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 الملخص التنفيذي

ي إلّزرإعية، لغرض تحويِلها 
خيل ومساحات شاسعة من إألرإصن

ّ
ن إلن ت مئات بساتي 

َ
خالل سنوإت قليلة ُجِرف

ي  بإغلإن ألغرإض تجارية،  إو إىل مناطق سكنية إو صناعية
جريِف تجرى بشكل غي  قانونن

ّ
، عمليات إلت

ي 222قرارات مجلس قيادة الثورة )المنحل( ) حيث انها تخالف
 
ي 147و ) 22/2/7533( ف

 
( ف

ي 437و ) 1/1/7547
 
ي 7743و ) 27/2/7547( ف

 
ي 757و ) 74/5/7542( ف

 
( 747و ) 72/2/7541( ف

ي 
 
ي 741و ) 25/4/2002ف

 
ي ما زالت ساري 25/4/2002( ف

وتنص عىل منع  حت  وقتنا الحاض   ةوالت 

ي الزراعيةجنس تحويل 
وط وضوابط  الواقعة ضمن التصميم االساسي لمدينة بغداد  االراض  اال وفق شر

ور  محددة
ّ
د عليها إلد شيَّ

ُ
ي ت
ي إلت 

ي هي إإلخرى غي  قانونية ، فاألرإصن
 إلهوية إلجديدة لتلك إإلرإصن

ّ
، كما إن

( وهي   تسىم )إلزرإعي
ُ
ي إل  ألنهاتسب صفة إلملكية إل تكإلّسكنية

ن
) إلطابو(، دوإئر إلتسجيل إلعقاريتسجل ف

ن خارج دإئرة إلتسجيل إلعقاري ن إلمتبايعي  يبق  إلمسىم إلزرإعي ملتصقا بها،  ، إذحيث إنها تسجل بي 

ي كانت تحيط بالعاصمة بغدإد 
ي أنوإِع إألشجار إإلخرى إلت 

 
ت آإلف أشجار إلنخيل وباف

َ
ونتيجة  ذلك  فقد

إ  ببيئة وإقتصاد وتتو  ت كثي  جاوزإت إلّسافرة إضن
ّ
، هذه إلت

ْ
إلعرإق إلذي كان  سطها حت  سنوإت قريبة خلت

ي يوم ما يحتل
ن
ي قائمة دوِل إلعالِم إلمنتجة للتموِر وبأكير من  ف

ن
 إإلوىل ف

َ
وعدد أشجار  نوع 053إلمرتبة

 مليون نخلة .  03إلنخيل إلذي تجاوز إل

ي جنوب بغدإد تطل عىل نهر دجلة إىل عمليات تجريف تقف خلفها 
ن
ن كثيفة بالنخيل ف تعرضت بساتي 

ي ودورإ سكنية و جهات مدعومة سياسيا 
مجمعات تجارية ) لتكون هذه إلمناطق محالت تجارية ومبانن

ن  عمليات إلتجريفيتم وضع حد للم وإن ، (موإلت   فبعد عقود سنجد بغدإد خالية تماما من بساتي 
ة لبلد إلتمور   إقتصادية وخسارةسيؤدي إىل كارثة بيئة  مر ذإ إإل إلنخيل، وه   .إإلول عالمياكبي 
ي إو تجاري يعد  إغلب حيث إن

ي إلزرإعية وتحويل جنسها إىل سكتن
ن وإإلرإصن عمليات تجريف إلبساتي 

ليست إلزرإعة وزإرة أن  إلمختصة، كما يتم بموإفقات أصولية ورسمية من إلجهات  وإل  ،مخالفة قانونية
 . إلجهة إلمخولة ؤليقاف ذلك
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ي إلزرإعية ؤىل سكنية
ي عام  إن قانون تحويل جنس إألرإصن

ن
تمت  قد و  5305إحيل إىل مجلس إلنوإب ف

يعه  ولم 52/9/5309قرإءته قرإءة إوىل بتاري    خ   .عليه  وإلتصويتيتم تشر
لمان  القواني   المعنية -اوال:  ي التر

 
ح للتصويت عليه ف ي الزراعية والقانون المقت 

بتحويل جنس االراض 
ي للحكومة الحالية : 

 
 العراف

 قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل: 
ي عام  222القرار  -ا

 
  .0 7533ف

ي إلمادة رإبعا 
ن
 منه ما نصه :  -إ-إشار هذإ إلقرإر ف

ن إلوإقع ي إلزرإعية وإلبساتي 
ة ضمن إلمرحلة قيد إلتنفيذ من إلتصميم إإلساسية ألغرإض ) يمنع إفرإز إإلرإصن

 غي  زرإعية (. 
ي إلمادة إعاله عىل إنه :   -ب -كما ونصت إلفقرة 

ن
  -ف

ي إلزرإعية إلمملوكة ملكا ضفا (. 
ن وإإلرإصن  ) إل يجوز تسجيل إلترصيفات إلعقارية عىل إلبساتي 

 
ي عام 147القرار -ب

 
  : 75472 ف

ي تقرر لها إستعماإلت غي  زرإعية بموجب إلتصميم إإلساسي 
ي إلزرإعية إلت 

) تملك إمانة بغدإد إإلرإصن
 لمدينة بغدإد ( . 

ي عام  473القرار  -ج 
 
  75470ف

ي إلزرإعية إلمملوكة ملكا ضفا إذإ إلتصاميم إإلساسية ) 
إل يجوز تسجيل إلترصيفات إلعقارية عىل إإلرإصن

 غي  زرإعية ( . تقرر لها إستعماإلت 
ي عام  7743القرار  –د 

 
  7542ف

ي تقل عن 
ي إلت 

ي لغي  إغرإض إلزرإعة وإلبستنة ويستثتن من ذلك إإلرإصن
ن و إإلرإصن  5) يتوقف إفرإز إلبساتي 

ي يقررها إلتصميم إألساسي ( . 
ي إفرإزها إإلستعماإلت إلت 

ن
 دونمات عىل إن يرإعي ف

ي عام 757القرار ) -ه 
 
 2 ( 0011إلقرإر ) تعديل  7541( ف

 

ي و البساتي   الواقعة ضمن التصميم األساسي لمدينة بغداد و  -ثانيا: 
وع قانون افراز األراض  مشر

ح لمجلس النواب والذي لم يتم التصويت عليهالبلديات و   -:  المقت 
ي إلوإقعة ضمن حدود إلتصميم 

ن عىل حقوقهم من إألرإصن إح هذإ إلقانون لضمان حصول إلموإطني 
تم إقي 

ي تمنع إلترصفات 
ن إلبلديات من تنفيذ إلتصاميم إألساسية وإلغاء إلقيود إلت  إألساسي للمدن ولتمكي 

ي إلزرإعية.  
 إلقانونية لفرز إألرإصن

ي إلزر  -0 -إلمادة إوإل: 
إإلساسية ضمن إعية بما إل يتعارض مع إستعماإلت إلتصاميم يجوز إفرإز إإلرإصن

 حدود إلمرحلة قيد إلتنفيذ من إلتصميم إإلساسية. 
5-  . ن بغدإد وبما إل يتعارض مع إلتصميم إإلساسي إح من وزير إإلعمار إو إمي 

ن باقي   يجوز إفرإز إلبساتي 
ي إلزرإعية خارج حدود إلتصميم -إلمادة ثانيا : 

 إإلساس ألغرإض غي  إلزرإعية.  يمنع فرز إإلرإصن
 إلمادة إلسادسة : 

                                                           
1
 ،قرارات مجلس قٌادة الثورة المنحل. 1711فً عام  222قرار  
2
 قرارات مجلس قٌادة الثورة المنحل.، 1781فً عام 581قرار 
3
 ، قرارات مجلس قٌادة الثورة المنحل.1781فً عام  811قرار  
4
 ، قرارات مجلس قٌادة الثورة المنحل.1783( فً عام 171قرار ) 
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ي إلزرإعية ضمن إلمرحلة قيد إلتنفيذ إذإ تقرر لها إستعماإلت زرإعية.  -إوإل: 
 يمنع فرز إإلرإصن

ي إلفقرة إعاله.  -ثانيا: 
ن
 إل يجوز إلترصفات إلعقارية لما ورد ف

ة:  ي إل تزيد ع -إلمادة إلعاشر
ي غي  إلزرإعية إلخالية إلت 

ن ومقدر لها إستعمال غي  زرإعي إإلرإصن ن إلدونمي 
 .  بموجب إلتصميم إإلساسي

ي  تعارض
وع قانون افراز األراض  الواقعة ضمن التصميم األساسي لمدينة بغداد  والبساتي   مشر

:  مع القواني   األخرى قيد التنفيذ  والبلديات ي الوقت الحالي
 
 ف

ي إلفقرة  - 0
ن
ح إلقانون ف ي إلزرإعية إذإ كان هذإ  0إشارت إلمادة إألوىل من مقي 

منه عىل جوإز إفرإز إألرإصن
ي إلتصميم إألساس لجنس 

ن
إلفرز إل يتعارض مع إلتصميم إألساسي حيث يكون إلفرز موإفقا لما جاء ف

طت إلفقرة أيضا إن إل تكون إألرض إلمرإد إفرإزها ضمن إلمرحلة  ،إألرض إلمرإد إفرإزها  ؤضافة لذلك إشي 
ي عام  101ساس بل يجب إن تكون خارجها وهو ما يتعارض مع إلقرإر قيد إلتنفيذ للتصميم إأل 

ن
  0910ف

ي إلزرإعية إلمملوكة ملكا ضفا حت  وإن كانت 
وإلذي لم يجوز إيقاع إلترصيفات إلعقارية عىل إإلرإصن

إلتصاميم إإلساسية تقرر لها إستعماإلت غي  زرإعية سوإء كانت )ضمن مرإحل قيد إلتنفيذ إو لم تكن من 
 ها(. ضمن
ن  – 5 ن لكل من وزير إؤلعمار وإمي  أعطت إلفقرة إلثانية من نفس إلمادة من إعاله صالحية فرز إلبساتي 

هو ما يتعارض مع قرإر مجلس و  إلعاصمة مقيدة هذه إلصالحية بكونها إل تتعارض مع إلتصميم إإلساس 
ي عام  0011 قيادة إلثورة

ن
ي لغ  0915ف

ن وإإلرإصن ي  إغرإض إلزرإعة وإلبستنة، وإلذي أوقف إفرإز إلبساتي 
ي تقل مساحتها عن 

ي إلت 
 دونمات(.  5وإستثتن من ذلك إإلرإصن

ي هي خارج حدود  - 0
ي إلزرإعية إلت 

ح إلقانون إلحال عىل ما هو عليه بالنسبة لألرإصن ي مقي 
ن أبق  ي حي 

ن
ف

ي إلزرإعية ضمن مرحلة قيد إلتنفيذ ؤذإ تقرر لها إستعماإلت زرإعي
 .0 ةإلتصميم وكذلك إألرإصن

 
ي الزراعية ال مشاري    ع استثمارية -ثانيا: 

 :2 خطر تحويل جنس االراض 

ي إلزرإعية ليست جديدة بل هي ظاهرة إلتجاوز عىل إإلر إن 
إنها كانت محدودة  موجودة منذ عقود إإل إصن

ي وإلتجاوز ،  5330وإزدإدت بعد عام 
حيث شهدت إلعديد من مرإكز إلمدن إنتشار ظاهرة إلسكن إلعشوإن 

ي تعود للدولة عىل
ن إلعامة إلت  ي إلزرإعية وإلبساتي 

ن إىل  ،إألرإصن ي إلزرإعية وإلبساتي 
إو إلقيام بتحويل إألرإصن

وط إلبناء دون إعتمادها إلضوإبط  ،قطع سكنية وبناء وحدإت سكن عشوإئية تفتقد إىل إلحد إألدنن من شر
ي للمدن وعدم إخذها بالحسبان إنش

ي وإلعمرإنن اء شبكة خدمات إلبتن إلتحتية إلخاصة بالتخطيط إلحرصن
إر وإلتخريبتستوعب إلتوسع إ ي وصيانة إألضن

ي إلزرإعية وإلتجاوز ، فلعمرإنن
عىل عقارإت أصبحت إإلرإصن

ي للسكن نتيجة لتفاقم إإلزمة وغياب إلحلول ، وأصبحت مشكلة ذإت إبعاد 
إلدولة هي إلبديل غي  إلقانونن

ي إلبتن إإلقتصادية وعن خلل إجتماعي كبي  مما إقتصادية وإجتماعية وبيئية تعير بوضوح عن إلع
ن
جز ف
ة ترجع خطورتها إىل كير حجمها،  حرمان إلمدن من ، إن فلم يعد باؤلمكان تجاهلها جعلها ظاهرة خطي 

ي حاليا  ،عىل بيئة إلعرإق بشكل عاملحزإم إألخرصن أثر إ
ة إلغبار وإألتربة إلملوثة بسبب موإلذي يعانن  ن كير

 

                                                           
1
 مجلس الوزراء.قانون )افراز االراضً والبساتٌن الواقعة ضمن التصمٌم االساسً لمدٌنة بغداد والبلدٌات(، كتاب االمانة العامة ل 
2
 .11:3 - 28/  12/  2222 - 6113العدد: -سوسن شاكر مجٌد، واقع التجاوز على األراضً الزراعٌة فً العراق والمعالجات، الحوار المتمدن 
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ي تلطف إلبيئة وتحسن إلجو، وإن إستمرإر 
إء إلت  ن وإلمناطق إلخرصن إلظاهرة  هذهعملية تجريف إلبساتي 

ة سيؤدي إىل  ي تؤثر عىل تقلص إلخطي 
إبية إلت  ي بزيادة إلتصحر وإلعوإصف إلي 

إإلنتاج إلزرإعي وتأثر إإلرإصن
 صحة إألنسان وإلحيوإن. 

لمحافظات العراق عدا إقليم كردستان لسنة صالحة للزراعية والمزروعة حاليا ( المساحات الكلية ومساحة األراضي ال1جدول )
 بالكيلومتر مربع.                         0202

إت إلزرإعية لسنة ) -1 ي إلمركزي، جدول إلمؤشر
 (.5353-5305وزإرة إلتخطيط، إلجهاز إإلحصان 

المساحة الكلية  المحافظة
 لسنة  للمحافظة

األراضً 
الصالحة 
لسنة      للزراعة
5102 

األراضً 
المستغلة حالٌاً 

 )المزروعة(
 5102لسنة 

األراضً 
الصالحة 

للزراعة     
 5151لسنة 

األراضً المستغلة حالٌاً 
 5151 )المزروعة( لسنة

 6617.134 1284.6  ..  184.652 313323       نٌنوى

 711.211 141 476.645 2251.435 73617 كركوك

 535.82 1213.4 467.17 3265.243 113685 دٌالى

 135.583 416.1  ..  1211.827 1383521 األنبار

 225.422 778.8 822.146 1261.314 43555 بغداد

 354.421 1412.86 662.145 1254.214 53117 بابل

 127.18 224.16 171.885 1228.617 53234 كربالء

 1422.833 2237.6  ..  4137.166 113153 واسط

 1355.215 762 1425.65 5757.147 243151  صالح الدٌن

 278.733 231.28 611.653 11231.1 283824 النجف

 625.477 1347 624.1 1822.522 83153  القادسٌة

 352.166 468 252.132 544.415 513142 المثنى

 421.765 131.8 525.345 2532.817 123722 ذي قار

 425.273 171 624.115 2541.213 163212 مٌسان

 51.221 222 235.816 5176.114 173212  البصرة

 14562.221 1284.6 6711.482 52522.424 376.557 إجمالً
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ن سنة ارنة للمساحات إلصالحة للزرإعة و يوضح إلمق (0)إلجدول  إلمستغلة حاليا للزرإعة )إلمزروعة( بي 
ي إلصالحة للزرإعة  نالحظ نقصان مساحة  5353و  5305

، و إإلرإصن كذلك إلمساحة إلمستغلة بشكل كبي 
)كركوك، دياىل، إإلنبار، بغدإد، كربالء، وإسط، صالح إلدين، نجف،  إلعرإق لمحافظاتللزرإعة حاليا 

ي سنة 
ن
، ذي قار، ميسان، إلبرصة( ف ي سنة  5353إلقادسية، مثتن

ن
كما إن . 5305عند مقارنتها مع مساحتها ف

كركوك، نجف، كربالء،   بغدإد، ت إلزرإعية تكون قد نقصت بشكل  وإضح جدإ للمحافظات )هذه إلمساحا
ي صالحةإلو ذلك بسبب سوء إستغاللها وتجريفها و  إلبرصة(

للزرإعة إىل  تحويل إلمتعمد لجنسها من إرإصن
ي إلزرإعية مجمعات سكنية ومجمعات تجارية

حر زيادة إلتصاىلي وبالت ،مما إدى نقصان مساحة إإلرإصن
ي عىل إلسكان إلمحافظات وإنتشار تأثوإلتلوث و إلغبار وإلإرتفاع درجة إلحرإرة و    إإلمرإض. ي  إلسلتر
 

 .(2222-2215)الكٌلومتر المربع للمدة (  مساحة األرض المهددة بالتصحر ب2الجدول)                      

 

ي  (5)إلجدول 
ن
 5305مساحة إألرض إلمهددة بالتصحر بالكيلومي  إلمرب  ع من خالل مقارنة مساحتها ف

ي إلمهددة بالتصحر لكل محافظات إلعرإق و بشكل  5353مع سنة 
. حيث نالحظ زيادة مساحة إإلرإصن

ي سنة 
ن
ي  5353مع سنة  5305كبي  جدإ عند مقارنة مساحتها ف

. حيث إن إلنسبة إلمئوية لألرإصن

دة بالتصحر )05.1وإلمتصحرة )إلصحرإوية 
ّ
ي إلمهد

%( وهي 19.5%( ومجموعهما )50.9%( وإألرإصن
ي إلمتدهورة من مساحة إلعرإق إلكلية، و ذلك بسبب عدم 

 إستصالح مساحاتتمثل نسبة إألرإصن
بسبب توقف جميع مشاري    ع ( و 5353-5305يمكن إستغاللها وإإلستفادة منها خالل إإلعوإم من )

إيضا بسبب عمليات إلتجريف إلمتعمد و إألزمة إلمالية وإألمنية  إلسنوإت نتيجة هذه إإلستصالح خالل
ي إلزرإعية و تحويل جنسها من إرض زرإعية إىل مشاري    ع إستثمارية إل تتوإفق مع جنس 

لهذه إإلرإصن
       و بدون إصول قانونية.  إستعمالها 

 (.2222-2215ات الزراعٌة لسنة )ؤشروزارة التخطٌط، الجهاز االحصائً المركزي، جدول الم     -1

مساحة األرض المهددة بالتصحر  المحافظة 
 5102لسنة

مساحة األرض المهددة بالتصحر 
 5151لسنة  

 2001.12 0015.120 نٌنوى

 110.91 3 كركوك

 0101.99 221.159 دٌالى

 25132.2 3 األنبار

 202.105 50.235 بغداد

 001.535 51.995 بابل

 0392.05 3 كربالء

 5390.01 3 واسط

 2915.52 553  صالح الدٌن

 03511.9 503 النجف

 0033.01 09.55  القادسٌة

 00191 515 المثنى

 0159.30 105.111 ذي قار

 5250.92 592.012 مٌسان

 5953.00 3  البصرة

 90100.00 2395.011 إجمالً
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ن  (0)إلجدول  ي إلعرإق حسب إلمحافظة و إلبيئة لسنتي 
ن
 5309-5305) )يوضح تقديرإت عدد إلسكان ف

 

 

ي إلع (0)إلجدول 
ن
ن رإق يوضح تقديرإت عدد إلسكان ف -5305)حسب إلمحافظة و إلبيئة لسنتي 

ي سنة 5309
ن
ة ف ي سنة  5309نالحظ تزإيد عدد سكان إلمحافظات بنسبة كبي 

ن
  5305عما هو عليه ف

ي سنة (  03101953 ) منكذلك زيادة عدد سكان إلريف و إلقرى 
ن
ي (  00119112 ) إىل 5305ف

ن
ف

ي و  133من إلعدد إلكىلي لسكان إلعرإق  033بنسبة       5309سنة
ي هذه إإلرإصن

ن
ذلك بسبب إلسكن ف

ي إلسكنية  إلزرإعية و تحويل جنسها إىل مجمعات سكنية نتيجة
زيادة عدد إلسكان وغالء إسعار إإلرإصن

 ) ي إلسكنية ) من سعر بكثي  إرخص حيث يكون سعر إإلرض إلزرإعية )إلطابو إلزرإعي
إلطابو إإلرإصن

ن وفق تخطيط ( إلعقاري  ي إلسكنية وتوزيعها عىل إلموإطني 
وذلك لعدم قيام إلدولة بتخصيص إإلرإصن

ي مدروس وممنهج . 
ي وعمرإنن  حرصن

 

 .(5309-5305)وزإرة إلتخطيط، جهاز إإلحصاء إلمركزي، إحصائيات سكان إلعرإق -1

 

 2119نسبت السكبن في  2115نسبت السكبن في  المحبفظت

 ريف حضر ريف حضر بيئتال
 0501257w 1324516 1533732 2287186 نٌنوى
 205525 1010012 384.744 1272727 كركوك
 635365 604523 546155 522217 دٌالى
 726642 727236 615713 616.220 األنبار
 1225057 5075250 756672 4345013 بغداد
 1274062 1205105 764365 702522 بابل

 212272 654514 555211 530453 كربالء
 345224 631404 325201 544212 واسط

صالح 
 676736 556052 627223 442226 الدٌن
 251522 1256456 566320 752477 النجف
 343742 537251 327505 465116 القادسٌة
 225401 566154 212363 521371 المثنى
 552100 1562014 475412 1020121 ذي قار
 046250 625272 046412 537271 مٌسان
 342530 0202501 322425 0161505 البصرة
 12535722 00672357 12714534.72 17552445.22 إجمالً
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ي إلبرصة 
ي عام فقن

ن
إء ف ي حيث بلغت إلمساحات إلخرصن

نحو  0910هناك تناقص وإضح للغطاء إلنبان 
ي سنة 5كم 139.51، إإل إنها إنخفضت إىل   5كم 5153.52

ن
حيث إزدإدت إلتجمعات إلسكنية  5353 ف

ي و تحويل جنس إإلرض 
ي إلزرإعية عىل حساب إلغطاء إلنبان 

ي عىل إإلرإصن و إلمصانع و إلنشاط إلبشر
ي عمرإنية و خدمية و شبكات نقل  إلزرإعية

 . 0 لتوفي  إرإصن
ي إلإسباب 

ن
ي إلزرإعية ف

 5 إلعرإقتجاوز عىل إألرإصن
ة  -0 ي من قبل إلجهات إلمختصة إإلمر إلذي شجع عىل كير

ن إلخاصة بحماية إإلرإصن عدم تفعيل إلقوإني 
ن جديدة لهذإ إلغرض تنسجم مع إلو  ي إو إصدإر قوإني 

 ضع إلرإهنحاإلت إلتجاوز عىل هذه إإلرإصن
ي تم تحويل بعضها من زرإعية إىل سكنية  -5

ي ومنها إلت 
عدم وجود قاعدة معلومات متكاملة عن إإلرإصن

إألمر إلذي يعكس عدم وجود إي متابعة وإجرإءإت حقيقية  إلشأن،لدى إلدوإئر إلمختصة بهذإ 
ي إلزرإعية

 .تنسجم وإتساع ظاهرة إلتجاوز عىل إألرإصن
ي إلزرإعية ترإجع وإنكماش إلقطاع إلزرإ -0

ن إىل إلتفريط باألرإصن ن وإلمزإرعي  عي إىل مستوى دفع إلفالحي 
ي سكنية وإلتحول إىل مهن إخرى إل عالقة لها بالزرإعة

 .من خالل بيعها كأرإصن
ي تم بناءها منذ عام وزإرة ضعف نشاط   -2

ي مجال إنشاء إلوحدإت إلسكنية إلت 
ن
 5330إإلسكان ف

ن إلحاجة إلفعلية للوحدإت إلسكنية لغاية وحدة سكنية ف 9511هي  5305ولغاية عام  ي حي 
ن
قط ف

 .( وحدة سكنية0112019)كانت   5305عام 
ي بعد عام  -5

ي إدى إىل لجوء إلكثي  من إلعوإئل إىل  5330تحسن إلوضع إلمعيشر
وزيادة إلنمو إلسكانن

ن سكن آمن  ي إإلستقرإر وتأمي 
ن
إلتمدد وإإلنشطار وإلبحث عن سكن منفصل يستوعب طموحه ف

ن خالفا ومالئم  ي إلزرإعية وإلبساتي 
لعائلته وإلذي حصل عىل حساب إلرقعة إلجغرإفية لألرإصن

ن   للقوإني 
ي تقوم  -1

إء هذه  بتمشيهإلتشجيع من قبل إلدوإئر إلمختصة إلت  ي معامالت بيع وشر
 إلستغاللها  إألرإصن

ي سكنية
 .فيما بعد كأرإصن

ي عدم إلقيام بالنشاط   -1
ي إلزر  إلمسموحاتوإجرإء  إؤلحصان 

ن إلمجرفة لألرإصن إعية وإلبساتي 
ي دإئرة  إؤلحصائيةوإلمتعرضة للتجاوز من قبل إلجهات 

ن
ي وزإرة إلتخطيط إألصحاءف

ن
 .إلزرإعي ف

ن بغدإد وإلمحافظات إدى إىل زيادة إلهجرة إىل  -1 ي برإمج إلتنمية بي 
ن
عدم تحقيق إلتوإزن إلمطلوب ف

 .إستيعاب هذه إإلعدإدبغدإد لدوإفع إقتصادية إلذي خلق إرباك تخطيطي وإدإري لكيفية 

ي مجال توزي    ع - 9
ن
غياب إلرؤية إلتخطيطية وتضارب إلسياسات إإلقتصادية إدى إىل عدم إلتوإزن ف

ي عملية توزي    ع إلقدرإت 
ن
ي محافظات إلعرإق بشكل متساوي إلذي إثر ف

ن
إلمشاري    ع إؤلنتاجية وإلخدمية ف

ن إلمحافظات تفاقم إإلنتاجية وإإليدي إلعاملة وظهور فروقات إقتصادية وإجتماعية و  عمرإنية وبيئية بي 

 بمرور إلزمن. 

                                                           
1
-لٌة التربٌة للبناتأ.م.د.علً ناصر عبد هللا الصرٌفً، اثر التلوث البٌئً فً تغٌر المساحات و انتاجٌة االراضً الزراعٌة فً محافظة البصرة، ك 

 .2221العراق، -جامعة البصرة
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 إلمتجاوزين عىل شبكات إلكهرباء إدى إىل تنامي إألحمال إلسنوية للطاقة  - 03
ن زيادة عدد إلمستهلكي 

ي إلمناطق 
ن
إلكهربائية وصعوبة إلحصول عىل إلجباية للمستحقات إلمالية للطاقة إلكهربائية إلمستهلكة ف

 .ها ألغرإض إلسكنإلزرإعية إلمتجاوز علي

ب من قبل -00 ي إلصالح للشر
ن
وإلتجمعات إلسكنية عىل  إألحياءحصول تجاوز عىل شبكات إلمياه إلصاف

ن إلمجرفة وإلذي ساهم بزيادة إلمياه إلثقيلة إلوإصلة إىل محطات إلمعالجة  ي إلزرإعية وإلبساتي 
إألرإصن

 إىل عدة إضعاف طاقتها إلتصميمية. 

ي  -ثالثا:  ي الزراعيةالموقف النيابر
 :7 والوزرات المعنية من قرارات تحويل جنس األراض 

ي    
وط لتحويل جنس إألرإصن وتقديم قانون إىل  إلزرإعية ؤىل سكنية قامت وزإرة إلتخطيط بتحديد شر

ي إلزرإعية، 
ي إإلرإصن

ن
ي وإلسكن ف

ؤىل أن  وزإرة إلتخطيط وفيما أشارتمجلس إلنوإب لتسوية إلسكن إلعشوإن 
لمان،  إلقانون إل يزإل ي ؤدرإج إلير

ن
يعه، حيث وضحت وزإرة ف وإن هذإ إلقانون قيد إإلنتظار من إجل تشر

ي إدرإج مجلس إلنوإب ؤىل غاية إآلن. كما  
ن
ي معلقا ف

ي إلدورة إلسابقة وبق 
ن
إلتخطيط إن هذإ إلقانون لم يمِض ف

 .تجارية عىل أرإض زرإعية” موإلت “كشفت وزإرة إلزرإعة عن بناء 
ي إلزرإعية ؤىل سكنية ط عن وبينت وزإرة إلتخطي

وجود ضوإبط ومحددإت تحكم تحويل جنس إألرإصن
ي ؤىل سكنية هي عدم صالحيتها “أن  ة، مبين”وليس بصورة عبثية إو فوضوية

وط تحويل هذه إألرإصن شر
  05للزرإعة وإل تحصل عىل حصتها من مياه إلري لمدة إل تقل عن 

 
ي أن إألر  .عاما

خارج هذإ إؤلطار وما  صن
 .تجة وتحصل عىل إلمياه فان إلقانون إل يسمح بتحويلها ؤىل جنس آخرزإلت من
ي عىل إعتبار  إنها  وزإرة إلزرإعة كما بينت

 
 للموإطن إلعرإف

 
إء كونها مهمة جدإ ضد إي شغل للمساحات إلخرصن

ي 
ن إلنق   .”إنها إلمنطقة إلمنتجة لألوكسجي 

إءإلحفاظ عىل إلمسا“إلجهات إلمعنية، ؤىل ت وزإرة إلزرإعة ودع وزإرة إلزرإعة “أن ة ، مؤكد”حات إلخرصن
ي إلزرإعية ؤىل سكنية ؤإل بأوإمر حكومية عليا

 .”ليست مختصة بتحويل إألرإصن
ي إلزرإعية دإخل إلمدن ؤذإ أصبحت سكنية فأن وزإرة إلزرإعة إل مانع لديها من تحويلها “أن  توأضاف

إألرإصن
ي إلوقت نفسه رفض  ة، مؤكد”بقرإر حكومي 

ن
ي إلصالحة “ف

ن إلزرإعية وإألرإصن إلوزإرة تجريف إلبساتي 
 .”للزرإعة

ي إلعاصمة بغدإد خطأ فادح“وأشارت ؤىل أن 
ن
، ”منح مسطحات لبناء موإلت تجارية عىل أرإِض زرإعية ف

إء مؤمنة للموإطن“حيث إكدة إلوزإرة   .[1]يجب أن تكون إلمساحات إلخرصن
حةاالجراءات القانونية ال  - والتوصيات:  مقت 

ن ألحكام إلقانون.  -0  تفعيل إلجزإءإت للمخالفي 

ن ألحكام إلتكييف إلقا -5 ي لوإقع إلمخالفي 
 إلقانون. نونن

ن عىل إغرإض إلتصميم  -0 ي حال تجاوز إلمخالفي 
ن
. إيجاد إلبدإئل ف  إإلساسي

ي إلمادة ) -2
ن
/سادسا( 9)م 5331لسنة  00/ثانيا( من إلقانون إإلستثمار5إعادة إلنظر باإلستثناء إلوإرد ف

ي إلزرإعية. 
  لكونه يشجع عىل تحويل جنس إإلرصن
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ي إلحد من إلتجاوز عىل  وإمانةإلبلدية تفعيل دور إإلجهزة إإلمنية بالتنسيق مع إلدوإئر  -5
ن
بغدإد ف

ي 
 إلزرإعية. إإلرإصن

ن إضافة ممثل -1 ي إللجنة  ووزإرةإلموإرد  ووزإرةوزإرة إلتخطيط  إمانة بغدإد  عن ي 
ن
إلبيئة بصفة )عضو( ف

 إلمشكلة وفق إلمادة إلتاسعة. 

حة إلجديدةإضافة مادة قانونية جديدة إىل  -1 ي    ع إو إلتصويت  موإد إلمقي  وهو إن  عليها قيد إلتشر

ط تحويل جنس إإلرض إلزرإعية إىل مجمعات سكنية  ي بور  وهو شر
 وغي  إن تكون هذه إإلرإصن

ط إلمعمول صالحة لزرإعة لعدم توإفر إلمياه، أو إلرتفاع ملوحة مياهها كما هو ي دولة  به إلشر
ن
حاليا ف

نتيجة عدم جدوى إستغالل هذه إلمزإرع للنشاط إلزرإعي وألهمية إإلستفادة من تلك  إإلمارإت. 

ي إلتنمية 
ن
ي ف

 .0 إلعمرإنيةإألرإصن

ي    ع إو إلتصويت عليها تهدف إىل إضافة مادة قان  -1 حة إلجديدة قيد إلتشر ونية جديدة إىل موإد إلمقي 

( )إألنبار معالجة وضع إلمحافظات إلمطلة عىل إلصحرإء   وإستثمارها وهي ، كربالء، إلنجف، إلمثتن

ي بناء 
ن
محافظات ضعيفة إلتطور يتطلب تنميتها صناعيا وزرإعيا وإإلستفادة من إلتجارب إلسابقة ف

كات إلوإح ن إلسكان فيها وبناء إلحزإم إإلخرصن لها بالتعاون مع إلشر ي إلصحرإء وتوطي 
ن
ات إلزرإعية ف

  إلمستثمرة. 

قيم للمناطق إلعشوإئية من قبل وزإرة إلتخطيط بالتعاون مع ديوإن  -9 إجرإء إلمسوحات وإلحرص وإلي 

 ول وإلمعالجات. قاعدة بيانات ومعلومات مهمة تبتن عىل إساسها إلحل إلمالية وإعدإد إلرقابة 

ي    ع  -03 ورة تعاون إللجنة إلقانونية ولجان إلزرإعة وإإلهوإر وإإلعمار وإإلسكان وإإلستثمار عىل تشر ضن

ي إلجديد  إلمطروح انونوتعديل إلق
ن
إدرإجه ضمن بعيد عن إلضغوط وإلمصالح إلسياسية وإإلشإع ف

يعهوإلجدول إعمال مجلس إلنوإب  ي خطوإت تشر
ن
ي ف

للحد من ظاهرة إلعشوإئيات وتحويل  مضن

ي إلزرإعية وبما يصب مع إلصالح إلعام. 
 جنس إإلرإصن

إمج إلسياسية وإإلقتصادية وإإلجتماعية  -00 ي إلير
ن
إألخذ برأي إلمرإكز إلبحثية وإلمؤسسات إلعلمية ف

 . ي
ي إلتنمية بشقيها إلنظري وإلتطبيق 

ن
ي إلمحافظات للمساهمة ف

ن
ي تنفذ ف

 إلت 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 جرٌدة العرب االقتصادٌة -تصادٌة وزارات، االق 4حائل، السماح بتحوٌل المزارع إلى مخططات سكنٌة بشرط موافقة بشٌر الزوٌمل من  

 .2211الدولٌة،



 مجلس النواب
 و الدراسات النٌابٌة  دائرة البحوث
 قسم البحوث

 

 11  د .دعبء فالح عبدالرزاق , مرتضى دمحم عودة
 

  :المصادر

ي عام  555قرإر  -0
ن
 قرإرإت مجلس قيادة إلثورة إلمنحل.  ، 0911ف

ي عام 510قرإر -5
ن
 ، قرإرإت مجلس قيادة إلثورة إلمنحل. 0910ف

ي عام  101قرإر  -0
ن
 ، قرإرإت مجلس قيادة إلثورة إلمنحل. 0910ف

ي عام 090قرإر ) -2
ن
 ، قرإرإت مجلس قيادة إلثورة إلمنحل. 0910( ف

ن إلوإقعة ضمن إلتصميم إإلساسي لمدينة بغدإد و إلبلديات( ،  قانون ) -5 ي و إلبساتي 
إفرإز إإلرإصن

 إلوزرإء. كتاب إإلمانة إلعامة لمجلس 

ي إلعرإق وإلمعالجات، إلحوإر  -1
ن
ي إلزرإعية ف

سوسن شاكر مجيد، وإقع إلتجاوز عىل إألرإصن

 .00:0 - 51/  05/  5353 - 1110: إلعدد-إلمتمدن

إت إلزرإعية لسنة )وزإرة إلتخ  -1 ي إلمركزي، جدول إلمؤشر
 (.5353-5305طيط، إلجهاز إإلحصان 

 (.5309-5305وزإرة إلتخطيط، جهاز إإلحصاء إلمركزي، إحصائيات سكان إلعرإق) -1

ي  -9
ي تغي  إلمساحات و إنتاجية إإلرإصن

ن
ي ف

، إثر إلتلوث إلبيت  ي
أ.م.د.عىلي ناض عبد هللا إلرصيقن

ي محافظة 
ن
بية للبناتإلزرإعية ف  .5350إلعرإق، -جامعة إلبرصة-إلبرصة، كلية إلي 

، صوت عبد هللاسيف  -03 ي ي إلزرإعية ؤىل سكنية يصطدم بتقاعس نيانر
، تحويل جنس إألرإصن

 .05-05-5350إلعرإق، 

ط موإفقة  إلز ويملبشي   -00  2من حائل، إلسماح بتحويل إلمزإرع ؤىل مخططات سكنية بشر

 .5300ريدة إلعرب إإلقتصادية إلدولية،ج -وزإرإت، إإلقتصادية 

 

 

 


