الذي سيقام على اراضي الشواطئ مثل تقديم دراسات بهذا املوضوع او تقييم 

ة للمشرع املصري، االثر البيئي او بيان الوسائل املتخذة ملواجهة احلاالت املستجدة كما هو احلال بالنسب

 7550/ثالثا من تعليمات وزير املوارد املائية رقم  لسنة2مبوجب املادة وامنا منع استغالل هذه االراضي 

من قانون استغالل الشواطئ منح اجازة عملية  4ومن جانب اخر منعت املادة  .هذا من جانب

النهر وتلوثه، بينما التشريعات االستغالل يف حالة ما اذا كانت هذه العملية هلا تأثري على جمرى 

بقرار  من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة 50املقارنة ومنها القانون املصري مبوجب نص املادة 

حتى وان كان له مل متنع استغالل هذه االراضي  املعدلة 7559لسنة  339رئيس جملس الوزراء رقم 

، وذلك الن الدراسات  الرتخيص من اجلهة املختصةبعد احلصول على  وذلكتأثري على جمرى النهر 

اليت تقدم مع طلب ترخيص االستغالل والدراسات والكشوفات اليت تقوم بها اهليئة املصرية للشواطئ 

كفيلة بتقييم االثر املرتتب على املشاريع اليت ستقام فال ضرورة للمنع املسبق من استغالل الشواطئ على 

 . النهر اساس انها تؤثر على جمرى 

 املبحث الثاني

 االثار القانونية الستغالل الشواطئ

ترتب عملية استغالل الشواطئ اثارا قانونية متمثلة باحلقوق وااللتزامات الناشئة عن هذه  

و يف هذا السياق سنقوم ببيان التفرقة بني االثار املرتتبة نتيجة العالقات الشخصية وبني  العملية ،

 . االثار اليت ترتتب نتيجة لعملية االستغالل حبد ذاتها 

املطلب االول لبحث  خنصصوبناًء على ما تقدم من تفرقة وزعنا هذا املبحث اىل مطلبني 

 لمطلب الثاني.فستكون عنوانا لي الشواطئ حقوق مستغلاما التزامات مستغلي الشواطئ 

 املطلب االول 

 التزاةات ةستغلي الشواطئ
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الشواطئ بعدة التزامات البعض منها تكون نتيجة للعالقات املرتتبة بني  ويلتزم مستغل 

على اراضي الشواطئ لغرض استغالهلا  وناالشخاص كما هو احلال يف العقود اليت يربمها هؤالء املستغل

ض االخر تتعلق بعملية استغالل اراضي الشواطئ بشكل خاص. لذا سنتناول هذه االلتزامات يف ، والبع

فرعني خنصص االول لبحث االلتزامات الناشئة عن العالقات الشخصية ، والفرع الثاني لبحث 

 .عملية استغالل الشواطئ حبد ذاتهاااللتزامات الناشئة عن 

  / عقديةالناشئة عن العالقات الالفرع االول : التزاةات ةستغل الشاطئ 

تقوم هذه  حيث، ة يلتزم املستغل عند مباشرة نشاطه بالقيود القانونية املقررة ملصلحة خاص

القيود على فكرة املوازنة بني املصاحل اخلاصة املتعارضة وترجيح بعضها على بعض فعندما يتعارض 

حقه باالستغالل مع مصلحة خاصة هي اوىل بالرعاية من حق امللكية فأن هذه املصلحة اخلاصة هي 

القانون  7049املادة ، فاألساس الذي تنطلق منه القيود املقررة ملصلحة خاصة هو نص 47اليت تقدم 

املعدل بقوهلا : )) امللك التام من شأنه ان يتصرف به املالك تصرفًا  7597لسنة  40املدني العراقي رقم 

،  42مطلقًا فيما ميلكه عينًا ومنفعة واستغالاًل..... ويتصرف يف عينها جبميع التصرفات اجلائزة ((

د ان املشرع يف نهاية املادة قيد من هذا االطالق فبالرغم من اعطاء املالك سلطات واسعة على ملكه جن

 وجعله يف حدود التصرفات اجلائزة.

 7597لسنة 40رقم  من القانون املدني العراقي 7097/7وانطالقا من هذا املبدأ جاءت املادة  

فهذه  ، بعدم القيام بالتصرفات الضارة باجلوار ضررا فاحشايتمثل االشخاص عاتق بوضع التزام على 

 رلتزامات اخلاصة باجلوار ال تنحصر باملالك بل تشمل كل شخص حيل حمل املالك يف استغالل العقااال

 . وغريهمفيدخل يف نطاق هذه الفكرة ) الضرر الفاحش ( املستأجر واملساطح و املتصرف 

دى امكانية اعتبار االضرار بالبيئة من مب يتعلقيثار ميكن ان  تساؤالان  تقدم  ينبين على ماو

 مضار اجلوار غري املألوفة ؟

وال بالشخص الطبيعي اجملاور  فكرة اجلوار واسعة ال تنحصر بالبناء املالصق للعقار املستغل

البيئة ف 44 ) ماء وهواء وتربة( ةة ثالثيعناصر البيئمن المل تيش القريب مبا املكان، فاجلوار يعين  43له
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احمليط  وتعرف البيئة بانها : )).  االضرار باجلوارهي اجلوار نفسه وبالتالي فان االضرار بها هو 

جبميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات احلية والتأثريات النامجة عن نشاطات اإلنسان االقتصادية 

، فال جيوز ملستغل الشاطئ ان يتخذ الوسائل واالساليب اليت تلحق اضرار  ))49 واالجتماعية والثقافية

ف املواد امللوثة اىل البيئة املائية او يقيم املشاريع واملصانع اليت تنبعث منها يف البيئة كان يقوم بتصري

 . 45لذلك مواد تلحق اثار ضارة فيها دون اختاذ الوسائل والطرق املعاجلة والالزمة

املصلحة االوىل قد تتعارض هنا مصلحتان البد من املوازنة بينهما ، يف هذا الشأن يالحظ بانه و

استغالل مباشرة عملية تقتضي  هنالك مصلحة اخرى االضرار بالبيئة ويف ذات الوقت تتمثل بعدم

الواسع من هذا املنطلق جيب ان ال يكون لالستغالل اضرار فاحشة على اجلوار مبعناها ، و الشواطئ 

 . 41حبيث يلتزم مستغل االراضي الشاطئية باختاذ الوسائل والتدابري املانعة من االضرار باجلوار

النصوص الواردة يف قانون استغالل الشواطئ واليت حتمل املستغل ازالة ما اقامه من حمدثات ف

 7097/7على هذه االراضي واليت يكون هلا تأثري على جمرى النهر وتلوثه جتد اساسها يف نص  املادة 

صرفًا مضرًا بانه ال جيوز للمالك ان يتصرف يف ملكه ت 7597لسنة  40رقم  من القانون املدني العراقي

اساس هذه املسؤولية هو التزام و باجلار ضررًا فاحشًا والضرر الفاحش يزال سواء كان حديثًا او قدميًا 

قانوني عام يقال له التزام اجلوار حيرم على املستغل االضرار باجلوار استنادا اىل نظرية التعسف يف 

فإذا كان املستغل يف مباشرة  العراقي، من القانون املدني 1استعمال احلق اليت نصت عليها املادة 

( من 1نشاطه يلحق اضرارا يف البيئة فيتم الرجوع للقواعد العامة يف القانون املدني حيث نصت املادة )

. ويصبح استعمال 2. من استعمل حقًا استعمااًل غري جائز وجب عليه الضمان. 7القانون املدني على ))

إذا  -إذا مل يقصد بهذا االستعمال سوى اإلضرار بالغري. ب -أ احلق غري جائز يف األحوال اآلتية:

كانت املصاحل اليت يرمي هذا االستعمال إىل حتقيقها قليلة األهمية حبيث ال تتناسب مطلقًا مع ما 

إذا كانت املصاحل اليت يرمي هذا االستعمال إىل حتقيقها غري  -يصيب الغري من ضرر بسببها. ج

 مشروعة((. 

مستغل الشاطئ عند اقامته احملدثات على هذه االراضي ومباشرته لبعض ى ذلك فإن وبناًء عل 

االنشطة اليت تسبب اضرار يف البيئة دون اختاذه لالحتياطات واالجراءات الالزمة او يتوقف عن 
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استعمال الوسائل احملددة قانونا للحفاظ على احمليط اجملاور مثال على ذلك حتويل تصريف املواد 

يعد اىل مياه االنهار بداًل من ربطها مع شبكات تصريف مياه االمطار ، يف احلالة املتقدمة  امللوثة

متعسفًا يف استعمال حقه على أساس ان املصاحل اليت يبتغي مستغل الشاطئ اىل حتقيقها ال املستغل 

، فال يقام  تتناسب مع ما يصيب الغري من اضرار، واملعيار هنا هو معيار موضوعي وهو الشخص املعتاد

 . 49هنا وزنانًا لقصد االضرار او عدمه

 الفرع الثاني: التزاةات ةستغل الشاطئ للحفاظ على الرتخيص /

مقابل االلتزامات العقدية هنالك التزامات وردت يف النصوص املنظمة لعملية استغالل الشواطئ 

يقيد نشاط هؤالء  ن كان، واالخري واالرتخيصللحصول على يلتزم بها مستغلو احملدثات الشاطئية 

رتب ي فهو،  حقًا لطالبهمقتضيات املصلحة العامة يعد ايضا جيعله متفقًا مع  حبيثاالشخاص 

حقوقًا و واجبات خمتلفة تضعه يف مركز قانوني مستقر يستطيع أن ميارس به نشاطه ضمن  رخص لهللم

 .الشروط واألوضاع احملددة قانونًا

احلصول على الرتخيص من قبل االشخاص الراغبني يف عملية طلب  إذا كاناما يف حال ما 

هي وهذه االخرية  .45ريفضف اليت قررها املشرعقيود لل استغالل الشواطئ ملمارسة نشاطهم غري مستوٍف

. ويعد القيدان من 90تمثل بقيدين هما عدم تلوث النهر، وعدم التأثري على جمرى النهرتقيود موضوعية 

 الوقت يعتربان من التزامات مستغلي الشواطئ .  ذاتشروط االستغالل ويف 

 

يفرض على املستغل اال ان املشرع املصري  اسلبي االتزام يعد هذا القيدالقيد االول : عدم تلوث النهر: 

رئيس جملس الوزراء رقم من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري الصادرة بقرار  91مبوجب املادة 

على احلق بهذا االلتزام السليب ، التزام اخر اجيابي يتمثل بفرض التزام املعدلة   7559لسنة  339

املرخص له ان يوفر وحدات مناسبة وكافية ملعاجلة املخلفات وان يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل 

احملدثات املقامة على الشواطئ ، باإلضافة اىل توفري هذه االجهزة  يلتزم ايضا بأن أن حيافظ على 

 .97المتها وصيانتها بصفة دوريةس
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مع ذلك حيظر على املنشآت الصناعية اليت يصرح هلا بتصريف املواد امللوثة القابلة للتحلل و 

إىل البيئة املائية والشواطئ املتامخة تصريف تلك املواد إال بعد معاجلتها ومطابقتها للمواصفات 

ملعاجلة واملعايري، وفرض على معامل وزارة الصحة إجراء حتليل دوري  لعينات املخلفات السائلة ا

، يالحظ بان املشرع املصري اجاز تصريف املواد بنتيجة التحليلوإخطار اجلهات اإلدارية املختصة 

امللوثة بعد اجراء املعاجلة عليها فاختذ هنا وسيلة سابقة وقائية حتمي البيئة من التلوث بسبب هذا 

مل وزارة الصحة القيام التصريف ، ومع ذلك مل يقف املشرع املصري عند هذا احلد بل فرض على معا

عدم وفى حالة  بعملية التحليل الدوري على املخلفات املعاجلة اليت يتم تصريفها اىل البيئة النهرية ،

مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات واملعايري خيطر جهاز شئون البيئة الختاذ اإلجراءات الالزمة 

 منح صاحب الشأن املرخص مهلة مدتها باالشرتاك مع اجلهة املختصة املاحنة للرتخيص، للنظر يف

  .92شهر واحد ملعاجلة املخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات واملعايري احملددة هلا

ان يلتزم مبعاجلة املخلفات خالل هذه املهلة لكي يتجنب املنشآت الشاطئية وعلى مستغل 

سحب ترخيص االستغالل، فإذا مل تتم املعاجلة خالل املدة املشار إليها أو ثبت من التحليل خالهلا أن 

استمرار الصرف من شأنه إحلاق أضرار بالبيئة املائية فيوقف التصريف ويسحب الرتخيص الصادر 

 . 93للمنشأة 

وان كان ينتج عن  املشرع املصري ال مينع استغالل الشواطئ حتى يالحظ بان من ناحية اخرى

املهمة ، حيث تتم  املنشآت خملفات ملوثة فهذه املخلفات ال تكون مانعة من استغالل هذه املوارد

معاجلة االسباب املؤدية اىل التلوث من خالل اقامة وحدات معاجلة واستخدام االدوات و الوسائل 

حتقق االضرار باالستناد اىل الدراسات السابقة على حصول  الرتخيص اليت قام بها الشخص  املانعة من

 . 94املستغل

 95تعليمات تسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ رقم ضوء يف و املشرع  اما يف العراق فنجد 

من  4ملادة املعدل منع استغالل هذه االراضي اصال، بينما الشواطئ و حسبما جاء بنص ا 7591لسنة 

هذا القانون  جيوز استغالهلا بعد احلصول على الرتخيص الالزم ، واالخري يتطلب ان ال يكون املشروع 

فاذا كانت احملدثات اليت يعمل الشخص املستغل على اقامتها هلا اثار ملوثة  له تأثري ملوث للنهر
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لقانون اىل جواز االستغالل بعد للبيئة فال مينح ترخيص االستغالل له يف هذه احلالة دون ان يشري ا

ويف   2005لسنة  27العراقي رقم  يف حني ان قانون محاية وحتسني البيئة،  اختاذ الوسائل  املعاجلة 

وألهمية عملية استغالل  استلزم ان يربط تصريف املواد امللوثة مع تصريف مياه االمطار/ ثالثا 74املادة 

 .صحاب املشاريع واالنشطة الشاطئية هذه العقارات فالبد من منح الرتخيص أل

حيث يلتزم املستغل ابتداًء وانتهاًء بعدم التأثري على القيد الثاني :عدم التأثري على جمرى النهر: 

جمرى النهر ولعل السبب يف ذلك يعزى اىل حاالت الفيضان  اليت كان يشهدها العراق يف النصف 

لتنظيف املستمر جملرى النهر للحفاظ عليه من الطمئ الثاني من القرن املاضي باإلضافة اىل ضرورة ا

ويف هذا اخلصوص جند ان املشرع املصري جييز  .99املرتاكم الذي يؤدي اىل عرقلة وانسداد جمرى النهر

استغالل الشاطئ بناء على ترخيص يصدر هلذا االستغالل يف حالة ما اذا كانت احملدثات هلا تأثري 

:  املعدل 7554لسنة  4رقم  من قانون البيئة املصري 14املادة حيث نصت  ،على جمرى النهر

))حيظر إجراء أي عمل يكون من شأنه املساس خبط املسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخوال يف مياه 

   ))95. البحر أو احنسارا عنه إال بعد موافقة اجلهة اإلدارية املختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة

ن املشار هلما انفا تطبق على اراضي الشواطئ يفاملفرتض ان القيد 91لمشرع العراقيبالنسبة لاما 

بانه االراضي الظاهرة اليت تقع داخل حوض  7الن قانون استغالل الشواطئ عرف الشاطئ يف املادة 

النهر بني مستوى منسوب املياه الواطئ و بني اجلرف او السدة النظامية ، يف حني ان التعليمات اليت 

صدرت لتسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ متنع استغالل هذه االراضي الن هذه التعليمات حددت 

، نتيجة هلذا االختالف 99خط التهذيب وحمرم النهر حبدود الشاطئ الذي ورد يف هذا القانون 

تطبق هذه  احلاصل بني القانون والتعليمات اصبحت اجلهات املختصة يف وزارتي املوارد املائية والزراعة

 1القيود على االراضي الواقعة خارج حمرم  النهر ، هذا يعين ان نص املادة الرابعة من قانون رقم 

تعديل قانون استغالل الشواطئ ليس له فائد عملية الن التعليمات اليت صدرت عن وزير  7550لسنة 

ميكن لنصوص  ال اخللل ألنهاملوارد املائية عطلت هذه النصوص ، لذا البد للمشرع ان يلتفت اىل هذا 

التعليمات ان تعطل قانون وهي جاءت لتسهيل تنفيذه باإلضافة اىل ان  التعليمات يف حقيقتها اضعف 

فالظاهر على قانون استغالل الشواطئ انه يسمح باستغالل ، من نص القانون استنادا اىل مبدأ املشروعية 
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لذا ندعوا املشرع اىل تفعيل نص املادة الرابعة  اراضي الشواطئ يف حني ان التعليمات عطلت نصوصه ،

من قانون استغالل الشواطئ و اجازة استغالل هذه االراضي بإقامة املنتجعات والفنادق وغريها من 

احملدثات السياحية واالقتصادية فهذه االراضي ذات اهمية كبرية باعتبارها مصدرا للثروة واالقتصاد 

 الوطين بشكل عام .

  -: االستنتاج

 95االختالف احلاصل بني نصوص قانون استغالل الشواطئ رقم البد للمشرع ان يلتفت اىل 

وتنسيق النصوص  7550لسنة  3املعدل و نصوص تعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون رقم  7591لسنة 

اطئ واملتمثلة شومن قانون استغالل ال 4من املادة  7ن القيود الواردة يف الفقرة القانونية بهذا اخلصوص ال

على اراضي الشواطئ ، يف حني ان  هاقيتطببالتقيد بعدم تلوث وعدم التأثري على جمرى النهر يفرتض 

التعليمات اليت صدرت لتسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ متنع استغالل هذه االراضي الن هذه 

نتيجة و ، 95ذا القانون التعليمات حددت خط التهذيب وحمرم النهر حبدود الشاطئ الذي ورد يف ه

هلذا االختالف احلاصل بني القانون والتعليمات اصبحت اجلهات املختصة يف وزارتي املوارد املائية 

 . والزراعة تطبق هذه القيود على االراضي الواقعة خارج حمرم النهر

 املطلب الثاني

 حقوق ةستغلي الشواطئ 

البعض منها ستغل ، وهذه احلقوق شخص املاستغالل الشواطئ حقوقا ل يرتتب على عملية

، والبعض االخر من هذه  بغريه من االشخاص ملستغلاليت تربط ا عقديةعن العالقات ال ًاناشئ يكون

عقدية تتمثل باحلقوق اليت خاصة بعملية االستغالل ، فاحلقوق الناشئة عن العالقات ال احلقوق تكون

ود اليت يرتبط بها املستغل  لالنتفاع باألراضي الشاطئية وغريها من العق االجيار ود املساطحة وعق ترتبها

هي احلقوق الناشئة عن استيفاء بعملية استغالل الشواطئ . اما حقوق مستغلي الشواطئ اخلاصة 

ما تكون هذه احلقوق اجتاه االدارة كونها  غالباالضوابط القانونية اخلاصة بعملية استغالل الشواطئ و

 .طرفا يف هذه العملية 
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 االول ، الفبرع  ذلبك يف فبرعني  و حقبوق مسبتغلو الشبواطئ    املطلبب سنتناول يف هذا  فإننا عليهو

حبق  لبيبان   سنخصصبه الثاني ما الفرع البحث حقوق املستغل الناشئة عن العالقات العقدية ،  خنصصه

 .وهذا ما سنتناوله تباعااملستغل يف احلصول على الرتخيص 

  60العقديةحقوق املستغلني الناشئة عن العالقات الفرع االول:  

وذلك من  هذه العقاراتالقيام باألعمال الالزمة لالنتفاع ب تعين الشواطئ استغاللعملية ان  

وينبين على . املستقبلية احلصول على العوائد املاليةخالل اقامة املنشآت واملشاريع اليت متكن اصحابها 

  يستغلملحقوق  ذلك قيام

 

 هادئا دون م هلا استغالاليكون استغالهل حبيث  ، من االنتفاع بها الكي يتمكنواطئ والش

   .انشطتهم على هذه الشواطئ مباشرة  التعرض هلم بإعمال تعكر هذا االنتفاع عند

قد يرجع اىل عالقة ناشئة الذي يؤثر على االنتفاع اهلادئ باألراضي الشاطئية وهذا التعرض 

 52حق شخصي واملتمثل باإلجياراىل واملساطحة ، او يرجع  57امللكية والتصرف عن حق عيين مثل حق

  . 53 او العمل غري املشروع، 

 التعرض املادي وفيما يتعلق بعقد االجيار فان القواعد العامة املتعلقة به حتمي املستغل من

مادي من شأنه أن  أي فعل الذي يقع عليه وخيل بانتفاعه بالشاطئ املأجور، والتعرض املادي يقصد به

وهذه  يغري االنتفاع باملأجور أو خيل به دون أن يستند املؤجر يف القيام بذلك إىل حق يدعيه على املأجور

ميكن احلالة ميكن ان تتحقق بالنسبة للشواطئ الواقعة خارج حدود احملرم وخط التهذيب ألنه ال 

معها بنفسها التعرض او مزامحة مستغل قيام اجلهة االدارية اليت ابرم عقد استغالل الشاطئ  تصور

 . 54االرض الشاطئية اليت مت التعاقد عليها

وباإلضافة اىل ما تقدم ميكن محاية مستغل الشاطئ من التعرض القانوني الصادر من الغري، فال 

جيوز للجهة اليت مت ابرم عقد استغالل الشاطئ معها بتأجري ارض جماورة لألرض السابقة اىل احد 
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إلقامة ذات احملدثات ومباشرة ذات النشاط الذي يباشره املستغل السابق حبيث خيلق  االشخاص

، فإذا حتققت احلالة املتقدمة يرتتب اثرا قانونيا عليها يتمثل 59اللبس مع النشاط الذي يقوم به 

. حيث ينفذ مؤجر الشاطئ التزامه بالضمان تنفيذا عينيا بأن جيعل الغري الذي تعرض 55بالضمان

، واذا عجز مؤجر الشاطئ عن التنفيذ العيين وجب عليه تنفيذ 51غل الشاطئ ان يكف عن تعرضه ملست

 .59التزامه بالضمان عن طريق انقاص االجرة او فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى 

كما ميكن محاية مستغلو الشواطئ من املنافسة غري املشروعة يف حالة غياب الرابطة العقدية مع 

ص االخرين وذلك حتقيقا لالنتفاع اهلادئ من هذه العقارات ، فال جيوز للغري ان يقوم االشخا

باستخدام الطرق والوسائل املنافية للقوانني واالعراف والعادات فهذه االساليب تعد غري نظامية 

قانونيا  يرتتب عليها اثرابالتالي وختالف املنافسة املشروعة لتعارضها مع املبادئ القانونية العامة و 

يتمثل بالتعويض عن الفعل الضار واملتمثل خبلق اللبس مع املشروع االقتصادي احملدث على االرض 

الشاطئية ، الذي يستوجب التعويض واساس هذه املسؤولية هو الفعل الضار الذي ال يتفق مع مبدأ 

لقانون املدني العراقي من ا 204حسن النية يف التعامل والذي يستوجب التعويض استنادا اىل نص املادة 

 .55(( .يستوجب التعويض ...))كل تعد يصيب الغري بأي ضرراليت جاء فيها  

او غري مماثل، امر مرتوك  مستغل الشاطئيرتتب عليه منافسة  النشاط مماثل وتقدير ما اذا كان

 لقاضي

 

 املشباريع املتنافسبة  منها املسافة بني  عوامل اخرىوعلى القاضي ان يراعي يف ذلك  ،املوضوع  

متعبددة  باشر الشخص املنافس انشبطة  متماثلة متام التماثل ، فقد ي . كما ال يشرتط يف االنشطة ان تكون

 .10نشاط مستغل الشاطئ ضمنها من دخل ي

 / الفرع الثاني: حق املستغل يف احلصول على الرتخيص

اذا ما التزم املستغل بالشروط اليت يتطلبها القانون وحتديدا قانون استغالل الشواطئ يكون من  

حقه احلصول على اجازة االستغالل ملباشرة نشاطه على الشاطئ موضوع احلق ، كما ال يقتصر حقه يف 
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 قام احلصول على الرتخيص فحسب ، بل احلفاظ عليه وعدم امكانية سحبه او رفع احملدثات اليت

اليت  القوانني االخرى استغالل الشواطئ واخلاصة بعملية  نيانوقال هاتطلباليت تشروط البإنشائها وفق 

 حسب االحوال . تتداخل معه يف تنظيم عملية االستغالل

فاذا كان املشروع الذي يهدف اقامته ليس له تأثري على جمرى النهر او تلوثه وقدم الطلب اىل 

و كان طلبه مستوٍف للشروط  17منح الرتخيص وهما وزارتي الزراعة واملوارد املائيةاجلهة املختصة يف 

اليت يتطلبها قانون استغالل الشواطئ يصبح حقه يف احلصول على االجازة ممكنا ، ومع ذلك ان هذا 

راقي العالشواطئ استغالل تنفيذ التزاماته اليت يتطلبها قانون  لف املستغلااحلق مهدد بالزوال اذا ما خ

بعد احلصول على االجازة كان يصبح املشروع له تأثري ضار او مؤثر على جمرى  7591لسنة  95رقم

يف هذه احلالة يتعرض اىل سحب الرتخيص وازالة ما مت احداثه من بناء او منشآت او  ،النهر

و البد من مغروسات، لذا ينبغي على شخص املستغل االلتزام بشروط االستغالل ابتداًء وانتهاًء. هذا 

دراسة مستفيضة عن املشروع و اثاره قبل اقامته ، حيث تتوىل اجلهة املختصة بإصدار الرتخيص تقييم 

التأثري البيئي للمنشأة املطلوب الرتخيص هلا وفقا للعناصر و التصميمات و املواصفات و األسس اليت 

الب الرتخيص بأن يرفق بطلبه . وقد فرض املشرع املصري التزام على ط12تصدرها اجلهات ذات العالقة

بيانا مستوفيا عن املنشأة اليت يراد اقامتها و شامال للبيانات اليت يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز 

. ووضع قائمة من املتخصصني يصدرها 13شئون البيئة باالتفاق مع اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ

س إدارة اجلهاز و له أن يستعني بأي منهم يف إبداء الرأي جهاز شؤون البيئة طبقا ملعايري يضعها جمل

. فكل ما تقدم هي 14بتقييم التأثري البيئي للمنشأة املزمع إقامتها و كذلك املطلوب الرتخيص هلا 

 اجراءات وقائية اختذها املشرع املصري للحيلولة دون اختاذ قرار بإزالة احملدثات.

ومع ذلك ان الرتخيص ليس مؤبد حيث ميكن سحبه اذا ما ختلف املستغل عن التزاماته اليت  

يتطلبها القانون ففي هذه احلالة يتم الغاء الرخصة بقرار من اجلهة اليت اصدرتها يف حالة خمالفة 

 .19شروط الرتخيص
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منه  35يف املادة فرض  2007لسنة  59واملشرع السوري يف قانون االمالك العامة البحرية رقم 

على املديرية العامة للموانئ انذار اصحاب املنشآت غري املرخصة إلزالتها خالل مدة مناسبة حتددها 

الوقت اعطى للمديرية  ذات، ويف  15هلم فان مل تتم ازالتها تقوم املديرية بإزالتها على نفقة حمدثها 

بدورنا نعتقد  و، االستغالل بدون ترخيص العامة للموانئ حق االحتفاظ باحملدثات املقامة يف حالة 

الن ازالة احملدثات ترتتب عليها خسائر اقتصادية تتمثل  السياقاملشرع السوري يف هذا  بصواب موقف

بهدر املال واجلهود اليت مت بذهلا يف اقامة تلك احلدثات فاالحتفاظ بها افضل من ازالتها اال يف حالة 

 ا .ما اذا كان هلا تأثري ضارا حقيقي

فيما اذا اقام املستغل  وبناًء على ما تقدم فأن تساؤال يطرح يف هذه احلالة يتعلق ببيان احلكم

احملدثات استنادا اىل الرتخيص الصادر من اجلهة املختصة بإصداره ومع ذلك جتاوز احلدود املسموح 

 بها يف الرتخيص ؟

ا من سليماستنادا اىل القانون اعاله كان موقفه املشرع السوري  يالحظ على هذه احلالة بان

قيام مستغلو الشواطئ بإقامة بشان احملدثات يف حالتني مل يفرق بينهما، حالة الناحية القانونية 

دون ترخيص و حالة الزيادة على الرتخيص ، حيث اعطى صالحية للمديرية العامة ب احملدثات

 اما بالنسبة اىل املشرع العراقي مل يتخذ موقفا بشان ذلك ، . 11للموانئ حبق االحتفاظ باملنشآت املقامة

وقف ندعو املشرع العراقي االخذ به حتقيقا لغايات اقتصادية تتمثل باحلفاظ على النفقات املفهذا 

اليت يتم صرفها لرفع هذه  نفقات االزالة اىل واجلهود اليت مت بذهلا إلقامة تلك احملدثات باإلضافة

الذي منح للمستغل والذي حدد طريقة معينة الستغالل  سحب الرتخيص السابق، حيث ي احملدثات

الذي سحب على املوقع  جمدداجيري الكشف ، كما يف حالة جتاوز حدود الرتخيص  الشاطئ وذلك

من ابنية ائه يصدر ترخيص جديد وفق ما مت انشمنه الرتخيص ، وبعد االنتهاء من عملية مسح املوقع 

  . تهاالبدال من از ومنشآت

  -: االستنتاج
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خالصة القول ان املشرع العراقي كان ينص على جواز استغالل االراضي اجملاورة للنهر بناء  

على الرتخيص الصادر عن اجلهات املختصة يف حني التعليمات اليت صدرت عن وزير املوارد املائية 

منعت استغالل احملرم وخط التهذيب بينما تعد هذه املساحة الشاطئ نفسه ، واملفرتض ان شروط 

الرتخيص تنطبق على االرض اجملاورة للمياه بينما يف الواقع تطبقها اجلهات املختصة على االراضي 

الواقعة خارج احملرم مما ادى هذا االختالف اىل خلق ارباك نتيجة لعدم دقة النصوص القانونية الذي 

نصوص قانون  خلقته التعليمات اليت صدرت عن وزير املوارد املائية اليت مل تكن على تطابق مع

 3من قانون استغالل الشواطئ اليت بينت مصطلح الشاطئ و املادة  7استغالل الشواطئ. بدءًا من املادة 

اليت  4اليت منعت استغالل االراضي املشمولة بهذا القانون اال مبوافقة اجلهات املختصة ،  واملادة 

صادرة عن وزير املوارد املائية اليت بينت كيفية استغالل اراضي الشواطئ ، وانتهاًء بالتعليمات ال

من القانون  4جاءت معدلة لنص املادة  2حددت احملرم وخط التهذيب ومنعت استغالهلما فاملادة 

، حيث يالحظ على هذه التعليمات  19املشار اليه انفًا عندما منعت استغالل احملرم وخط التهذيب 

من قانون استغالل  4البد من تقييد نص املادة  عدم التوافق يف مضمونها مع قانون االستغالل ، لذا

اليت بينت املقصود  7املعدل باملصطلحات حبيث تكون متوافقة مع املادة  7591لسنة  95الشواطئ رقم 

مبصطلح الشاطئ هذا من جانب، ومن جانب اخر ان وظيفة التعليمات وجدت لتسهيل تنفيذ القوانني 

 ل تشريعي ملعاجلة مثل هذا االمر.واالنظمة وليس تعديلها مما يتطلب تدخ

 احكام استغالل الشواطئ الداخلية يف القانون العراقي واملقارنلقد توصلنا من خالل حبثنا)   -خامتة :

 ( اىل مجلة من النتائج واملقرتحات ، وتتمثل لدينا مبا يأتي:

  -نتائج :

ه اليت من 7الشاطئ يف املادة  عرف 7590لسنة  95املشرع  العراقي يف قانون استغالل الشواطئ رقم  .7

شاطئ النهر : االرض الظاهرة اليت تقع داخل حوض النهر او الرافد بني -70نصت على : )) 

حافة مستوى املياه ملنسوبه الواطئ وبني جرف النهر او السدة النظامية (( ومع ذلك مل تتقيد  بهذا 

وص التعليمات اليت صدرت لتسهيل التعريف النصوص القانونية الواردة يف هذا القانون وال نص
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تنفيذه، فاملفرتض يكون احلصول على الرتخيص خبصوص االراضي اليت حددها التعريف وليس 

 االراضي الواقعة خارج حدود خط التهذيب واحملرم. 

لكي تكون صحيحة ومنتجة إلثارها البد ان تتوافر فيها جمموعة من  لشواطئعملية استغالل ا .2

لعامة( ومن اهمها احلصول على موافقة هيأة االثار وهذه املوافقة سابقة على )ا الشروط االساسية

اجملاورة للمناطق اليت حتوي على اثار ال يتم منح اجازة البناء اال بعد اجازة البناء فالشواطئ 

استحصال موافقة اهليئة العامة لآلثار، حتى وان كانت االرض اليت يراد استغالهلا ال حتتوي 

 .على اثار

هو الذي يضفي الطابع القانوني  جلهات املختصةالصادر عن ا ترخيص عملية استغالل الشواطئ  .3

من املمكن  ، ومع ذلك عملية االستغالل بإقامة احملدثات اليت يتم انشائها على تلك االراضي على

االستغالل اال عملية حظرت حيث اغلب التشريعات هذا هو منحى الحقا، و) الرتخيص ( سحبه 

 من جهات حمددة وخمتصة قانونا بالشواطئ .احلصول على الرتخيص الالزم  بعد

 
لنصوص الواردة يف قانون استغالل الشواطئ واليت حتمل املستغل ازالة ما ان االساس القانوني ل .4

اقامه من حمدثات على هذه االراضي واليت يكون هلا تأثري على جمرى النهر وتلوثه  يف نص  

ال جيوز للمالك ان يتصرف حيث  7597لسنة  40قانون املدني العراقي رقم من ال 7097/7املادة 

  .يف ملكه تصرفًا مضرًا باجلار ضررًا فاحشًا

 -املقرتحات:

تعليمات منع التجاوز على خط تهذيب نهر دجلة داخل حدود مدينة بغداد وهي منعت  .1

الشواطئ، بينما  ألراضيامانة بغداد والبلديات منح اجازة البناء  2000لسنة 2تعليمات رقم 

 لكونها ضوابطمن الضوابط العامة إلجازة البناء   األراضي هذه  استثناء الضرورة تستدعي عدم

 وعلى هذا االساسستلزم توافرها يف اغلب عمليات البناء و اقامة املنشآت ، يفنية وهندسية 

يستثين الشواطئ من ضوابط اجازة البناء  اما ان ال يتخذ احد السبيلني ندعو املشرع العراقي ان
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يفرض على امانة بغداد و وزارة البلديات كال حسب او متى ما كان للمستغل حق استغالهلا ، 

  اختصاصه بوضع ضوابط خاصة ألراضي الشواطئ إلقامة املنشآت التجارية والسياحية .
كد على ضرورة تقديم وثائق املعدل مل يؤ 7591لسنة  95قانون استغالل الشواطئ العراقي رقم  .2

املتعلقة االنشطة دراسات المثل تقديم  ،تبني تفاصيل املشروع الذي سيقام على اراضي الشواطئ

تقييم االثر البيئي و بيان الوسائل املتخذة ملواجهة احلاالت  اليت يرغب املستغل اقامتها ، و

 ، فاألوىلتغالل هذه االراضي املستجدة كما هو احلال بالنسبة للمشرع املصري، وامنا منع اس

مع القيام بالدراسات السابقة واختاذ التدابري الوقائية و تفعيل النصوص اليت جتيز استغالهلا 

هذه العالجية لعملية استغالل الشواطئ بدال من هذه النصوص املعطلة القتصاد البالد لكون 

مصدرا للثروة واالقتصاد  دالعقارات تعفهذه خصوصا من الناحية االقتصادية  مهمةاالراضي 

 .الوطين بشكل عام
ندعو املشرع العراقي األخذ مبوقف املشرع املصري وعدم حتديد االستغالل بطريقة معينة وامنا   .3

بدال من وزارتي الزراعة واملوارد املائية حبيث تكون خمتصة  اخرىيكون عن طريق وضع جهة 

باإلضافة اىل قيامها مبفاحتة اجلهات  بالشواطئ وتصدر الرتخيص وفق ضوابط حمددة تضعها،

االخرى مبا فيها وزارتي الزراعة واملوارد املائية ويكون هلا جمرد ابداء الراي يف املشروع متى 

ما كان راي هذه اجلهات ضروريا لغرض االستغالل ، كما يستلزم تقديم دراسات جدوى و 

التحديد املعطل لألمالك واالقتصاد التأثري البيئي للمشروع كما فعل املشرع املصري بدال من 

 بشكل عام  فاملصلحة تقتضي ضرورة استغالل هذه االماكن .

 

 

احلاصل يف تعليمات تسهيل نفيذ قانون استغالل الشواطئ البد للمشرع ان يلتفت اىل  اخللل و .4

ألنه منها  2/5اليت عطلت استغالل نصوص القانون املذكور مبوجب املادة  7550لسنة  3رقم 

ال ميكن لنصوص التعليمات ان تعطل قانون وهي جاءت لتسهيل تنفيذه باإلضافة اىل ان  
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التعليمات يف حقيقتها اضعف من نص القانون استنادا اىل مبدأ املشروعية ، فالظاهر على قانون 

 استغالل الشواطئ انه يسمح باستغالل اراضي الشواطئ يف حني ان التعليمات عطلت نصوصه .

 ةشاهلوا

                                                           
 حتديدا القانون املصري والسوري باإلضافة اىل بعض التشريعات االخرى متى ما كان املوقف يستدعي املقارنة مع ذلك التشريع.- 7

 .2000لسنة  99/خامسا من قانون االثار والرتاث العراقي رقم 5املادة  -2
شاريع املرخصة للشروط الفنية والصحية املنصوص عليها من قانون االمالك العامة البحرية السوري نصت على : ))ختضع امل 5املادة   - 3

العامة يف القوانني النافذة وال جيوز باي حال ان تشكل عائقا لوحدة الشاطئ اوان تؤثر على سالمة االحياء املائية والبيئة البحرية واملرافق 

 وامانها(( .

 (( . )) ال جيوز القيام بأي بناء قبل استحصال إجازة من البلدية : من قانون ادارة البلديات اعاله العراقي على  53نصت املادة  - 4

لتسهيل تنفيذ طلبات املواطنني بإقامة املنشآت خارج خط التهذيب وحمرمه تقوم دوائر وزارة احلكم احمللي )  سادسًا  /2نص املادة  - 9

وزارة البلديات واالشغال العامة حاليًا (  وأمانة بغداد كل ضمن اختصاصه، مبنح إجازات إنشاء األبنية املطلوبة دون احلاجة إىل 

 . وزارة املوارد املائية حاليا الري استحصال موافقة دوائر وزارة الزراعة و

منحه اجازة البناء اىل احد االشخاص على اراضي الشواطئ ، يف تعليمات منع  يف حالةقد جعل املشرع مدير عام البلدية مسؤوال - 5

مسؤوال عن التجاوز أو منح يكون مدير عام الدائرة البلدية املختص يف أمانة بغداد  )) :5التجاوز على خط التهذيب ، حيث نصت املادة 

 إجازة البناء خالفا ملا ورد يف هذه التعليمات((.
 لتسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ . 7550لسنة  3من تعليمات  رقم  3و 2املادة  - 1

 .72/2079/ 20مقابلة شخصية مع رئيس شعبة االراضي والتعاقد يف مديرية زراعة بغداد / الرصافة ، يف  - 9

 .39لسنة  44من نظام الطرق واالبنية رقم  31/ب و ج ، واملادة 7واد امل - 5
 النافذ. 7539لسنة  44من نظام اطرق واالبنية العراقي رقم  40املادة - 70
 7تعليمات منح اجازة البناء واملصادقة على التصاميم القطاعية لإلفرازات اليت تقع خارج حدود البلديات رقم من  3و 2و 7املادة - 77

 .  2000السنة

ا او يقصد بالسلطة االثارية هي اهليئة العامة لآلثار والرتاث، اما االثار فيقصد بها االموال املنقولة وغري املنقولة اليت بناها او صنعه - 72

املادة سنة وكذلك اهلياكل البشرية واحليوانية والنباتية ،  200انتجها او كتبها او رمسها او صورها االنسان وال يقل عمرها عن  حنتها او

 .  2000لسنة  99/ ثالثا ، سابعا من قانون االثار والرتاث رقم 4

جنده يؤكد على محاية  2005لسنة  21رقم 71-74فاذا ما رجعنا اىل قانون محاية وحتسني البيئة  العراقي وحتديدا املواد من  - 73

، 2004البيئة ) ماء و هواء ويابسة(، وينظر ايضا : د. سعيد السيد قنديل ، اليات تعويض االضرار البيئية،دار اجلامعة اجلديد للنشر،

 . 20ص 

 املعدلة. 7559لسنة  339زراء رقم رئيس جملس الومن الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري الصادرة بقرار  99املادة   - 74
 نصت على : ))حيظر على املنشآت الصناعية اليت يصرح هلا بتصريف املواد امللوثة القابلة للتحلل إىل البيئة املائية والشواطئ املتامخة

 تصريف تلك املواد إال بعد معاجلتها ... (( . 
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امللغي  7551لسنة  3، وهو قانون محاية وحتسني البيئة رقم 7551اول قانون خاص حبماية وحتسني البيئة يف العراق صدر عام  - 79

 29واملياه العمومية من التلوث رقم  ، مع مالحظة ان نظام صيانة االنهار2005لسنة  27حاليا مبوجب قانون محاية وحتسني البيئة رقم 

 بالبيئة املائية اىل مصدر من مصادر املياه كاألنهار واجلداول . منه تصريف أي مادة ملوثة او ضارة 70يف املادة ايضا حظر  7551لسنة 

 العراقي.2005لسنة  21، قانون محاية وحتسني البيئة  رقم  74الفقرة ثالثًا ، رابعًا ، سادسا من املادة  - 75
املعدل وان كان قاصرًا على جمرى النهر اال ان قانون محاية  7591لسنة  95رقم  فمنع التلوث يف قانون استغالل الشواطئ العراقي - 71

منه مشل اليابسة واهلواء اجلوي، و منع رمي املخلفات الصلبة عشوائيًا  71و 79املواد ويف  2005لسنة  21وحتسني البيئة العرقي رقم 

باإلضافة اىل ذلك ال ،  ا االضرار بالرتبة أو مبساحة أو نوعية الغطاءاالمتناع عن األنشطة اليت من شأنهإال يف األماكن املخصصة هلا و

جيوز للمستغلني مباشرة األنشطة سواء كانت ألغراض زراعية ام سياحية اليت تؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر إىل اإلضرار بالرتبة أو 

عات النافذة، كما جيب االلتزام بالتصاميم األساسية للمناطق تدهورها أو تلوثها على حنو يؤثر يف قدراتها اإلنتاجية إال وفقًا للتشري

احلضرية واالمتناع عن أي نشاط من شأنه األضرار مبساحة أو نوعية الغطاء النباتي يف أي منطقة يؤدي إىل التصحر أو تشويه البيئة 

 يقتصر على اقامة البناء واالنشات وامنا يشمل الطبيعية إال بعد استحصال موافقة اجلهات ذات العالقة ، فالتقيد بالضوابط البيئية ال

 .2005لسنة  21من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم  71حتى االنشطة الزراعية ، الفقرة أواًل وثانيا وثالثا من املادة 

االجازة الصحية للمحل العام و العراقية ، شروط منح  2000( لسنة 9تعليمات رقم )من  7ادة حددت معنى مصطلح احملل العام امل  - 79

 . طالب االجازة
 .399، ص 7557عبد الغين بسيوني عبد اهلل ، القانون اإلداري ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، السنة   - 75

، 2074د. رنا حممد راضي ، دور االدارة يف منح االجازة االستثمارية الغائها، اطروحة دكتوراه ، كلية احلقوق جامعة النهرين ،  - 20

 .34ص 

املعدلة على  7559لسنة  339رئيس جملس الوزراء رقم من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري الصادرة بقرار  95نصت املادة   - 27

ظر الرتخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية ملسافة مائيت مرت إىل الداخل من خط الشاطئ إال بعد موافقة : ))حي

 اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة ((.

 من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري اعاله . 95املادة   - 22

ختضع االمالك العامة البحرية للقوانني  -أ نصت على: ))  3املادة 2007لسنة  59نون االمالك العامة البحرية السوري رقم قا  - 23

املتعلقة باألمالك العامة فيما مل يرد عليه نص خاص وهى معدة للمنفعة العامة واستعمال اجلمهور وال جيوز التصرف بها او متلكها 

جيوز استثمار االمالك العامة البحرية او اشغاهلا ملدة حمددة وفقا ال حكام  -منه نصت على :))أ 9(. واملادة بالتقادم او احلجز عليها(

مينع البناء يف مناطق الشاطئ الرملي وضمن عمق مئة ومخسني مرتا من حدود  -هذا القانون بناء على ترخيص من اجلهات املختصة. ب

من ذات القانون نصت على : )) جيوز اشغال االمالك العامة  5ططات التنظيمية((. و املادة االمالك العامة البحرية وذلك خارج املخ

 البحرية او استثمارها وفق املادة السابقة من قبل ... اجلهات اخلاصة او االفراد((.

يقدم طلب  -/ أ72بني املشرع كيفية تقديم الطلب يف حالة ما اذا كانت االرض خارج االطار التنظيمي )حدود البلديات( املادة  - 24

الرخصة إلشغال االمالك العامة البحرية خارج املخطط التنظيمي للوحدات االدارية اىل اجلهة املختصة بالرتخيص وفقا لألحكام القانونية 

هذه اجلهة ان حتيله اىل املديرية العامة للموانئ مرفقا بالوثائق واملخططات اليت تبني تفاصيله وتثبت توفر الشروط الالزمة النافذة وعلى 

 -حتيل املديرية العامة للموانئ الطلب ومرفقاته اىل وزارة النقل مشفوعا برأيها تبعا لتوفر الشروط الالزمة للرتخيص . ج -للرتخيص. ب

اجلهة املختصة بعد موافقة وزير النقل وحيدد فيها مدة االشغال وطبيعته ومكانه والشروط واملواصفات اليت يتوجب تصدر الرخصة عن 

 توفرها يف االشغال. ((.
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شاطئ النهر : االرض -70من قانون استغالل الشواطئ حيث نصت على : ))  7نالحظ بان املشرع العرقي عرف الشاطئ يف املادة - 29

ع داخل حوض النهر او الرافد بني حافة مستوى املياه ملنسوبه الواطئ وبني جرف النهر او السدة النظامية (( ويف املادة الظاهرة اليت تق

الرابعة منه اجازت استغالل االراضي الواقعة امام وخلف السدة النظامية، كان االجدر باملشرع عندما عرف الشاطئ ان يتقيد بالتعريف 

ص خبصوص االراضي اليت حددها يف التعريف دون احلاجة اىل النص من جديد وتقسيم االراضي اىل قسمني ويكون احلصول على الرتخي

 امام وخلف السدة النظامية  .

 .71/72/2079مقابلة شخصية مع مسؤول الشعبة القانونية يف وزارة املوارد املائية ، - 25

 .20/72/2079لتشغيل يف وزارة املوارد املائية ، مقابلة شخصية مع رئيس شعبة احلصص املائية و وكيل قسم ا - 21
 سبق وان ذكرنا يف موضوع الضوابط االنشائية بعض اجلهات اليت يستلزم احلصول على موافقتها مبوجب نصوص قانونية . - 29
 .29/77/2079مقابلة شخصية مع رئيس الشعبة القانونية يف وزارة الزراعة ،  - 25
 . 20/72/2079مقابلة شخصية مع رئيس قسم االراضي والتعاقد يف مديرية زراعة بغداد / الرصافة  - 30
 744رقم حتديد االمالك العمومية ، وكذلك املشرع اللبناني قرار  2007لسنة 59املشرع السوري قانون االمالك العامة البحرية رقم  - 37

امللغي حاليا ومت اعطاء صالحية  2003لسنة  03/02واالستخدام السياحي للشواطئ رقم ، واملشرع اجلزائري قانون استغالل  7520لسنة 

 اصدار الرتخيص الستغالل الشواطئ اىل وزارة الداخلية.

 .2003لسنة  03/02وهذا هو منحى املشرع اجلزائري يف  قانون استغالل واالستخدام السياحي للشواطئ رقم  - 32

قبل التعديل نصت على : ))ال جيوز استغالل االراضي  7591لسنة  95غالل الشواطئ العراقي رقم من قانون است 4نص املادة   - 33

انشاء البساتني  -االراضي اليت تفع خلف السدة النظامية او اجلرف :أ -اوال املشمولة باحكام هذا القانون اال باالستعماالت االتية :

ء املساكن إلصحابها, على ان ال تقل املسافة بني البناء وبني حافة السدة النظامية وزارعة احملاصيل املومسية خارج حدود احملرم وبنا

انشاء مشاريع الثروة احليوانية كرتبية الدواجن وتسمني العجول وانشاء احواض تربية االمساك وجمازر  -اواجلرف عن مائة مرت .ب 

اتي او احليواني بعد استحصال املوافقات االصولية, على ان ال تقل املسافة الدواجن واملشاريع الصناعية الصغرية ذات العالقة باالنتاج النب

زراعة  -الشواطئ اليت تقع امام السدة النظامية او اجلرف .أ  -ثانيا  بينها وبني حافة السدة النظامية او اجلرف عن مخسمائة مرت .

اذا كانت االرض او  -.ثالثا قل عرض الشاطئ عن مائة ومخني مرتا انشاء االبنية السياحية العامة على ان ال ي -احملاصيل املومسية .ب 

الشاطئ تقع داخل حدود امانة العاصمة او البلدية يكون استغالهلا وفق القواعد السالف بيانها مع التقيد بالتصاميم االساسية للمدن 

(( الغيت هذه  ال جيوز اقامة اي منشآت ثابتة على مسافة تقل عن مائة مرت عن خط االنغمار االعلى للبحريات او اخلزانات - .رابعا

 . 7550لسنة 1قم، ر7591لسنة  95تعديل قانون استغالل الشواطئ رقم  من  7املادة مبوجب املادة 

السداد النظامية : التعليات الرتابية اليت تنشؤها الدولة خارج حوض النهر او الرافد او -1قانون استغالل الشواطئ ))...  7املادة  - 34

عة اليت ال اجلرف : حافة النهر او الرافد املرتف-9البحرية او اخلزان حلماية االراضي من خطر الفيضانات او املناسيب العالية للمياه .

 تتعرض لالنغمار باملناسيب العالية ...((.

جيوز انشاء البساتني واالبنية واملشاريع االخرى على  - 7أوال: : ))7591لسنة  95من قانون استغالل الشواطئ رقم املعدلة  4املادة  - 39

 جانيب النهر امام السداد النظامية او خلفها مبا ال يؤثر يف انسيابية جمرى النهر وتلوثه.
 ف العالية.حتدد وزارة الزراعة والري)املوارد املائية حاليا( جمرى النهر واالبعاد النهائية الالزمة النسيابية املاء وامرار التصاري - 2

 يسمح بزراعة احملاصيل الزراعية دون التقيد باألبعاد احملددة جملرى النهر. - 3

http://iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=240120063543672
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خيول وزيرا احلكم احمللي)البلديات واالشغال العامة حاليا( والزراعة والري )املوارد املائية حاليا( وامني بغداد كل ضمن مسؤوليته  -ثانيا 

الفقرة اوال من هذه املادة على نفقة اصحاب املنشآت من دون تعويض، عندما ترى هذه اجلهات ان ازالة املنشآت اليت تقام خالفا ألحكام 

 املنشاة تعرقل جمرى النهر او تؤدي اىل تلوثه.

ثالثا: تستثنى املنشآت السياحية واليت تتوافر فيها االسباب الصحية والبيئية املقامة او اليت ستقام قرب شواطئ البحريات من احكام 

 (( .فقرة اوال وثانيا من هذه املادة.ال

بالنسبة للواقع العملي / وزارة املوارد املائية ال تعطي الرتخيص ألراضي الشواطئ ، فمن وجهة نظرهم ان االراضي املشمولة بالقانون  - 35

املائية ، فلم يأخذوا بعني  هي اليت تقع خارج حدود خط التهذيب واحملرم مستندين يف ذلك اىل التعليمات الصادرة عن وزير املوارد

)) شاطئ النهر : منه اليت نصت على :  70/ 7االعتبار ان قانون استغالل الشواطئ قد ورد فيه توضيحا ملصطلح الشاطئ وذلك يف املادة 

ة النظامية(( ،  االرض الظاهرة اليت تقع داخل حوض النهر او الرافد بني حافة مستوى املياه ملنسوبه الواطئ وبني جرف النهر او السد

 .20/72/2079مقابلة شخصية مع رئيس شعبة احلصص املائية و وكيل قسم التشغيل ، يف وزارة املوارد املائية

/ ثانيا  من قانون استغالل الشواطئ 77املادة هذه التعليمات اصدرها وزير املوارد املائية استنادا للصالحية املخولة له مبوجب نص  - 31

 ))يصدر وزير الري بالتنسيق مع وزير الزراعة التعليمات الالزمة تسهيال لتنفيذ احكام هذا القانون(( .اليت نصت على 

 أواًل لتسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ اليت نصت على : ))  7550لسنة  3، من تعليمات وزير املوارد املائية  رقم  2ادة امل  - 39

رى النهر على جانبيه وخطوط االنغمار للمسطحات املائية ألعلى منسوب فيضاني حتدد مبوجب يكون خط التهذيب هو احلد الفاصل جمل

حيدد خط التهذيب على أساس املقطع املكافئ لألنهر مبا ميرر أعلى  ثانيًا . التصاميم املعدة، من دوائر وزارة الزراعة والري املعنية

، وللوزارة إعادة تقييم املقطع املكافئ يف ضوء التصاريف احملتمل إمرارها يف مقاطع األنهر تبعًا 7599تصريف فيضاني سجل خالل فيضان 

 .لتطور إنشاء اخلزانات والسدود وحاالت الفيضانات يف أحواض األنهر((

يكون مقطع النهر (( منع التجاوز على خط التهذيب داخل حدود مدينة بغداد على: 2000لسنة  2تعليمات رقم من  2صت املادة ن - 35

مقطع النهر لألجزاء غري املكسية باحلجر: ويقصد به املسافة  -اوال:)خط تهذيب نهر دجلة( يف حدود مدينة بغداد على النحو اآلتي

/ ثا( 3م300طح املاء مع ضفيت النهر إلمرار أقصى تصريف فيضاني معتمد داخل مدينة بغداد والبالغ )احملصورة بني نقطيت إلتقاء س

مقطع النهر للمسافة املكسية باحلجر: ويقصد به  -ثالثة آالف مرت مكعب يف الثانية واحملددة بدعامات مساحية على ضفيت النهر. ثانيا

أو احلافة العليا للتكسية احلجرية )يف حالة عدم وجود ستارة( واملنفذة على ضفيت النهر  املسافة احملصورة بني ستارتي التكسية احلجرية

( مخسة عشر مرتا من حافة مقطع النهر )خط تهذيب نهر دجلة( واملنصوص على تعريفه يف 79)) ترتك مسافة عمق ) : 3(( ، واملادة 

الطبيعية أو املكسية باعتبارها حمرمات جملرى النهر وذلك ألغراض  ( من هذه التعليمات على جانيب النهر ضمن مقاطع النهر2مادة )

 )).الصيانة ومراقبة اجملرى

جيوز استثمار االمالك العامة البحرية  -نصت على : ))أ 2007لسنة  59من قانون االمالك العامة البحرية السوري رقم   9املادة   - 40

مينع البناء يف مناطق الشاطئ الرملي  -او اشغاهلا ملدة حمددة وفقا ألحكام هذا القانون بناء على ترخيص من اجلهات املختصة . ب

 سني مرتا من حدود االمالك العامة البحرية وذلك خارج املخططات التنظيمية((.وضمن عمق مئة ومخ

 .55د. حممد طه البشري، د. غين حسون طه ، مصدر سابق، ص  - 47
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من التقنني املدني املصري اليت نصت على : )) ملالك الشيء وحده حبدود القانون حق استعماله واستغالله  902تقابلها املادة  - 42

 والتصرف به ((.
 .551وص 559د. عبد الرزاق امحد السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدني ، اجلزء الثامن ، مصدر سابق ، ص- 43
.وينظر 23، ص2005احملامي جاد يوسف خليل ، مضار اجلوار غري املألوفة ، بريوت ، دار العدالة ، الطبعة االوىل ،السنة   - 44

 3ايضا: د. عباس علي حممد ، املسؤولية املدنية البيئية ، جملة رسالة احلقوق ، كلية القانون جامعة كربالء  ، السنة الثانية ، العدد 

 .5، ص2070،

من قانون وزارة الدولة لشؤون البيئة السوري  7. واملادة 2005لسنة  21ملادة االوىل / خامساً  من قانون محاية وحتسني البيئة رقم ا - 49

البيئة: احمليط الذي تعيش فيه األحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل املاء واهلواء واألرض وما ) ):نصت على  2072لسنة  72رقم 

 ((.ما يؤثر على ذلك احمليطحتويه من مواد و

 وما بعدها. 57، ص 2007د. جالل وفاء حممدين ، احلماية القانونية للبيئة البحرية ، االسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة،  - 45
 .71د. سعيد السيد قنديل ، مصدر سابق ، ص - 41

لد الثاني ، القسم االول ، مطبعة السالم ،الطبعة اخلامسة د. سليمان مرقس ، الوايف يف شرح القانون املدني ،يف االلتزامات ، اجمل - 49

 .313، ص7599، السنة 

 .39د. رنا حممد راضي ، مصدر سابق ، ص - 45

جيوز انشاء البساتني  حيث نصت على )) 7550لسنة  1قانون تعديل قانون استغالل الشواطئ رقم  7/ اوال / 4ينظر نص املادة  - 90

 ((.واالبنية واملشاريع االخرى على جانيب النهر امام السداد النظامية او خلفها مبا ال يؤثر يف انسيابية جمرى النهر وتلوثه

أو  املعدل على:)) يشرتط للرتخيص بإقامة أية منشآت 554لسنة  4من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري رقم  91نص املادة  - 97

عاة حمال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة باملخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات املنفذة هلا ، مرا

أحكام مواد الفصل األول من الباب األول من هذه الالئحة واخلاص بالتنمية والبيئة ، ويلتزم املرخص له بتوفري وحدات مناسبة وكافية 

 ملعاجلة املخلفات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك املنشآت وأن حيافظ على سالمتها وصيانتها بصفة دورية ((.

 7554لسنة  4رقم  قانون البيئة املصري ، 10ادة امل -92

 املعدلة. 7559لسنة  339رقم رئيس جملس الوزراء ، الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري الصادرة بقرار 99املادة  - 93

يشرتط للرتخيص بإقامة أية منشآت أو حمال علي شاطئ البحر أو قريبا : ))7554لسنة  4رقم  قانون البيئة املصري ، 10ادة امل  - 94

دراسات التأثري منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة باملخالفة ألحكام هذا القانون و القرارات املنفذة له أن يقوم طالب الرتخيص بإجراء 

 . البيئي و يلتزم بتوفري وحدات ملعاجلة املخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك املنشآت ((

 .20/72/2079مقابلة شخصية مع رئيس شعبة احلصص املائية و وكيل قسم التشغيل ،  - 99

 املعدلة ، 7559لسنة  339رئيس جملس الوزراء رقم الصادرة بقرار املصري من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة  50: كما نصت املادة   95

على هذا احلظر اال بتوافر الشروط واالجراءات املطلوبة لعملية الرتخيص : ))حيظر الرتخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه املساس 

خبط املسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخوال يف مياه البحر أو احنسارا عنه إال بعد موافقة اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ 

از شؤون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات اليت من شأنها املساس خبط املسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله اإلجراءات بالتنسيق مع جه

 والشروط املنصوص عليها يف املادة السابقة(( .

 املعدل. 7591لسنة 95قانون استغالل الشواطئ العراقي رقم  - 91

 سهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ.لت 7550لسنة  3من تعليمات رقم  2و 7ينظر املادة  - 99
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 لتسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ. 7550لسنة  3من تعليمات رقم  2و 7ينظر املادة  - 95

حقوق املستغل ختتلف باختالف مصدر احلق الذي يستند اليه يف مباشرته لنشاطه يف مشروعه االقتصادي على هذه االراضي، لذلك  - 50

فان هذا االختالف جيعل املقام يتسع لبحثها . ومن هذه احلقوق هو حق امللكية الذي خيول صاحبه السلطات الثالث مبا فيها االستغالل 

لسنة  40من القانون املدني العراقي رقم  7049صرف يف ملكه جبميع التصرفات وفق القانون حيث نصت هذا املادة فيستطيع املالك الت

ة الذي خيول وحق املساطح: )) امللك التام من شأنه ان يتصرف به املالك ، تصرفًا مطلقًا فيما ميلكه عينًا ومنفعة واستغالاًل... (( .7597

ء و املنشآت االخرى وهو حق ملكية خالصة ولكنه مؤقت فله ان يتصرف بكافة التصرفات ، و حق املساطحة البناتتمثل يف صاحبه حقوقا 

نفسه وهو احلق يف البناء على ارض الغري يكون له ان يتصرف به ايضا قبل البناء ،  د. احسان شاكر عبداهلل ، زكريا يونس امحد ، 

يف مقابل احلق يدفعها لصاحب االرض كما يلتزم املساطح  اذا ما اشرتطت عليه األجرةتتمثل ب  اما التزامات املساطح .5مصدر سابق، ص

باستعمال االرض فيما اعدت له وان يبذل بها عناية الشخص املعتاد كما يلتزم بإعادة االرض اىل صاحبها عند انتهاء حق املساطحة على 

فع للمساطح قيمتها مستحقة القلع ما مل يتفق ان تنتقل ملكية البناء واملنشآت االخرى اىل صاحب االرض عند انتهاء املساطحة على ان يد

  . 375،ص379على خالف ذلك،  د. حممد طه البشري ، و د.  غين حسون طه، احلقوق العينية االصلية ، مصدر سابق ، ص

حق امللكية و حق التصرف بالنسبة لألشخاص اخلاصة  ال ميكن تصوره اال بالنسبة للشواطئ الواقعة خارج حدود خط التهذيب  - 57

 .7550لسنة  3واحملرم ، ينظر يف ذلك تعليمات تسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ العراقي رقم 

ستغل )املستأجر( من االنتفاع بالعقارات الشاطئية قد وضع املشرع على خبصوص القواعد العامة يف عقد اإلجيار ولغرض متكني امل - 52

ال جيوز  _7اليت نصت على : ))  193من م  7املؤجر التزاما يتمثل باالمتناع عن القيام بالتعرض املادي للمستأجر وذلك حسب الفقرة 

وال يقتصر ضمان املؤجر على االعمال اليت تصدر منه او من اتباعه  _2املؤجر ان يتعرض للمستأجر يف استيفائه املنفعة مدة االجارة ... . 

  )) .... 
يتمثل العمل غري املشروع هنا بفكرة )املنافسة غري املشروعة قانونا( كما لو قام  احد االشخاص باستخدام وسائل وطرق منافية للقانون  - 53

نشاط الذي ميارسه مستغل الشاطئ ، ينظر : حممد سلمان الغريب ، او العرف او خمالفة للمبادئ الشريفة بهدف احداث اللبس مع ال

 .51، ص2004االحتكار واملنافسة غري املشروعة ، دار النهضة العربية، القاهرة ،
 وما بعدها.  253د. عبد الرزاق امحد السنهوري، عقد االجيار ، دار الفكر ، بدون مكان وسنة طبع ، ص - 54
،  2072لتنظيم القانوني للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية  ، الشارقة ، دار الكتب القانونية ، د. عدنان باقي لطيف ، ا - 59

. وينظر ايضا : د. حسن حممد حممد بودي ، حرية املنافسة التجارية  وضرورة محايتها من املنافسات االحتكارية ،  15، ص  19ص

 .71ص75ص 2077مصر، مطابع شتات، 

د. سعيد مبارك ، و د.طه  . وينظر ايضا ،243، الوجيز يف العقود املدنية ، العاتك ،القاهرة ، بدون سنة طبع،  د . جعفر الفضلي -55

 .213،ص 2077املسماة ، القاهرة، العاتك، املال حويش ، املوجز يف العقود 

اقعة امام اخلط التهذيب واحملرم سواء كان املؤجر من ) االشخاص العامة  او اخلاصة ( حسب االحوال بالنسبة لألراضي الو - 51

 وخارجهما .

.ال جيوز املؤجر  7على : )) 193حيث  نصت  املادة   7597لسنة  40من القانون املدني العراقي رقم   194واملادة , 193املادة  - 59

 .االنتفاع به او خيل باملنفعة املعقود عليهاان يتعرض للمستأجر يف استيفائه املنفعة مدة االجارة، وال ان حيدث يف املأجور تغيريًا مينع من 
. وال يقتصر ضمان املؤجر على االعمال اليت تصدر منه او من اتباعه بل ميتد هذا الضمان اىل كل تعرض مبين على سبب قانوني يصدر 2 

ب على هذا التعرض ان . فإذا ترت2 نصت على : )) 194/2واملادة  .من أي مستأجر آخر، او من أي شخص تلقى احلق عن املؤجر((

حرم املستأجر فعاًل من االنتفاع الواجب بعقد االجيار له تبعًا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص االجرة مع التعويض ان كان له 
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جمللد ((  ، وينظر ايضا د. عبد الرزاق امحد السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدني ،االجيار والعارية ، اجلزء السادس ،ا .مقتضى

 .341،ص 345االول ،القاهرة ، نهضة مصر، ص

 .14، ص 99د. عدنان باقي لطيف ، مصدر سابق ، ص - 55

 وما بعدها . 727، ص2005براق عبداهلل مطر ، اجيار احملل التجاري ، رسالة ماجستري ، كلية احلقوق /جامعة النهرين،  -  10

املعدل : ))ال جيوز استغالل اي ارض مشمولة  7591لسنة 5لشواطئ العراقي رقم من قانون استغالل ا 3وذلك استنادًا لنص املادة   - 17

  بأحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء او مشروع فيها اال مبوافقة وزارة الري ووزارة الزراعة((.

نصت على :  70املعدلة ، املادة  7559لسنة  339م رئيس جملس الوزراء رقالالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري الصادرة بقرار   - 12

)) تتوىل اجلهة اإلدارية املختصة أو اجلهة املاحنة للرتخيص تقييم التأثري البيئي للمنشأة املطلوب الرتخيص هلا وفقا للعناصر و 

ز شؤون البيئة التصميمات و املواصفات و األسس اليت يصدرها جهاز شؤون البيئة باالتفاق مع اجلهة اإلدارية املختصة ، و علي جها

  0مراجعة ذلك كلما لزم األمر ((

نصت على:  72املعدلة ، املادة  7559لسنة  339رئيس جملس الوزراء رقم الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري الصادرة بقرار  - 13

النموذج الذي يعده جهاز شؤون البيئة  )) يلتزم طالب الرتخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن املنشأة شامال البيانات اليت يتضمنها

باالتفاق مع اجلهة اإلدارية املختصة ، و يعد جهاز شؤون سجال يتضمن صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبات اجلهاز من صاحب 

 املنشأة ((.

ة أن يستعني بأي من املتخصصني الذين نصت على: )) جلهاز شؤون البيئ 73الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري اعاله ، املادة  - 14

ع تصدر بهم قائمة من اجلهاز طبقا للمعايري اليت يضعها جملس إدارة اجلهاز ، وذلك إلبداء الرأي يف تقييم التأثري البيئي للمنشأة املزم

 إقامتها و كذلك املطلوب الرتخيص هلا((.

نصت على : )) جيوز الغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها  2007لسنة  59قم / أ من قانون االمالك العامة البحرية السوري ر79املادة   19

عدم دفع بدل االشغال السنوي املقرر بالوقت  -2خمالفة شروط الرتخيص ، -7بقرار من اجلهة اليت اصدرتها يف احلاالت التالية: 

فع العام فى مكان االشغال املرخص او يف مكان اقامة مشاريع للن -4التنازل عن الرخصة فعليا من دون موافقة مسبقة،  -3احملدد ، 

 يتعارض مع هذا االشغال ...(( .
من قانون االمالك العامة  35وتستحصل نفقات االزالة وفقا أحكام قانون جباية االموال العامة ويكون االنذار بالطرق االدارية ، املادة - 15

 البحرية السوري.    
/ب : )) للمديرية العامة للموانئ حق االحتفاظ باملنشآت املقامة لألشغال من 32قانون االمالك العامة البحرية السوري ، املادة /  - 11

 دون رخصة او هدمها ...(( .

 لتسهيل تنفيذ قانون استغالل الشواطئ . 7550لسنة  3تعليمات رقم  2املادة   -7


