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   املقدمة
 ٕوان. الماضـية العقـود مـر علـى العراقـي المجتمـع منهـا يعاني التي المشاكل أهم من نالسك أزمة تعد
 لمتطلبـــات الحيويـــة ألهميتهـــا مواطنيهـــا اتجـــاه الدولـــة واجبـــات أهـــم يمثـــل للمـــواطنين الالئـــق الـــسكن تـــوفير

 دعــد وتنــشيط تحفيــز فــي كبيــر بــشكل يــساهم القطــاع هــذا تنــشيط وان جهــة، مــن المجتمــع إلفــراد  المعيــشة
 واالجتماعيـة االقتـصادية التنميـة عجلـة تحريـك وفـي بـه والمتعلقـة المرتبطـة االقتصادية األنشطة من كبير

  . أخرى جهة من المستقبلية خططه ضمن أو البلد في الجارية
 ًعالميا المعروف ومن االقتصاد، إلنعاش األول المفصل يمثل العالم دول كل في اإلسكان إن كما

 يحرك البناء قطاع إن أيضا معروف كما واإلنشاءات، البناء حقل في األوسع قطاعال يمثل اإلسكان إن
 .البلد في النمو وتحقيق االقتصاد ٕوانعاش البطالة امتصاص عن ًفضال آخر، ًاقتصاديا ًقطاعا )80(

 بحاجة كمؤسسات والدولة باإلنسان االهتمام الموضوعية الناحية من يعادل هو اإلسكان بقطاع فاالهتمام
   .قوية اقتصادية وسياسة اقتصادي نمو إلى

 اجتمـاعي مـشروع ألي يمكـن ال إذ ، أوليـة بيولوجيـة حاجـة عـن يعبر إنسان ألي بالنسبة السكن وان
 يحــيط ســكن إلــى الحاجــة دون االســتمرار آليــات علــى ويتــوفر النجــاح يحقــق إن )ًمــثال جديــدة أســرة كبنــاء(

 حـــق الالئـــق الـــسكن إن تؤكـــد مـــصادرها بـــاختالف الـــشرائع كـــل إن نـــرى كمـــا األمـــان لـــه ويـــوفر بالمـــشروع
 الدســتور وكـذلك اإلنــسان لحقـوق العــالمي اإلعـالن ويــضمنه الدسـاتير تــضمنه اإلنـسان حقــوق مـن طبيعـي
  .العراقي

 ،ومـا العائلـة فيـه يـضم سقف ٕوايجاد السكن مشكلة حاليا العراق يواجهها التي المشاكل أهم من ولعل
 مواجهتهـا يجـب التـي المهمـات أهم من تعد  ،لذا واالجتماعي االقتصادي الوضع على أثارها من ينعكس
 منــذ ترســبت أنهــا وحيــث .الــداخلي األمــن مــشكلة وأثارهــا حجمهــا فــي تــوازي التــي القــوانين ٕواصــدار بحــزم
 والتـصرفات التجـاوزات مـن كثـرة النتيجـة وكانـت 2003 عـام العـراق غـزو بعـد تفاقمهـا وزاد السابقة العقود
ـــ ـــة رغي ـــة أراضـــي علـــى القانوني ـــاني الدول ـــة والمب ـــذين المـــواطنين قبـــل مـــن الحكومي  عـــدم أكثـــرهم يعـــاني ال

   .كبير بشكل الداخلي واالستقرار األمن يهدد خطرا وأصبحوا فيه للعيش مأوى أو مسكن على حصولهم
 ،رقمالــ هـذا إلـى أضـفنا ٕواذا نــسمة، مليـون )30( يبلـغ العـراق ســكان مجمـوع إن اإلحـصائيات وحـسب
 التقريبـي المجمـوع فـان مهـاجر ماليـين )3( بـ عددهم والمقدر الوطن خارج للعراقيين التخمينية اإلحصائية

 )العراقيـة التخطـيط وزارة بـرامج فـي المعتمـدة األرقـام وحسب( اعتبرنا ٕواذا .مواطن مليون )33( إلى يصل
 إلـى العــــراق  حاجـة يمثـل خطير رقم إمام نسنكو فأننا ًفردا )5,5( يمثل الواحدة العراقية العائلة معدل إن

 عــدد ضــمنها ًمحــسوبا( ســكنية وحــدة مليــون )6-5( بــــين يتــراوح والــــرقم بالمواطـــــن، الئقــة ســكنية وحـــــدات



    

 203

 الـــسكن يمثـــل مـــا %)10( الـــرقم هـــذا إلـــى أضـــفنا ٕواذا )عودتهـــا حالـــة فـــي الـــوطن خـــارج المهـــاجرة العوائـــل
 )6,5( وهــو العــراق فــي الــسكنية للوحــدات اآلنيــة الحاجــة يمثــل الــذي قمالــر علــى نحــصل فأننــا االحتيــاطي

 والتــي للمجتمــع الــسنوية الــسكاني النمــو نــسبة يهمــل الــرقم هــذا إن إلــى اإلشــارة تجــدر ســكنية، وحــدة مليــون
 المنـــازل بـــضمنها األرض علـــى ســـكنية وحـــدة مليـــون )12,5( العـــراق كـــل فـــي إن حـــين فـــي %3,2 تبلـــغ

 )4( تتجـاوز الفعليـة الحاجة يجعل مما .والخيم والصفيح كالطين الثابتة، غير المواد من والمبنية المتهرئة
 بنظـــر يؤخـــذ كمـــا الماضـــية ســـنة )30( طيلـــة معالجتهـــا وعـــدم األزمـــة تـــراكم بـــسبب ســـكنية وحـــدة ماليـــين
 وارتفـاعاإليجار، بـدالت وزيـادة األراضـي أسـعار ارتفـاعو الـسكاني، النمـو وعامـل االنـدثار عوامل االعتبار
  . دورهم لبناء المواطنين تسليف عن الزمن من لمدة العقاري المصرف وتوقف اإلنشائية المواد أسعار
 حل على قادرة  غير باإلسكان المختصة ومؤسساتها الدولة أن النقاش يقبل ال قاطع بشكل نجزم ونحن
 بناء ،ودعم خاص بشكل انياإلسك واالستثمار االستثمار لقطاع وداعم كبير بشكل تعتمد لم ما األزمة

  . العامة اإلسكان مشاريع وتشجيع )كبيرة مدن( كبيرة  سكنية مجمعات
 ترافقــت مزمنــة مــشكالت حــدوث فــي أســهمت الــسكن أزمــة إن االقتــصاديين الخبــراء مــن الكثيــر ويــرى

 نتكــو ،والتــي العراقــي المجتمــع فــي وغيرهــا واالجتماعيــة االقتــصادية المــشكالت مــن عــدد ظهــور  معهــا
 تكفـي لإلسـكان مـشاريع وجـود دون مـن كبيـر بشكل السكان أعداد يزداد عندما ًوقعا أكثر السلبية تأثيراتها
 الزيــادات هـذه متطلبـات تـوفير مـن ذلـك يرافـق ومــا  إعـدادهم وفـق علـى ومتـوازن مناسـب بـشكل إلسـكانهم

   . وغيرها والتعليم واالجتماعية الصحية الخدمات توفير من
 فـي أكثـر وتبـرز العـالم بلـدان مختلـف فـي مـشكلة أصـعب  يمثـل الالئق السكن توفير إن : البحث مشكلة
 يــضم ســقف ٕوايجــاد الــسكن مــشكلة اليــوم العــراق يواجههــا التــي المــشاكل أهــم مــن إن الثالــث،إذ العــالم دول
 نمــو ذلــك يرافــق مــستمر توســع فــي المــدن غالبيــة فــي الــسكنية األرض اســتعماالت إن رغــم العائلــة، تحتــه

   . الالئق السكن توفير من أسرع بصورة واالقتصادية االجتماعية  مستوياتهم وارتفاع المتزايد السكان
 فـي تـسرع لـم إذا األموال من الكثير الدولة تكلف سوف السكن مشكلة إن الباحث يفترض: البحث فرضية
 بعض يعدها فضال لللجد إثارة المعاصرة المجتمع مشاكل أهم تمثل ألنها ومدروس علمي بشكل عالجها
 كثـــرة لتفاقمهـــا ونتيجـــة وخدميـــة، وثقافيـــة وسياســـية اقتـــصادية إبعـــاد ذات اجتماعيـــة مـــشكلة ،بأنهـــا الخبـــراء

 الــذين المــواطنين قبــل مــن الحكوميــة والمبــاني الدولــة أراضــي علــى القانونيــة غيــر والتــصرفات التجــاوزات
 ،واالســتقرار األمــن يهــدد خطــرا صــبحواوأ فيــه للعــيش مــأوى أو مــسكن علــى حــصولهم عــدم أكثــرهم يعــاني
 الســيما ســريعة معالجــة حاليــا تتطلــب وقــد العامــة اإلســكان لمــشاريع األمــد طويلــة حلــول ذات تكــون وربمــا
  . المحدود الدخل وذوي للفقراء

  : التالية األسئلة طرح خالل من البحث تساؤالت صياغة يمكن و :البحث تساؤالت
   ؟ راقالع في السكن أزمة مشكلة مدى ما
  المقترحة؟ والمعالجات العراق في السكن أزمة على أثرت التي والمتغيرات العوامل هي وما

  : اآلتية النقاط إلى التوصل إلى البحث يهدف : البحث هدف
 منها الفقراء المواطنين ومعاناة للعراق الراهن السكني الوضع على الضوء تسليط .   
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 بإطارهــا التحليليــة الدراســة بيــان عــن وفــضال العــراق فــي كانللــس الحاليــة الفعليــة االحتياجــات توضــيح 
 . تدريجيا المتنامية المجتمعية المشكلة لهذه الجغرافي

 العراق في توفرها المفروض للمساكن المستقبلية االحتياجات استنتاج . 
 العراق في السكن أزمة لمواجهة الممكنة والحلول المناسبة المعالجات وضع . 

 اإلنــسانية وأبعــاده اليوميــة الحيــاة فــي الــسكني االســتعمال أهميــة مــن أهميتــه البحــث تمديــس :البحــث أهميــة
 وتحديـد ًجغرافيـا ًتحلـيال العـراق فـي الـسكن أزمـة تحليـل يتنـاول حيـث والحـضارية واالقتصادية واالجتماعية

 المختلفـة لعوامـلا ودور العـراق فـي الـسكن أزمة تحليل أن الطبيعي ومن ، فيه المؤثرة والمتغيرات العوامل
 المحافظــات بحــسب ومتغيــرة منتــشرة ألنهــا بالبحــث  جــديرة جغرافيــة ظــاهرة تكــون الن أهلهــا ظهورهــا، فــي

 ظـــاهرة ذلـــك إلـــى باإلضـــافة وهـــي األخـــرى البـــشرية الظـــواهر وبـــين بينهـــا مكانيـــة تبادليـــة ارتباطـــات وتوجــد
 بــصورة لإلنــسان وهامــة المدينــة فــي االســيم مــؤثرا ًكبيــرا ًحيــزا وتتخــذ الخريطــة وعلــى األرض علــى واضــحة
  . مباشرة
 الوصـفي المـنهج البحـث علـى يطغـى كـان ،وان المنـاهج فيـه تعـددت منهجـا الباحـث ارتـأى :البحث منهج

 طبيعـــة مـــع تتناســـب التـــي واألســـاليب الوســـائل واســـتعمال البحـــث، وفرضـــيات مـــشكلة لمعالجـــة والتحليلـــي
 مـا علـى الباحـث اعتمـد ،إذ المختلفـة البحثيـة المـصادر مـن اعليهـ الحـصول تـم التـي والبيانات المعلومات

 بحثيـة وهيأت رسمية وغير رسمية لدوائر وتقارير علمية دراسات او حكومية وبيانات معلومات من يتوافر
   . البحث أهداف لتحقيق )االنترنت( الدولية المعلومات وشبكة الميدانية الصور عن ،فضال ودولية عراقية
 ، للدراســة النظــري اإلطــار األول المبحــث ،تنــاول مباحــث وأربعــة مقدمــة فــي البحــث يقــع : البحــث هيكليــة

 الفعليــة الحاجــة الثالــث المبحــث تنــول العراق،فيمــا فــي الــسكن أزمــة أســباب تنــاول فقــد الثــاني المبحــث إمــا
 خــاصال القطــاع دور الرابــع المبحــث تنــاول حــين ،فــي العــراق فــي الــسكن وأزمــة الــسكنية الوحــدات لعــدد

 أزمــة لحــل المقترحــة المعالجــات الخــامس المبحــث ،ودرس الــسكن أزمــة حــل فــي االســتثمار وهيئــة العراقــي
 المعتمــدة بالمــصادر قائمــة عــن فــضال والتوصــيات االســتنتاجات بــأهم البحــث واختــتم العــراق فــي الــسكن
  .بالبحث
 الـسياسية الحـدود فـي الدراسـة قـةلمنط المكانيـة الحـدود تتمثـل  : والزمانيـة المكانيـة الدراسة منطقة حدود

 الـــسليمانية( كردســـتان إقلـــيم محافظـــات ضـــمنها مـــن عراقيـــة محافظـــة 18 تـــضم ،والتـــي العـــراق لجمهوريـــة
 .م 2011 عام خالل المشكلة حالة واقع تمثل فإنها الزمانية الدراسة حدود إما ، )،دهوك ،أربيل

  للدراسة النظري اإلطار : األول املبحث
  السابقة الحكومات في العراق في لسكنا أزمة تاريخ -
  : السابقة العراقية الحكومات في السكن أزمة عن تاريخية نبذة -

 أب 23 فـــي الحديثـــة العراقيـــة الدولـــة إقامـــة منـــذ اإلســـكان قطـــاع ببـــرامج أحاطـــت التـــي الـــصعوبات لكثـــرة
 التــي تلــك عــن تختلــف وتعقيــدات بمالمــح اتــسمت الحيــوي القطــاع هــذا مــسيرة إن القــول ويــصح م 1920
 اغلـب فـي القطـاع هـذا إدارة فاعليـة عكست التي واإلقليمي العربي المحيطين في اإلسكان تجارب أفرزتها
 العوامــل صــيرورة ان قلنــا إذا الواقــع عــن نبعــد وال.بعــضها تــشكيل حداثــة مــن الــرغم علــى ، المنطقــة بلــدان

 مـن عقـود أربعـة مـن أكثـر إلـى اريخهـات يعـود العـراق في السكن مشكالت بتفاقم أسهمت التي الموضوعية
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 إلســـتراتيجية التأســـيس بوســـعها رؤى وبلـــورة صـــياغة فـــي للـــبالد الـــسابقة الحكومـــات إخفـــاق بـــسبب الزمـــان
 إدارة بـــرامج اقتـــصرت حيـــث ، التحتيـــة بنـــاه وتطـــوير اإلســـكان قطـــاع بواقـــع النهـــوض إلـــى تفـــضي وطنيـــة
 االجتماعية التحوالت مواكبة بمقدورها يكن لم ةجزئي واصالحات ترقيعية إجراءات على وخططها اإلسكان

  . تاثيرها ومحدودية البالد شهدتها التي والثقافية واالقتصادية
 التـي المختلفـة بإبعادهـا اإلسكان مشكلة لحل متكاملة رؤية وفق على تعمل لم السابقة الحكومات إن
 شــامل حــل لــضمان بــالتوازي تــسير والممارســات والتــشريعات الــسياسات مــن متكاملــة حزمــة وضــع تتطلــب
 معظـــم كانـــت فقـــد ، )م1963-1958 للمـــدة قاســـم الكـــريم عبـــد الـــرئيس حكومـــة عـــدا( للمـــشكلة وجـــذري
 صـور بـرزت لـذلك آنـذاك للمـسؤولين الشخـصية العالقـات فيهـا تـؤثر محددة أو فردية بجهود تنفذ اإلعمال
 عن مختلف واد في وتسير ًمعاكسا امسار تأخذ المشكلة هذه جعل مما العراق مناطق مختلف بين مختلفة

 واالجتماعيـة االقتـصادية التنميـة خطـط فـي سـلبية تأثيرات لها السكن أزمة إن ًعلما المطروحة الحلول واد
 وتكـون تنفيذيـة لـصعوبات عرضـة السكانية السياسات وتبقى والصحة والبيئة والهجرة األسرة تنظيم وبرامج
 لــم إذا للفــشل يتعــرض مكلــف تنمــوي ســكاني برنــامج فتنفيــذ إداريــة أو فنيــة أو ماليــة الغالــب فــي العوائــق
  .الالزمة األموال له ترصد

 الــصيف حــرارة مــن بــه يــستظل مــأوى أو منــزل علــى للحــصول الخليقــة نــشوء ومنــذ إنــسان كــل يــسعى
 أهمل العراق ،وفي فرد لكل طبيعي حق فالمسكن الحياة، مخاطر من آمنا مالذا له ويكون الشتاء وبرودة
 ال العراقية العوائل من العديد وباتت تفاقمها الى أدى مما بحروب البلد وادخل المسألة هذه السابق النظام
 من بحر على يطفو بلد في يعيش بمواطن الئقة تكون تستأجرها مساكن حتى أو بها خاصة منازل تمتلك
  .النفط

 ٕوانهـاء معالجتهـا مـن الجديـدة الـسياسات تستطع ولم النظام ذلك زوال بعد حتى استمرت السكن أزمة
 إن إلــى أشــارت التخطــيط وزارة عــن الــصادرة األخيــرة فاإلحــصائيات جــذورها، مــن واقتالعهــا األزمــة هــذه

 الخامـسة سـن دون بالمائـة 39 فيـه األطفـال نـسبة تشكل حيث الفتية المجتمعات من هو العراقي المجتمع
 31 بحـدود الـسكانية اإلعـداد بلـوغ إلـى يـشير مـا هـوو بالمائـة 3 تبلـغ فيـه الـسكاني النمـو معـدل وان عشر
  .2009 العام خالل نسمة مليون

 بــالموارد شــحيحة بلــدان الغالــب فــي هــي الــسكانية المــشكالت تعــاني التــي البلــدان إن نبــين إن ونــود
 الـسكانية للبـرامج الالزمة المبالغ تخصيص عن االقتصادية أعبائها وكثرة فقرها بسبب عاجزة وهي المالية
  .التنفيذ صعبة توضع التي السكانية السياسات يجعل الذي األمر

 الجيــدة الماليــة المــوارد ذات البلــدان مــن بلــدنا يعتبــر حيــث تمامــا الوضــع يختلــف الجديــد عراقنــا وفــي
 حقـوق ٕوارسـاء الديمقراطيـة مفهـوم تقـدم وسائل احدى ان كما المستقبلية برامجه تحقيق  على تساعده التي

 والخـــدمات المناســـب بالـــسكن أوال يتعلـــق مـــا خاصـــة للمـــواطن العـــيش مـــستلزمات تـــوفير يتطلـــب اإلنـــسان
 تطبيـق علـى التجـاوز إلـى تـؤدي وبالتالي الكثيرة المشاكل خلق إلى تؤدي السكن مشكلة إن حيث األخرى
ـــه القـــوانين ـــة الـــسبل نجـــد إن يجـــب وعلي ـــود الـــسكن، أزمـــة لحـــل الكفيل  اإلحـــصائيات إن إلـــى نـــشير إن ون
 هـــو تقريبـــا عراقنـــا فـــي للـــسكان الـــسنوي التزايـــد معـــدل ان أظهـــرت ًســـابقا الدولـــة بهـــا قامـــت التـــي نيةالـــسكا

 االجتمـــاعي المـــستوى ذات المحافظـــات ضـــمن تـــصنف فهـــي  مـــثال قـــار ذي محافظـــة ومـــايخص .)3%(
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) هاعـال المعـدل ضـمن مرتفعـة الزيـادة نـسبة تكـون( فيهـا الـسكان عـدد نـسبة زيادة الى يميل الذي المتوسط
 المحافظات بين السكانية الكثافة في الكبير التفاوت باالعتبار وضعنا اذا واالحصائيات نظرنا وجهة ومن

 ان نبـين كمـا العراق، محافظات بين الرابعة المرتبة تحتل قار ذي محافظة نجد وحجمها المشكلة وخطورة
 التــي االوليــة االحــصائيات وحــسب المحافظــة فــي مــساكن دون مــن التــي والعوائــل المهجــرة العوائــل عــدد

 المدينـــة مركـــز-المحافظـــة فـــي العمرانـــي التخطـــيط ومديريـــة المهجـــرة العوائـــل مجلـــس مـــن عليهـــا حـــصلنا
 الحيـاة شـروط فيهـا تتـوفر ال واحـدة صـغيرة دار فـي تـسكن التـي المـشتركة العوائـل عدا عائلة )7920(هو

 ويجـب كبيـرة مـشكلة هنـاك تكـون العـائلي االنـشطار نتيجـة تظهـر سـوف التـي العوائل اضفنا واذا البسيطة
   .عندها نقف ان
  : السكنية الحاجة مفهوم -

 المالئمـة الـسكنية الوحـدات من غيرها أو التقليدية السكنية الوحدات عدد بأنها السكنية الحاجة تعرف
 رةفتـ خـالل المطلـوب المـستوى فـي اإلسـكاني الوضـع بقاء لضمان عليها المحافظة أو تشييدها يجب التي
 دفــع علــى القــدرة عــن النظــر بغــض المالئــم الــصحي للمــسكن المــواطن حاجــة تعكــس وهــي .محــددة زمنيــة
 برغبـة عنـه يعبـر الـذي المـساكن علـى الطلـب مـصطلح عـن السكنية الحاجة وتختلف .المسكن هذا نفقات
  .)1(السكنية الحاجة لتلبية المالية بالمقدرة مدعمة

 ال وانـه اإلجماليـة الـسكنية للحاجـة جيـد غيـر مقياسـا انـه علـى الفعلـي الطلب إلى االقتصاديون ينظر
 دعمــت لــو فيمــا اإلســكان ســوق علــى يــؤثر أن يمكــن والــذي المــساكن علــى المحتمــل الطلــب مجمــل يقــيس
  .الشرائية بالمقدرة السكنية الحاجة

 توفرهـا لواجـبا المعطيـات أهم من واحدة لتلبيتها الالزمة واالستثمارات السكنية الحاجة تقديرات وتعد
 لتنفيـذها، الالزمة االستثمارية والمشاريع البرامج ولوضع باإلسكان المتعلقة واالستراتيجيات الخطط إلعداد
 والعــــرض الطلـــب وبـــين الفعلــــي والطلـــب الـــسكنية الحاجـــة بــــين الفجـــوة حجـــم لتحديــــد ضـــرورية إنهـــا كمـــا

 علـى للحـصول الـدخل المتدنيـة للفئـات تـوفره الـالزم الـدعم حجـم تقدير في ضرورية أيضا وهي .اإلسكاني
  .للحياة الضرورية المتطلبات من األدنى الحد يحقق الذي المسكن

 لحاجـة األدنـى الحـد وهـو لـه، الوطـن له السكن فمن للوطن، تفسير عن عبارة السكن : السكن مفهوم -
 االنـسان يفقـد فحينمـا راراالستق كل وليس للمواطن االستقرار بداية معناه السكن بإنسانيته، ليشعر االنسان
 ال الئـق بـسكن اليـنعم والـذي اإلنـسانية الحيـاة طعـم عامة وبصورة واالستقرار الهناء طعم يفقد فهو السكن
  .)2(الئقة حياة يعيش

 عوامـل مـن مهـم عامل إلى يفتقر انه كما مازوم ألنه ووطنه، لمجتمعه يقدم إن يمكنه ال السكن  فاقد
  . يعطيه ال الشيء وفاقد باالستقرار، الشعور تنامي وهو والتطور التقدم

  : الجريمة بتنامي السكن فقدان عالقة -
 واالنحــراف العــدواني والــسلوك الجريمــة نحــو للــشذوذ ملحــوظ اســتعداد علــى تنطــوي الــسكن فاقــدي بيئــة إن

 القلقـة ةالبيئـ هـذه لهـا تتعـرض التـي للـضغوط نتيجـة )البيئـة داخـل للـشرائح متفاوتة بنسب ًطبعا( االخالقي
  .والدولة للمجتمع ومكلفة كبيرة جهود على تنطوي كبيرة تداخالت الى بذلك ،فتحتاج ًوموضوعيا ًذاتيا
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 مشروع ألي يمكن ال اذ اولية، انسانية حاجة بيولوجية حاجة عن يعبر انسان ألي بالنسبة السكن
 سكن الى الحاجة دون ستمراراال آليات على ويتوفر النجاح يحقق ان )ًمثال جديدة اسرة كبناء( اجتماعي

 حق الالئق السكن ان تؤكد مصادرها باختالف الشرائع كل ان كمانرى االمان له ويوفر بالمشروع يحيط
 الدستور وكذلك االنسان لحقوق العالمي االعالن ويضمنه الدساتير تضمنه االنسان حقوق من طبيعي
 - هكذا والحال – فاليمكن الالئق السكن وفيرت دون يكتمل ال االجتماعي المشروع كان فاذا .العراقي
 الرأي نظر وجهة تغيير في نجاحات على والحصول االجتماعية البنية في مطلوب جذري تغيير احداث
  .سياسي مشروع اي تجاه العام

  : االجتماعية والبيئة السكن بيئة بين العالقة
 وبين االسكان قطاع في االضطرادو النمو بين التأريخ عبر نشات طردية عالقة عامة بصورة هنالك
 جميع في )سببية كعالقة( االسكان قطاع يتدخل حيث والسياسي واالقتصادي االجتماعي االزدهار
 وله االجتماعيين والسلم االمن بظاهرة عالقة له مباشر وبشكل المجتمع في وااليجابية السلبية الظواهر
 والتأخر، التطور والمرض، وبالصحة ًوايجابيا، ًسلبا يموالتعل التربية ونوع المجتمع بثقافة ًايضا عالقة
   .والتخلف التنمية

 العائلي واالمن الروحي االستقرار له يؤمن بمسكن وامان بكرامة العيش في المواطن بحق سلمنا واذا
 الظروف فان االسرة كيان في والدفء المحبة اجواء باشاعة تسهم التي االساسية الدعامات احد بوصفه

 خيارات عليهم فرضت والمهمشين والبسطاء الفقراء السيما االجتماعية الشرائح بعض عاشتها التي هرةالقا
 الدولة دوائر على التجاوز باسلوب البالد مناطق بمختلف متناثرة عشوائية احياء باقامة تمثلت اضطرارية
 عن بعيدا اليها يشار التي السكنية االحياء هذه ظهور ان في شك من وليس.لها المملوكة واالراضي

 ازمة مواجهة في االدارية القيادات خيبة عن الموضوعي واقعه في يعبر )الحواسم( باصطالح اللياقة
 ان االعتقاد يسود اذ.. المتاحة السبل بايسر تقويضها على االنسانية المجتمعات جميع تحرص خانقة
 بالتدهور اسهمت التي االزمات من كثير لمعالجة مفتاحا يعد لها التصدي عملية في نجاحات تحقيق

 المناخات بايجاد الخاصة االجراءات صعوبة عن فضال ، واالجتماعية البلدية الخدمات في الحاصل
  .التحتية البنى لتطوير المناسبة

 االبتداء دون النكوص ظواهر لمعالجة االجتماعي النهوض برامج لواضعي يمكن ال عامة وبصورة
 نحو التخلف من اخراجه المطلوب للمجتمع اإلسكان بيئة وضع االعتبار بنظر األخذ او االسكان بقطاع
 .التنمية
  : والعراقية الدولية والدساتير القوانين في السكن حق

 إن أسرته لمستقبل ويطمئن بإنسانيته ليشعر األرض، وجه على إنسان إي لحاجة األدنى الحد إن
 فوق المتواجد لإلنسان األرض تمنحه طبيعي حق وهذا سقفه، تحت ويستقر يملكه سكن له يتوفر

 أصبح حتى الخالق من مكرم اإلنسان فهذا أحشائها، بين جسده يضم ًقبرا له ضمنت كما سطحها،
  .األرض في  خليفته

 ًحقا ذلك اعتبرت البشرية والدساتير الشرائع فأن الحق هذا له كفلت السماوية الشرائع إن وكما
 :إن على ينص )1( فقرة )25( مادته في اإلنسان لحقوق العالمي فاإلعالن ًطبيعيا
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 وألسرته، له والرفاهية الصحة على للمحافظة كاف المعيشة من مستوى في الحق شخص كل(
 من العراقي يعاني طويلة عقود ومنذ ..العراق وطننا في إما،)...والمسكن والملبس التغذية ذلك ويتضمن

 ارض عن والغربة باالختناق ًشعورا المواطن ويزداد ًتفاقما االزمة دتزدا عام كل وفي الخانقة السكن ازمة
 تفاقم من اسرته مع يعاني ثروات، من تختزنه لما شرعي ٌواب االرض ابن وهو ًواحدا ًشبرا فيها اليملك
  . تاالجارا اسعار
  : االقتصاد النمو في اإلسكان دور

 ان ًعالميا المعروف ومن االقتصاد، النعاش االول المفصل يمثل العالم دول كل في االسكان
 )80( يحرك البناء قطاع ان ًايضا معروف كما واالنشاءات البناء حقل في االوسع القطاع يمثل االسكان
 فاألهتمام .البلد في النمو وتحقيق االقتصاد وانعاش البطالة امتصاص عن ًفضال آخر، ًاقتصاديا ًقطاعا
 نمو الى بحاجة كمؤسسات والدولة باالنسان االهتمام ًعياموضو يعادل بالضبط هو االسكان بقطاع

 لالنسان ًاهماال بالضرورة يعني االسكان قطاع اهمال فان وبالعكس .قوية اقتصادية وسياسة اقتصادي
   . والدولة والمجتمع
 سيعمل الجميع إن بمعنى )) الجميع اشتغل العمالة طاسة اشتغلت إذا (( قيل الشعبي موروثنا في

 إلى إضافة والمقاولون والمهندسون والخلف والفنيون العمال فسيعمل ، البناء عملية انطالق لةحا في
 الحقيقية العمل فرص توفير إن )البحث في التفاصيل راجع( حاليا متوقفة وصناعة حرفة 40 من أكثر
 الدرجات اللخ من الفرص هذه توفير بدل البطالة الزمة الناجع الحل هو البناء عملية إطالق خالل من

 أوسع بشكل الخدمات تقديم على قادرة يجعلها و الدولة ميزانية من طائلة أموال سيوفر ذلك الن الوظيفية
  . المجتمعات لتقدم األول العامل تعتبر والتي البشرية للتنمية هائل استثمار إلى إضافة
 مئات أو عشرات فإطالق ، ءاسو إال األمر تزيد لن والبطالة السكن ازمتي لحل الترقيعية الحلول اما
 حيث من وال العدد حيث من ال كافية تكون لن ألنها المشكلة يحل لن الوظيفية الدرجات من اآلالف
 وفيما االتحادية الميزانية في عجز الى الحقا سيؤدي مما الدولة ميزانية على كبيرا عبئا وستشكل الرواتب

 اإلداري والترهل المقنعة البطالة عن فضال هذا ، بيرةك الكارثة ستكون عندها النفط أسعار تراجعت لو
  بها مبالغ وظيفية درجات إطالق عن الناتجة والبيروقراطية

  الثاني املبحث
  العراق يف السكن أزمة أسباب

 أدى الذي األمر واإليجارات العقارات أسعار ارتفاع جراء السكن في حادة أزمة من العراق يعانى 
 مما باهظة مادية كلفة إلى باإلضافة طويال وقتا يتطلب المشكلة هذه حل وان نالمواط كاهل إثقال إلى
 تحقق إن لها يمكن والتي الجاهز بالبناء الخاصة والمصانع المعامل لجلب اإلعمال رجال بعض دفع

 لم المعالجات هذه كل ان غير.البناء عمليات في عالية وجودة ونوعية اقل وكلفة ونوعية مضاعفة سرعة
 اسبابها اهم ،ومن العراقي الواقع في المتعددة باثارها السكان مشكلة وبقيت المطلوبة المستوى الى يترتق
  : ياتي ما
 الــسكن لقطــاع ٕواهمالهــا األخيــرة الــثالث العقــود خــالل الــسكنية الوحــدات تــوفير فــي الدولــة دور نحــسارا.1

  .عام بشكل
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 فـي أمـوالهم استثمار عن المستثمرين وأحجام كنالس قطاع في الخاص والقطاع األستثمار دور أنعدام .2
  .أخرى قطاعات الى وتوجههم المناسبة والتشريعية االقتصادية التشجيع وسائل وجود لعدم األسكان مجال

 .أألجمالي الوطني الناتج في الكبير األنخفاض بسبب الفرد دخل مستوى انخفاض.3
 .أجورهم وارتفاع المهرة والعمال والفنيين ينالمهني نقص بسبب )البناء( التشييد آلفة أرتفاع .4
 .البناء ومواد المحلية األنشائية الصناعات في والشحة األفتقار .5
 .الحديثة والفنية اإلدارية والقدرات المزايا الى البناء ومواد المحلية األنشائية الصناعات أفتقار .6
 .الدولة بناهات ومستمرة ومستقرة واضحة أسكانية سياسة إلى االفتقار .7
 الـــسكنية الوحـــدات توســـيع تحـــسين أو جديـــدة مبـــاني أقامـــة أجـــل مـــن األســـكان لتمويـــل الواســـع الغيـــاب .8

  .التحتية البنى خدمات وتوفير القائمة
 الـــى الماضــية الفتــرة فـــي 2003 عــام احــداث بعـــد المهجــرين وأعــداد التهجيـــر ظــاهرة أنتــشار أدى آمــا.9

 الى تفتقر للغاية سيئة تسودهاظروف مناطق في داخليا المهجرين البيةغ يعيش أذ جديدة تعقيدات أضافة
 .الراحة وسبل الخدمات ابسط

  حوالي 2015 عام سيبلغ السكنية الحاجة مجموع إن إلى أنفا المذكورة األسباب أدت وقد
 اي 2015 الى 2006 من تبدأ سنوات 10 مدة خالل تنفيذها يتطلب سكنية وحدة ( 3.528.585)

 واإلسكان األعمار وزارة اعددها التي التقديرات حسب وذلك ًسنويا سكنية وحدة ( 352859) بواقع
 الى التابع المعلومات وتكنولوجيا لإلحصاء المركزي الجهاز من الصادرة اإلحصائيات على المعتمدة

  . )3(و )2(و ( 1 ) رقم المرفقة الجداول وحسب اإلنمائي والتعاون التخطيط وزارة
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 المعلومـات وتكنولوجيـا لإلحصاء المركزي الجهاز من الصادرة اإلحصائيات على المعتمدة واإلسكان األعمار وزارة :درالمص
  . 2011منشورة، غير اإلنمائي،بيانات والتعاون التخطيط وزارة ،التابع
  :المخيفة األرقام هذه من ومؤسساتها الدولة موقف هو ما

 متوقعة غير أخرى مشكالت وتنتج ستزداد الوضع هذا أهمل لو وفيما مخيفة أرقام فهي بالفعل 
 .سريعة بوتيرة الوضع ويتفاقم منظورة وغير

 لوضع مسعاها في بالفعل جادة وهي الكارثة بحجم علم على العراقية الدولة قيادة ان القول استطيع
 هذا تغطية على وزاراتها قدرة من يئست بعدما االستثمار قطاع خالل من السكن الزمة شاملة معالجة
 إدارة سوء من الثقيلة التركة هذه تجاه بمعجزات القيام الدولة من ننتظر ال ونحن ضئيلة بنسبة ولو العجز

  .السابق النظام مؤسسات
 الوزراء بعض ودعم ، الوزراء رئيس لدولة المباشر الدعم من بالرغم انه هنا اشير ان يجب ولكن
 القطاع باعتباره بالذات االسكاني االستثمار ودعم االستثمار قطاع خالل من االزمة معالجة الطروحة
 بعض من وتفاعل جدية النرى ذلك من بالرغم القادمة السنوات خالل االزمة معالجة على القادر الوحيد
 قرار مصدر تمثل والتي المؤسسات بعض هناك زالت فال مهمته، وتسهيل القطاع هذا لدعم الدولة دوائر
 ضوء في تشكلت عقليات تعيش االدارية العمليات وتسهيل المطلوبة االراضي توفيرو القطاع هذا في

 قطاع تفعيل حركة امام العقبات وتخلق الماكنة في العصا بوضع اليوم تعمل السابق الشمولي النظام
  كي السكنية المجمعات ببناء والمتخصصة الخاصة اإلسكان لشركات تسمح وال اإلسكاني االستثمار

  . األزمة تدهور من الحد في تساهم
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  الثالث املبحث
   العراق يف السكن وأزمة السكنية الوحدات لعدد الفعلية احلاجة

 مـواطن، مليـون )29( يبلـغ العـراق سـكان مجمـوع إن اعتقـد فـأنني واقعيـة األكثـر اإلحصائيات حسب
 ماليــين )3(بـــ عــددهم قــدروالم الــوطن خــارج للعــراقيين التخمينيــة ،االحــصائية الــرقم هــذا الــى اضــفنا واذا

  .مواطن مليون )32( الى يصل التقريبي المجموع فان مهاجر
 الواحدة العراقية العائلة معدل ان )العراقية التخطيط برامج في المعتمدة االرقام وحسب( اعتبرنا واذا

 ئقةال سكنية وحـــدات الى العـــراق  حاجة يمثل خطير رقم امام سنكون فأننا ًفردا )5,5( يمثل
 خارج المهاجرة العوائل عدد ضمنها ًمحسوبا( سكنية وحدة مليون ) 6-5(بــين يتراوح بالمواطـــن،والــرقم

 على نحصل فأننا االحتياطي السكن مايمثل %)10( الرقم هذا الى اضفنا واذا )عودتها حالة في الوطن
 تجدر سكنية، وحدة مليون )6,5( وهو العراق في السكنية للوحدات اآلنية الحاجة يمثل الذي الرقم

 في ان حين في %3,2 تبلغ والتي للمجتمع السنوية السكاني النمو نسبة يهمل الرقم هذا ان الى االشارة
 المواد من والمبنية المتهرئة المنازل بضمنها االرض على سكنية وحدة مليون )2,5( العراق كل العراق
  .والخيم والصفيح كالطين الثابتة، غير

 طيلة معالجتها وعدم االزمة تراكم بسبب سكنية وحدة ماليين )4( تتجاوز الفعلية الحاجة عليج مما
 قيمة تقل عليه السكاني، النمو وعامل االندثار عوامل االعتبار بنظر يؤخذ كما الماضية سنة )30(

 .)3(الموجود
 مالم للتفاقم شحةوالمر ًحاليا فيها نحن التي الكارثة حجم عن مجلتكم عبر اعلن أن لي اسمحوا

 عنها يعلن قلما والتي الحقيقية الكارثة العراق، في االسكاني الوضع تدهور لعملية السريعة الحلول توضع
 منها ماموجود ضعف بقدر سكنية وحدات بناء الى نحتاج العراق في أننا :ًشيئا عنها اليعرف والمواطن

  .ًفعال االرض على
 عن التقل الجديدة المدينة كانت فاذا العراق في ًفعال الموجودة نالمد بعدد مدن بناء الى بحاجة اننا

 كما– سكنية وحدة ماليين )4( تمثل الحاجة كانت واذ )عالمية معايير( سكنية وحدة الف )100(
 قدرة عن وتخرج سهلة ليست االرقام هذه جديدة مدينة )40( ألستحداث نحتاج الواقع في فأننا -اسلفنا
 . عمالقة استراتيجية مشاريع الواقع في انها وحدها الدولة

 المليـون ونـصف مليونين عن يزيد حاليا المشيدة السكنية الوحدات عدد إن إلى اإلحصاءات وأشارت
 أكثر 2015 في سيبلغ السكنية للوحدات الحاجة مقدار فأن واالسكان االعمار وزارة وبحسب سكنية وحدة
  .اآلن لحد يعالج لم ذيال األمر وهو سكنية وحدة ماليين ثالثة من

 لغـرض  نقاشـية، حلقـة مـؤخرا االقتـصادي لالصـالح الـوطني المركـز عقـد المسألة هذه الهمية ونظرا
 اجمــع وقــد العــراق فــي الــسكن أزمــة مــشكلة تــزداد ان قبــل معالجتهــا ومحاولــة الخلــل مكــامن علــى الوقــوف

 والـــشركات الخـــاص للقطـــاع الـــسماح خـــالل مـــن االســـتثماري الجانـــب يفعـــل ان ضـــرورة علـــى الحاضـــرون
  .المجاالت هذه في للدخول األجنبية

 هذه تداعيات من للتخفيف مميزا وطنيا جهدا تتبنى ان ينبغي اإلسكان إدارة فأن  تقدم ما وفق وعلى
 الـبالد في السكنية الوحدات بعدد الكبير فالعجز والتفكك بالضياع المجتمع مصير تهدد باتت التي االزمة
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 بمعـــدل وشـــامل مـــنظم علمـــي تخطـــيط وفـــق علـــى إســـكانية مـــشاريع بإقامـــة اإلســـكان إدارة مباشـــرة يتطلـــب
  )4()2015 -2011( القادمة الخمسة االعوام خالل سنويا وحدة )700000(

 الماليــة التخصيــصات زيــادة ومنهــا ســريعة حلــول الــى أشــار واالســكان االعمــار لــوزارة االقــدم الوكيــل
 تطـوير وكـذلك المحـدود الـدخل لـذوي وخـصوصا الراعيـة لكونهـا سـكاناال لقطـاع الدولـة قبل من الممنوحة
 الــشركات خــالل مــن أو الــسكنية الوحــدات وشــراء بنــاء مــن االفــراد لتمكــين االســكاني التمويــل قطــاع ودعــم

 وادخــال الــسكنية الوحــدات لتــشييد الالزمــة الكلــف وتخفــيض الخــاص القطــاع علــى يعتمــد مــا وهــو العقاريــة
 للــسكن صــالح المــسكن لجعــل المقبولــة المعــايير تحديــد علــى عــالوة االنــشائية صناعاتالــ لتــدعم التقنيــات
  .البشري
 االجـراءات وتـسهيل اخـرى قـوانين وتـشريع بهـا المعمول للقوانين تعديل الى تحتاج المتطلبات هذه ان

 ارلالســـتثم الوطنيـــة الهيئـــة عـــضو أشـــارت حـــين فـــي اســـتثنائية، وطنيـــة بـــرامج اعتمـــاد وكـــذلك المـــصرفية
 لالسـتثمار للعـراق الـدخول فـي ترغـب االسـتثمارية الـشركات مـن المئـات ان الـى العزيز عبد اكرام الدكتورة

 حتــى االرض بملكيـة المتعلقــة القـوانين علــى تعـديالت اجــراء فـي تكمــن الحاجـة ان إال االســكان قطـاع فـي
 ان سـالم محمـد جاسـم ألشـغالوا البلـديات وزارة باسـم النـاطق اكـد وقد الشركات، لتلك مطمئن عامل تكون

 ايام قبل خرجت اللجنة وان األرض تمليك مشكلة لحل عديدة وزارات قبل من لجنة مؤخرا شكلت الحكومة
 هــــذه وان االســــتثمارية بالمــــشاريع للقيــــام األرض بــــامتالك والعراقــــي األجنبــــي للمــــستثمر تتــــيح بمقترحــــات
  .عليها المصادقة لغرض الوزراء لمجلس رفعت المقترحات

  :السكنية المجمعات بناء : ًأوال
 مليـار  (102)بكلفـة مجمعـات 5 ) ( تنفيـذها  يجـري التـي الـسكنية المجمعـات عـدد كـان 2005 عـام في

 المعنيـة الجهـات مـع وبالتنـسيق 2006 عـام الوطنية الوحدة حكومة تشكيل وبعد الوزارة قامت حيث دينار
 والموازنــات للدولــة األســتثمارية الخطــط خــالل ومــن ألنمــائيا والتعــاون التخطــيط ووزارة الماليــة وزارة ومنهــا

 دينـار مليـار ( 1335 ) بكلفـة مجمـع  ( 27)  الـى المجمعـات هـذه عـدد بزيـادة األسـكان لقطـاع المتاحـة
 مـن مباشر وبأشراف الخاص القطاع شرآات او التخصصية الوزارة تشكيالت قبل من حاليا تنفيذها يجري
 المجمعـات عـدد بزيـادة الـوزارة تكتفـي ولـم 1 ) (المرافقـة الجـداول فـي موضـح وآما )لإلسكان العامة الهيئة

 والمتوقفـــة اإلســـتراتيجية المـــشاريع أســـعار تعـــديل لطـــرح والمبـــادرة الـــسباقة كانـــت بـــل التنفيـــذ تحـــت الـــسكنية
 اإلنشائية المواد أسعار في الحاصلة الزيادة بفعل تأثرت والتي السكنية المجمعات مشاريع ومنها والمتأخرة
 مـن فعال واستطاعت اآلن لحد صعودا 2003 عام من المحددة الفترة خالل والمحروقات العاملة واأليدي
 تعــويض اليــة وفــق الــسنوية تخصيــصاتها وزيــادة المــستمرة الــسكنية المجمعــات مــشاريع جميــع آلــف زيــادة

 بحـد يعتبـر وهـذا التنفيـذ فـي ستمراراال يضمن وبما اإلنمائي والتعاون التخطيط وزارة اقرتها التي المقاولين
 العمــل لتنــشيط الوحيــد الــسبيل آونــة مــشاريعها آلــف لزيــادة بــه باالحتــذاء الــوزارات بــاقي قامــت أنجــازا ذاتــه

  . به واالستمرار
  : المنجزة المشاريع – أ

 االستثمارية الخطة ضمن السكنية المجمعات مشاريع من مشاريع من مشاريع )4( انجاز تم
 السكنية المجمعات جميع ان العلم مع هذا. المحافظات على موزعة دينار مليار 27 وبكلفة الموضوعة



    

 213

 تصريف ومحطات وجوامع واسواق مدارس تتضمن ملحقة خدمية ابنية على تحتوي والمستمرة المنجزة
 وحدائق متنزهات لتكون الفارغة المساحات وتشجير الداخلية شوراعها جميع تعبيد مع تعبيد مع مياع

  . )4( بالجدول موضح كما لالطفال
 للمدة العراقية المحافظات في واالسكان االعمار وزارة تنفذها التي السكنية المجمعات )4( جدول

  م 2008-2013
 السكنية الوحدات عدد )مليار( الكلفة المحافظة  المشروع اسم ت
 464 2.5 قار ذي )منجز( األمام حي/ الفقيرة اإلحياء تأهيل 1
 252 2.5 الديوانية )منجز( رمضان حي/ الفقيرة اإلحياء يلتأه 2
 288 25 بغداد )منجز(السكني ابكار سبع مجمع 3
 600 30 كركوك االنجاز قيد /السكني علي بنجة مجمع 4
 432 30 كربالء االنجاز قيد/السكني الحيدرية مجمع 5
 504 53  ميسان )1(والطابو المدثر مجمع 6
 504 55.9 البصرة السكني الحسين حي مجمع 7
 504 57  الموصل السكني الحدباء مجمع 8
 504 54.9 قار ذي السكني الصدر حي مجمع 9
 504 53 الديوانية السكني صدراليوسفية مجمع 10
 504 42.5 واسط السكني حالنه أم مجمع 11
 504 51 المثنى السكني العصافير أم مجمع 12
 558 70 فالنج السكني القدس حي مجمع 13
 504 70 كربالء السكني الجزيرة حي مجمع 14
 512 60 واسط السكني الحي قضاء مجمع 15
 504 50 ميسان )1(والطابو المدثر مجمع 16
 504 50 بابل )1( وسويلم الكص مجمع 17
 49 4.7 بغداد السكني السيدية مجمع 18
 163 19.5 بغداد السكني الجهاد حي مجمع 19
 504 50 النجف السكني لسالما حي مجمع 20
 504 50 كركوك السكني صيادة مجمع 21
 480 70 قار ذي السكني الشموخ حي مجمع 22
 504 70 الدين صالح السكني مطاردة مجمع 23
 616 85 االنبار السكني الشامية مجمعحصوة 24
 488 70 بابل )2( وسويلم الكص مجمع 25
 492 85 الدين صالح السكني بلد مجمع 26
 504 60 ديالى السكني  الغالبية مجمع 27

  .منشورة غير ،بيانات2011، اإلعالمية الدائرة واإلسكان، األعمار وزارة :المصدر
  : 2009  عام خطة ضمن الجديدة المشاريع – ج

 عــدد 2009 لعــام االســتثمارية خطتهــا وضــمن اإلنمــائي والتعــاون التخطــيط وزارة وبموافقــة الــوزارة أدرجــت
 التــصاميم انجــاز قيــد وحاليــا دينــار مليــار2.5 ســنوي وبتخــصيص دينــار مليــار 450 وبكلفــة مــشاريع )5(

  . )5( رقم الجدول في كما واإلعالن
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   2009 لعام لإلسكان العامة للهيئة االستثمارية الخطة ضمن الجديدة المشاريع )5( الجدول
 )دينار مليار( الكلية الكلفة المحافظة /المشروع اسم ت
 90 االريجية / نينوى في السكني المجمع 1
 90 الكاطون / ديالى في السكني المجمع 2
 90 الجربوعية / المثنى في السكني المجمع 3
 90 الدغارة /الديوانية في السكني المجمع 4
 90 الكزيزة / البصرة في السكني المجمع 5

  .منشورة غير ،بيانات2011، اإلعالمية الدائرة واإلسكان، األعمار وزارة :المصدر
   : 2014-2010 من للفترة لإلسكان العامة للهيئة الخمسية الخطة على المقترحة المشاريع – د

 الخطــة وضــمن الــوزارة ســعت فقــد لــه الجذريــة المعالجــات وايجــاد الــسكن ازمــة موضــوع حــل الهميــة نظــرا
 28 وبعـدد الـسكنية مجمعـاتال مـن عـدد ادراج الـى 2014 ولغايـة 2010 من لالعوام المقترحة الخمسية
  . )6(رقم الجدول في كما دينار مليار2940 وبكلفة والمحافظات بغداد في مجمع

  م2010 في لإلسكان العامة للهيئة االستثمارية الخطة على المقترحة الجديدة المشاريع )1-6( الجدول
 )دينار يارمل( االولية الكلية الكلفة  المقاطعة او القطعة المحافظة /المشروع اسم ت
 100 الوحدة حي كركوك في السكني المجمع 1
 100 الحماد خان 6م الحيدرية النجف في السكني المجمع 2
 100 1 الجزيرة كربالء في السكني المجمع 3
 100 الجغيفي 14 الفلوجة في السكني المجمع 4
 100 الدود ام الكصو قار ذي في السكني المجمع 5

  .منشورة غير ،بيانات2011، اإلعالمية الدائرة واإلسكان، األعمار وزارة :المصدر
  

  م2011 في لإلسكان العامة للهيئة االستثمارية الخطة على المقترحة الجديدة المشاريع )2-6( الجدول
 )دينار مليار( األولية الكلية الكلفة  المقاطعة او القطعة المحافظة /المشروع اسم ت
 100 هروانالن بغداد في السكني المجمع 1
 100 الوجيهية/المقدادية ديالى في السكني المجمع 2
 100 العزيزية واسط في السكني المجمع 3
 100 )847( القبلة حي البصرة في السكني المجمع 4
 100 الدجيل قضاء الدين صالح في السكني المجمع 5
 100 19 مقاطعة/الرميثة قضاء المثنى في السكني المجمع 6

  .منشورة غير ،بيانات2011، اإلعالمية الدائرة واإلسكان، األعمار وزارة :المصدر
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  م2012 في لإلسكان العامة للهيئة االستثمارية الخطة على المقترحة الجديدة المشاريع )3-6( الجدول
 )دينار مليار( األولية الكلية الكلفة  المقاطعة او القطعة المحافظة /المشروع اسم ت
 105 الحمزة قضاء الديوانية في السكني المجمع 1
 105 الهيل ام 37/م واسط في السكني المجمع 2
 105 3 الجزيرة كربالء في السكني المجمع 3
 105 المشروع ناحية بابل في السكني المجمع 4
 105 سامراء قضاء الدين صالح في السكني المجمع 5
 105 الخالص ديالى في السكني المجمع 6

  .منشورة غير ،بيانات2011، اإلعالمية الدائرة واإلسكان، األعمار وزارة :المصدر
  م2013 في لإلسكان العامة للهيئة االستثمارية الخطة على المقترحة الجديدة المشاريع )4-6( الجدول

)دينار مليار( األولية الكلية الكلفة  المقاطعة او القطعة المحافظة /المشروع اسم ت
 110 الشامية قار ذي في السكني المجمع 1
 110 القاسم ناحية بابل في السكني المجمع 2
 110 الصويرة قضاء واسط في السكني المجمع 3
 110 الشيخ نهر/كنعان ديالى في السكني المجمع 4
 110 عفك الديوانية في السكني المجمع 5
 هيئة مشروع موقع/بغداد - عمارة طريق ميسان في السكني المجمع 6

 الملغاة كريالعس التصنيع
110 

  .منشورة غير ،بيانات2011، اإلعالمية الدائرة واإلسكان، األعمار وزارة :المصدر
  م2014 في لإلسكان العامة للهيئة االستثمارية الخطة على المقترحة الجديدة المشاريع )5-6( الجدول

 )دينار مليار( األولية الكلية الكلفة  المقاطعة او القطعة المحافظة /المشروع اسم ت
 110 4 الجزيرة كربالء في السكني المجمع 1
 110 2 مقاطعة/ النهروان بغداد في السكني المجمع 2
 110 المدينة مركز/ الشامية الديوانية في السكني المجمع 3
 110 الشرقاط الدين صالح في السكني المجمع 4
 110 27/م الكاطون ديالى في السكني المجمع 5

  .منشورة غير ،بيانات2011، اإلعالمية الدائرة واإلسكان، ألعمارا وزارة :المصدر
  : الوطني اإلسكان مشروع
 وزارات وكــالء وعــضوية واالســكان االعمــار وزيــر برئاســة الــوطني االســكان لمــشروع لجنــة تــشكيل تــم
 وتهـدف غـدادب امانـة ، الماليـة العامة، واالشغال البلديات االنمائي، والتعاون التخطيط واالسكان، االعمار

 وتقــدير مفــرزة اراضــي قطــع توزيــع الــى بــدوره يهــدف والــذي الــوطني االســكان مــشروع عمليــات ادارة الــى
 %2 قدرها مخفضة وبفائدة دينار مليون 30 البالغ العقاري القرض استحصال لغرض الالزمة التسهيالت

 بتوزيـع قـرار اتخـاذ اللجنـة فـي تـم وقـد %4 بمقـدار الفـرق الماليـة وزارة تتحمـل ان على %6 كانت ان بعد
 ،المهجـرين الـسياسين الـسجناء الـشهداء، ذوي مـن كـل هـم فئات خمسة على االولى المرحلة في االراضي
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ـــ التــصاميم اعــداد الــوزارة انجــزت حيــث المــوظفين، المعــوقين، والمهــاجرين،  واطئــة دور مــن نمــوذج 26 ل
  . وعبالمشر المشمولين قبل من اعتمادها الكلفةلغرض ومتوسطة
 الحلول إيجاد ضرورة على الجهات جميع إصرار وسط لالنتهاء طريقها ستجد السكن ازمة ان ويبدو
  . استثناء دون العراقيين لجميع الكريم العيش كفل الذي العراقي الدستور من منطلقين لها الناجعة
  عراقي اقتصادي رخبي وقال المنظور االفق في حل وجود غير من العراق عموم في السكن مشكلة تتفاقم
 بشكل باالرتفاع آخذة السكن أسعار أن مبينا فيها، السكن أزمة إلنهاء ًعاما 20 إلى تحتاج البالد إن

  .الفترة هذه  خالل هائل
 لبناء مشاريع بتنفيذ الحكومة دعــم من الرغم على ارتفاعها تواصل العراق في السكن أسعار" ٕوان
 العراق في السكن أسعار" ان وأوضح".للبيع المواطنين على بعد فيما وعرضها السكنية الوحدات مئات
 دخل ان من الرغم على ذاتها المتحدة الواليات حتى أو المجاورة الدول في السكن السعار عن تختلف
 في مقلوبة المعادلة" ان جي كه وأضاف".الكويت او تركيا في الفــرد دخل عن بكثير اقل العراقي الفرد

 به يشترى الذي السعر بنصف األول الطراز من بيت شراء يمكن المتحدة الواليات ففي السكن موضوع
 المتحدة الواليات أن هو ذلك في السبب" ان الى وأشار".للغاية غريب األمر وهذا بغداد وسط في بيت

 دعقو أربعة من أكثر منذ يشهد لم العراق أن غير ًاقتصاديا مستقرة الــدول من وغيرها ٕوايران وتركيا
 ليشهد مقبلة، سنة 20 إلى يحتاج العراق" ان جي كه وقال ".فيه االستثمار على يشجع اقتصاديا استقرارا
 هذا ".السكنية الوحدات بناء في جادة ًفعال الحكومية الجهات كانت حال في السكن موضوع في ًتطورا
 الوحدات لبناء متخصصة يةأجنب شركة 300 من أكثر بجذب بوالياتها المنتهية العراقية الحكومة وقامت
 .عقود منذ العراق منها يعاني التي السكن مشكلة حل إلى يهدف مسعى في السكنية

  الرابع املبحث
  السكن أزمة حل يف االستثمار وهيئة العراقي اخلاص القطاع دور

 طةخ إن ًمؤكدا األزمة، لحل اإلسكان مجال في حاليا االستثمار اعتماد قررت العراقية الحكومة إن
 خالل سكنية وحدة مليون لبناء تسعى االستثمار وهيئة واإلسكان األعمار وزارة بين بالتعاون وضعت
 أربعة ان وقال سكنية، وحدة إلف 220 ستكون منها بغداد حصة ان الى ًمشيرا المقبلة، أعوام األربعة
 سيوضع الصابيات والكمالية الوحدة وحي غريب أبو مناطق في العاصمة أطراف في إسكانية مشاريع
  .)5(المقبل الشهر في لها األساس الحجر
 لم ،ما لألزمة حلوال يضع أن الحالية بإمكاناته يستطيع وال ضعيف ،قطاع العراقي الخاص القطاع ويعد
 من الحد في ًنسبيا ولو نجحت دول في الخاص اإلسكان قطاع مع وعملية حقيقية شراكة في يدخل
  . كثيرة دول في بخطاها يحتذى أمثولة وصارت تهامجتمعا في السكن مشكلة تدهور
 ،ولكن واإلدارية والفنية المادية قدرته عدم رغم األزمة تجاه بجديته يتميز العراقي الخاص والقطاع 
 اإلسكان شركات قدوم دون تحول الحكومية الدوائر في والمعوقات الصعوبات إن ):بصراحة( القول علينا
 توفير شأنها من شراكات في والدخول العراقي الخاص اإلسكان قطاع لمساعدة المتخصصة الدولية
 المالية واإلمكانات والتجربة بالخبرة يتمتع العالمي اإلسكان،القطاع بقطاع للنهوض األساسية العوامل
 األساليب عن انقطاعه عن ًفضال سنة)30(طيلة والتعطيل للتدمير تعرض العراقي والقطاع والفنية



    

 217

 العراقي القطاع عن االستغناء المتخصص الدولي للقطاع يمكن ال العالم،كما في انلإلسك المعاصرة
 ببناء  السكن أزمة  لحل الصحيح الطريق على إقدامنا نضع إن يمكن  حقيقية وبشراكة. األرض لبناء

 أن أود المناسبة وبهذه. المتكاملة التحتية البنى مع العالمي السكن وأصول لقواعد ًوفقا سكنية وحدات
 التحتية البنى ببناء االهتمام دون سكنية لمجمعات بناء إجازات أعطاء الصحيح غير من إن إلى أشير

 . اآلن األسف مع يحدث ما لها،وهذا الكاملة
 كبيرة نسبة ولكن لالستثمار الوطنية الهيئة إلى أسكانية مشاريع قدمت متخصصة شركات وهنالك

 المعنية الدولة دوائر قبل من التخصيص طريق عن ضياألرا على الحصول في تكمن المشكلة من
 على الحصول مسيرة  بمفاصل المستحكمة والعقد الروتين بسبب للغاية وصعبة معقدة فالعملية بذلك،
 تدخل لقد : أقول وللحقيقة - التعبير لي جاز إذا – خالية أرض كله العراق أن من ،بالرغم األراضي هذه

 إال الوزراء مجلس من حثيثة ٍوبمساع األراضي تخصيص مهمة وتسهيل حل في ًشخصيا الوزراء رئيس
  القوانين وبحجة )صغار موظفون(مختصة  دوائر في موظفين وجود بسبب ًفشيئا ًشيئا تباطأ الحماس إن

 أعمار باتجاه السياسي القرار فيها يكن لم سابقة زمنية حقبة تمثل اغلبها والتي والسياقات والتعليمات
 جديدة قوانين إلى نلجأ إن ينبغي جديدة وعقليات جديد زمن في أالن نحن السكن،بينما أزمة حلو العراق
 مضادة مسيرة هنالك إن باإلسكان المهتمون نحن لدينا ًشعورا  يولد مما .والبناء للنهوض حركتنا تواكب
 أجندة مع عراق،تتطابقال بناء فكرة بإلغاء قرار هنالك بان ونشعر العراق في اإلسكان قطاع بناء لعملية
 والصناعة النفط وقطاع .والكوارث اإلحزان ركام من ينهض  إن للعراق تريد ،ال بها نعلم ونحن خارجية
 والتطور النهوض عملية من متضررة إقليمية إرادات لتدخل مثال خير ببعيد،وهو عنا ليس النفطية
   . العراقي النفط لقطاع الشامل
 االسكان قطاع في باالستثمار واالجنبية العربية الشركات جميع سكانواال االعمار وزارة دعت وقد
 في االستثمار لغرض االموال رؤوس الدخال 2006 لسنة 13 رقم االستثمار قانون اعداد خالل ،ومن
  . المخدومة االراضي لتوفير المدن في المنحلة والدوائر الملغية المعسكرات مواقع من ،واالستفادة العراق
 بعد الحاضر الوقت في تقديمها يتم اإلسكان مجال في لالستثمار التسهيالت كافة إن لزامليا ويؤكد
 العوائق جميع ٕوازالة األراضي توفير وأهمها بذلك، الخاصة والتشريعات القوانين على التعديالت إجراء

 ماليين ثالثة نحو ىال تصل الفعلية العراق حاجة إن ًموضحا الممكنة، بالسرعة المشاريع إلتمام الروتينية
 بإشراف الموضوعة الخطة ضمن المقبلة الثالثة األعوام في الثلث يقرب ما منها سينجز سكنية، وحدة
  .)6( الوزراء رئاسة

 العراق في اإلسكان لقطاع األول الوطني المؤتمر إقامة شهد 2011 لعام األول كانون شهر وكان
 قطاع جوانب مختلف تتناول العراق في إسكانية سياسة رسم في طريق وخارطة عمل بورقة للخروج
  .اإلسكان
 المستدام التمويل وتوفير والمستثمرين، األموال رؤؤس جذب على االعتماد يتطلب األزمة حل إن
 بالقروض المواطنين رفد من تمكنها بتسهيالت الدولة تدعمها أهلية مصارف من مالية قروض عبر

 زمني جدول وفق للبناء المعدة الشاسعة لألراضي والفوقية تيةالتح البنى توفير ضرورة مع الميسرة،
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 توفير باتجاه والدفع الكبيرة المدن أطراف في سكنية مدن إلنشاء كافة الخدمات تهيئة أي محدد،
  .تعجيزية غير بكلف البناء مستلزمات
 المثال سبيل وعلى العراق في السكن مشكلة لحل تبنيها أعلنت التي الدولية المنظمات وجميع

 تقدم ،ولم مساعيها في ًواضحا ًفشال فشلت وغيرها ،  un-habitat )البشرية المستوطنات منظمة(
 والمؤتمرات االجتماعات من كبيرة مجموعة يتعد لم بالضبط جرى ،ما الواقع أرض على شيء أي للعراق

 في والحوارات والمحاور اضيعالمو تتكرر ما ًغالبا والتي واألرقام البيانية بالمخططات المدعمة والتقارير
 الوزارات مع العمل من سنوات )5( وبعد عاصمة إلى عاصمة ومن بلد إلى بلد من والندوات العمل ورش

 إلى فعلية بحاجة العراق أن مفادها حقيقة اكتشاف إلى المنظمات هذه توصلت المتخصصة العراقية
 أن والواقع.سكانيإ برنامج أي تطور ولم قالعرا في أسكاني مشروع أي تسند لم بينما !أسكان مشاريع
 مساعدة غطاء  تحت خيالية ومخصصات برواتب تمتعوا – جانبهم من -المنظمات هذه إلى المنتمين
 وورش المؤتمرات في المشاركة الوزارية اللجان أعضاء تمتع - جانبنا ومن- العراق في السكن محتاجي
 فقراء حساب على وأولئك هؤالء ،وكل الدولة من فادأي ومبالغ الوطن خارج سياحية ،بسفرات العمل
 آمالهم تخيب ًخيرا،ولكن ويستبشرون معاناتهم حول اإلعالم وسائل في خبر اي يالحقون الذين العراق
  . حين بعد

 توفير انعكاسات ،و والسياسي االجتماعي الواقع العراق،على في كبرى إسكان عملية انعكاس إن 
 ومستشفيات وطرق ووقود ومجاري وماء كهرباء( من متكاملة تحتية بنية ًتضمنام للمواطن الالئق السكن

   : بطريقين المواطن على ستنعكس العراقي حاجة مع تتناسب ) أخرى وخدمات أمنية ومراكز ومدارس
  وهو الجديد الديمقراطي النظام هدف إنسانيته إن له يعني بإنسانيته،ما المواطن بشعور ذلك :مباشر.1

  . النظام هذا سيادة من األول فيدالمست
 انتمائية وطنية بروح ومؤسساتها والدولة والقانون النظام مع المستقر المواطن هذا بتفاعل:مباشر غير.2

   . بها التفريط وعدم المكتسبات  هذه عن الدفاع حالة إلى والوصول
 باإلسكان المختصة ؤسساتهاوم الدولة أن النقاش يقبل ال قاطع بشكل نجزم نحن :هذا كل من والنتيجة

 بشكل اإلسكاني واالستثمار االستثمار لقطاع وداعم كبير بشكل تعتمد لم ما األزمة حل على قادرة  غير
   ).كبيرة مدن( كبيرة  سكنية مجمعات بناء ،ودعم خاص
 االستثمار مجال في واالختصاص الخبرة أصحاب من مسئولون يقودها وطنية بحملة نطالب ونحن
  . أعينهم نصب ومسؤولياتهم ويضعون الناس أصوات ويسمعون البلد مصلحة تهمهم ان،واإلسك

  : العراقي اإلسكان صندوق -
 مليار 300 قدره وبراسمال واالسكان االعمار بوزارة ويرتبط 2004 لسنة )11(االمر بموجب تأسس
  : مهامه ،ومن للزيادة قابل عراقي دينار

 هــذه طريــق عــن لهــم مــساكن لبنــاء )والمتقاعــدين الدولــة وظفيمــ فئــة( للمــواطنين المباشــر االقــراض -1
  . القروض

  . الصندوق قروض من لالستفادة اهلية اسكان شركات تاسيس خالل من الخاص القطاع دعم -2
 . االسكان مشاريع وتمويل حركةاالسكان يعزز بما واالهلية الخاصة ومنها المجازة المصارف دعم -3
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 6900 بحــدود جديــدة ســكنية وحــدات بنــاء 1/5/2009 ولغايــة سهتاسيــ منــذ االســكان صــندوق حقــق وقــد
 عدد بلغ حيث للمواطنين الفردي االقراض خالل من العراق في السكني الرصيد الى اضيفت سكنية وحدة

 االعمار وزير تولي خالل ومن دينار مليار 118 تجاوز كلي اقارض وبمبلغ مقترض 9548 المقترضين
ـــاء مجلـــس لرئاســـة واالســـكان ـــذي الـــصندوق امن  كـــان فقـــد المختـــصين مـــن العديـــد عـــضويته فـــي يـــضم ال
 18 مــن القــرض بزيــادة المتمثلــة االقــراض اليــة تفعيــل فــي البــالغ االثــر الــصندوق الــى الــصادرة للتوجيهــات

 االقضية مراكز في دينار مليوم 18 الى 7 ومن المحافظات مراكز في دينار مليون 25 الى دينار مليون
 الخدمـة سـنوات مثـل االقـراض شـروط وتخفيـف الـشفافية اعتمـدت التي االجراءات من يدالعد مع والنواحي
 بــنفس 2م56 لمــساحة البنــاء اضــافة واعتمــاد ســنوات 5 الــى 7 مــن تقليــصها تــم والتــي للمقتــرض المطلوبــة

 زيـادة ومنهـا قريبـا لتنفيـذها حاليـا دراسـتها يـتم التـي االجـراءات مـن مجموعـة مع السكنية الوحدة تشييد الية
 الماليـة وزارة ومنها العالقة ذات الجهات ومفاتحة للمواطنين االقتصادي الظرف مع تماشيا االقراض مبلغ
 . لعقار المشترك السند ارتباط فك وموضوع %2 الى %6 من الفائدة لتقليل
  :البناء وكودات والتشريعات المواصفات تطوير
 مواصفات تطوير مشروع لتنفيذ العامة اسةالسي رسم على االشراف تتولى عليا لجنة تشكيل تم

 وزارة مع وبالتعاون الوزارة تمكنت وقد والتشييد البناء بقطاع لالرتقاء العراق في البناء وكودات وتشريعات
 مليارت 3 وبكلفة 2008 لعام التكميلية لموازنة ضمن المشروع ادراج من االنمائي والتعاون التخطيط
 في االسكان لقطاع القدرات وتطوير دراسات اعداد عنوان وتحت اردين مليون 750 وتخصيص دينار
 . التكميلية الموازنة اقرار فور بتنفيذه المباشرة تمت حيث العراق

  اخلامس املبحث
  العراق يف السكن أزمة حلل املقرتحة املعاجلات

 فـصل يمكـن ال يةعـضو وحـدة منـه لتجعـل بكيفيـة بينهـا فيمـا تتـرابط ، متعـددة إبعـاد علـى اإلسكان ينطوي
 .األخـرى اإلبعـاد فـي لـه صـدى التـأثير هـذا يجـد معـين بعد على التأثير يجري فحيثما ، بسهولة عناصرها

  ).1( المخطط ينظر . وتنظيمية واقتصادية واجتماعية فيزياوية إبعاد هي اإلبعاد هذه
  اإلسكانية العملية إبعاد يوضح : )1( المخطط

  
 العـراق، فـي لإلسـكان العام المخطط تنفيذ في الخاص القطاع مساهمه واقع االقتصادي، لإلصالح العراقي المركز :المصدر

  .2005-11-1عملية، وتجربة رؤية
 والقطاع )العام( الدولة قطاع من فيها المساهمين لتنوع ًنظرا االسكانية العملية مرتكزات وتتنوع
 اريد ما اذا تنظيمية بنية تتطلب االسكانية السياسة فان لذا ).واالجنبي يالمحل( الخاص والقطاع المختلط
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 الجهة وفق على االسكانية السياسات تلك تصنيف يمكن عام وبشكل .محددة زمنبية فترة خالل تنفيذها
  -: انواع ثالث الى لها المنظمة

  . السكان على كله الجهد ترك : ًأوال  
  . والدولة للسكان المشترك الجهد : ًثانيا  
  )2( المخطط ينظر . الدولة قبل من ًكليا بالمهمة القيام : ًثالثا  

  اإلسكانية السياسات أنواع يوضع : )2(المخطط

  
 العـراق، فـي لإلسـكان العام المخطط تنفيذ في الخاص القطاع مساهمه واقع االقتصادي، لإلصالح العراقي المركز :المصدر

  .2005-11-1عملية، وتجربة ةرؤي
 المنظم غير الخاص القطاع ليرسمها االسكانية السياسة تركت ما اذا ، الراهن العراق ظرف وفي

 تحقيق عليه يهيمن القطاع هذا ان اذ ، المرسومة او الصحيحة مساراتها عن ستبتعد التنفيذ عملية فأن
 والطلب العرض بين فيما اختالل اي الن ذلك ، ضروري هنا الحكومي والتدخل . رئيس كهدف الربحية
 يصبح ، المجتمع في واسع الفئة هذه حجم ان وبما ،الدخل محدودي السكان على مباشرة بدرجة يؤثر

  .السكن سوق في يسود قد الذي االحتكاري الوضع من حمايتها سبيل في منه البد أمر الحكومي التدخل
 مهمتها تنفيذ عن بها وينأى اقتصادها على عبًأ يشكل أنةف ًكليا اإلسكانية بالمهمة الدولة قيام إما
 قطاع لتكامل فرصة سيشكل والدولة السكان بين ما المشترك الجهد سياسة تبني إن حين في .اإلسكانية
 العمل فرص وتوفير ،االقتصادية التنمية في بدورة سيساهم والذي ،والعام الخاص اإلسكان تمويل

   . الدخل مستويات وتحسين الخبرات خلقو ،المباشرة وغير المباشرة
 في تكمن المشكلة ومواجهة الفردية القدرات تتعدى جماعية ًجهودا يتطلب والفعال الشامل الحل إن

 هي وتكون منها جزء حل في المساهمة اجل من سريعة وبخطوات التالية للنقاط األفضل االستغالل
 وقدراته، البلد اقتصاد تالئم التي النقاط دراسة بعد هاوحل الكبير االستفحال قبل تحجيمها نحو االنطالق

  :يلي كما وهي
 المـسؤولة الجهـة باعتبارهـا واإلسـكان األعمـار وزارة تـشكيالت احـد لإلسـكان العامـة الهيئـة دور تفعيل -1
 إنـشاء بتـسريع وضـوابط صـالحيات  منحهـا خـالل مـن تـشكيلها قـرار حـسب للمـواطنين مـساكن توفير عن

  .)7(األساسية الخدمات فيها تتوفر التي الحديثة لسكنيةا المجمعات
 الفقـراء وتـشمل مـأوى بـدون التـي العوائـل عـن مـسوحات بإجراء اإلنمائي والتعاون التخطيط وزارة تقوم -2

 ويعتمد المدني المجتمع ومنظمات المحلية السلطات مع وبالتعاون المحافظات في والمهاجرين والمهجرين
 .ملك أي امتالكه عدم إلثبات العقاري التسجيل سجالت على تالمسوحا هذه تدقيق
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 من المشكلة حجم يناسب بما وزاري أو رئاسي بقرار إستراتيجية خطة ضمن سنوية ميزانية تخصيص -3
 .اإلسكانية المجمعات مشاريع لتمويل المالية وزارة قبل
 :طريق عن وذلك خارجياو داخليا الخاص للقطاع العقاري االستثمار شركات وتسهيل تشجيع -4
 أســعار مقابــل او مجانــا عليهــا الــسكنية المجمعــات إنــشاء يــراد التــي للدولــة العائــدة األراضــي قطــع مــنح -أ

 وتـسهيل وتنظـيم برمجتهـا لغـرض وبالتنـسيق المطلوبـة المواصـفات ضـمن الـسكنية المجمعات وتكون قليلة
 .البلد بطضوا وفق على وغيرها إنشائية مواد وتوفير الشركات إعمال

 .سكنية وحدة كل قيمة وتحديد المشروع كلفة تقدير -ب
 تعـد ضـوابط وفـق على مبالغها تسديد بخصوص الدولة مع السكنية الوحدة من المستفيد عالقة تكون -ج

  بــدعم الدولــة وتــسهم المــستفيد للمــواطن الــشهري الــدخل معــدل علــى معتمــدا معينــة وبإقــساط الغــرض لهــذا
 بما القسط تسديد ويكون (المنخفض الدخل ذات والعوائل الفقراء) المجتمع فئات بحس معينة بنسب مالي
 .للمستفيد الشهري الدخل من % 30 على يزيد ال
 التــسجيل) وهــي المعنيــة الــدوائر مــن الغــرض لهــذا تــشكل خاصــة لجنــة طريــق عــن التوزيــع آليــة تكــون -د

 او المحـافظ وبرئاسـة (البلـدي والمجلـس محافظـةال ومجلـس والبلديـة واإلسـكان العمرانـي والتخطـيط العقاري
 .لذلك توضع ضوابط وفق على ..النائب

 االجتماعيـة والمراكـز السيارات وقوف وساحات األسواق من الخدمية المنشآت استثمار صالحية منح -هـ
 المعمـول والتعليمـات القـوانين وحـسب عليهـا ينفـق معينة ولمدة )المستثمرة( المنفذة الشركة قبل من وغيرها

 .العراق في بها
 19 علـى تزيـد ال معينـة نسبة تحديد هي العقارية االستثمارية للشركات األخرى المشجعة الحوافز من -و

 فــي أو ببيعهــا التــصرف صــالحية االســتثمار شــركة قبــل مــن تنــشأ التــي الــسكنية الوحــدات مجمــوع مــن %
 إمـا العـراق فـي بهـا المعمـول والقوانين وابطالض وفق على سنوات ( 10 ) على تزيد ال لمدة إيجارها حالة
  .الدولة قبل من بها التصرف يتم % 90 والبالغة السكنية الوحدات من الباقية

 كـشرط سـنة )15(عـن تقـل ال لفتـرة الـسكن غيـر بهـا التصرف بعدم السكنية الوحدة من المستفيد يلتزم -ز
 .أساسي

 ونــسبة التــسديد ومــدة القــروض مــنح شــروط فــي التعــديالت إجــراء بعــد اإلســكان صــندوق دور تفعيــل -5
 .التنفيذ والية الفائدة

 تنفـذ إن النفطيـة او التجاريـة باإلعمـال العـراق مـع تتعامـل التي العالمية الشركات من االستفادة يمكن -6
 .معها االتفاقات او المبرمة العقود ضمن يدخل أساس كشرط ًسكنيا ًمجمعا

 األهـداف المتنوعـة المـصارف فـي المودعـة األمـوال مـن لالسـتفادة يـةإل أو مؤسسي إطار إيجاد يمكن -7
 .إسكانية مشاريع تنفيذ في تستثمر ان المالية وزارة قبل من وبضمانات

 فـــي المـــواطنين بتـــسليف المـــصرف نـــشاطات مـــن جـــزء بتحديـــد واالســـتثمارية األهليـــة المـــصارف إلـــزام -8
 بــــين تنافــــسية وتكــــون مريحــــة وبإقــــساط غــــرضال لهــــذا تعــــد الــــضوابط وحــــسب اإلســــكاني القطــــاع مجــــال

  .المصارف
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 بفكـــرة للدولـــة الـــوطني المـــستوى علـــى للتنميـــة إســـتراتيجية رؤيـــة تبنـــي المركزيـــة الحكومـــة مـــن يتطلـــب -9
 ال معينة بمساحات األراضي بتحديد إجراءات واتخاذ االهوار واألرياف النواحي في النواة في النواة السكن
 مـن الهجـرة إيقـاف لغـرض للبناء المرحلية التصميمات وتوفير المساكن إلنشاء 2م) 250( مساحة تتجاوز
 تكـوين بمنـع وتسهم الفقيرة للعوائل السكن مشكلة من جزء حل في مساهمة المدن مركز إلى المناطق هذه

 .العشوائية اإلحياء
 الـشركات أسـلوب بـنفسو المباشـر بالتنفيـذ واإلسـكان األعمـار لـوزارة العائـدة الحكوميـة الشركات قيام -10

 أصـولية عقـود وحـسب بـذلك اسـتثمارية شـركات مـع مشاركة تكون وقد المجمعات بناء في لدورهم األخرى
 .الذاتي بالنظام تعمل الشركات هذه الن بينهم ما

 وحكوميـة اسـتثمارية شـركات دعـوة ٕوامكانيـة السكن لمناقشة السكن بأزمة خاص مؤتمر عقد يتطلب -11
 أسـلوب وكـذلك الخـارج مـن جلبهـا المطلوبـة والمـواد البلـد داخـل مـن المتاحة األولية المواد استغالل وكيفية
 ويــشارك المحافظــة منــه تعــاني مــا طــرح لغــرض محافظــة كــل مــن مــشاركين دعــوة ويمكــن التنفيــذ وتنويــع

 هــذه تكــون وبالتــالي القريــب للمــدى مــشاريع لوضــع وعالميــة المحافظــات مــن محليــة وشــركات استــشاريون
 المـشكلة معرفـة يتـيح وبمـا الـسكن مـشكلة حل في للدولة اإلستراتيجية إلعداد البيانات قاعدة نواة مشاريعال
 .واقعي بشكل اإلستراتيجية الخطط رسم  يتم لكي حده على محافظة كل في
 الـسريع النمـو عـن الناتجـة والمـشكالت القـضايا مختلـف لمواجهـة الـسكاني الـوعي بنـشر الدولة تلتزم -12
 .األساسية والحاجات الموارد مع المتكافئ روغي
 واستراتيجية للمشاريع المالية الموارد توفير خالل من السكن ازمة لمواجهة استراتيجية وجود ضرورة -13
 ازمــة لمواجهــة البــرامج ومراقبــة المحافظــات بــين التــوازن تحقيــق وضــرورة المــساكن النــشاء القــروض تقــديم
 .الفقراء مصلحة في يصب الذي االقتصادي النمو ودفع السكن

 كــل وظــروف المحافظــات بــين الموجــود التبــاين االعتبــار فــي تاخــذ ان يجــب االســكان مــشكلة لحــل -14
 المتوقعــة التوســعات الســتيعاب الــصحراوية االراضــي فــي منهــا االســتفادة يمكــن محافظــات هنــاك محافظــة

 االيجـــار يناســـبها قـــد الـــدخل وياتمـــست فـــبعض المختلفـــة، الـــدخل شـــرائح بـــاختالف تتبـــاين ان يجـــب كمـــا
 .التمليك الثاني والبعض

 ضــرورة وتــرى الزراعيــة األراضــي علــى التعــدي خطــورة االعتبــار بنظــر يوخــذ الــسكن مــشكلة لحــل - 15
 امنــة بــدائل ويــوفر العمــران رقعــة توســيع الــى يــسعى وشــامل قــوي تخطــيط اطــار فــي لــه الحاســم التــصدي
 .العمراني للتوسيع

 تحقـــق جديــدة حــضارية مراكــز خلــق بهــدف الجديـــدة العمرانيــة المجمعــات إلنــشاء لدولــةا تتوجــه ان -16
 العامـة االنتقـال وسـائل وتوفير السكان توزيع إعادة على ويعمل االقتصادي والرخاء االجتماعي االستقرار
 الـــصناعي واالســـتثمار باإلســـكان منهـــا يتعلـــق مـــا ســـواء األراضـــي أســـعار وتخفـــيض األساســـية والخـــدمات

 .عمل فرص توفيرل
 مــن البنــاء فــي المهمــة البــدائل احــد يمثــل لكونــه الثرموســتون معامــل إنــشاء مهمــة وتــسهيل تــشجيع -17

 مــادة وان للزراعـة الــصالحة األراضـي اســتثمار فرصـة يـتح ممــا الطـابوق لمــادة الطلـب علــى التقليـل خـالل
 .عالية فنية مميزات ذات الثرموستون
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 هـذه وتجهيـز الـصناعية الطـرق باسـتعمال متخصـصة إنتاجيـة مشاريع تكوين مهمة وتسهيل تشجيع -18
  .األسس احدث على البناء لتسريع الالزمة الضرورية المواد بجميع مشاريع

 وعــدم الجهــود، تــشتت بــسبب النــوعي، التطــور باتجــاه الخــاص للقطــاع المحركــة اآلليــات نمــو توقــف -19
 ناحيـة، مـن الـسكانية األزمـة لمعالجة المناسبة الستثماريةوا التمويلية النظم إليجاد الصحيحة الفرصة منح

  . أخرى ناحية من العالمي التطور ولمواكبة
 و المدفوعــة األجــور نــسبة فــي التفــاوت مــدى يتوقــع حيــث )3-4( و )2-4( و )1-4( الجــداول تالحــظ
  .العام و الخاص القطاع بين فيما اإلنشائي القطاع في العاملين متوسط
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االجور المدفوعة في القطاع االشتراكي االجور المدفوعة في القطاع الخاص

 العام المخطط تنفيذ في الخاص القطاع مساهمه واقع االقتصادي، لإلصالح العراقي المركز :المصدر 
  .2005- 11- 1عملية، وتجربة رؤية ، العراق في لإلسكان

 االساســـيه االوليـــه بـــالمواد واالســـكان البنـــاء قطـــاع تـــزود التـــي والمـــصانع المعامـــل بأقامـــة النهـــوض -20
 المــشاريع لتغذيــة الجــاهزه الخرســانية القطــع تــوفر التــي الجــاهزة االبنيــة ومعامــل والحديــد االســمنت كمعامـل
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 كفـــوءه هندســـيه بكـــوادر وتعزيزهـــا الجـــوده مقـــاييس و أالنـــشائيه البحـــوث مراكزمختبـــرات اقامـــه و االســـكانية
  .المختلفة اعهابانو الطابوق معامل وتوسيع عاليه ومؤهالت خبره وذات
 المقبله للسنوات العراق حاجة حساب و السكاني التعداد خالل من المشاريع لبناء المسبق التخطيط -21
 للعـراق الـسكاني النمـو بمخطـط المـشاريع وربـط والخمـسيه الـسنوية الخطـط وضـع و الـسكنية المشاريع من

 المحافظـــات ومراكـــز بغـــداد لعاصـــمةل ألهجـــره مـــن للحـــد العراقيـــة المحافظـــات كـــل علـــى المـــشاريع وتوزيـــع
 بــين العراقــي المجتمــع فــي توازنــات لخلــق والريــف المدينــة بــين الفــوارق إلزالــة واألريــاف بــالقرى واالهتمــام
 أسس على زراعية نهضة لخلق والنائية الريفية المناطق في والعيش العمل على والتشجيع والريف المدينة
  . جديدة

 بـــالتخطيط تقـــوم هندســـية مؤســـسات إقامـــة عبـــر الـــسكن أزمـــة حـــل فـــي المحافظـــات مجـــالس إشـــراك -22
 تخـــدم وشـــروط بــضوابط الـــسكنية المـــشاريع وتوزيــع المحافظـــات فــي الـــسكن أزمـــة لحــل والتنفيـــذ والتــصميم
 وعـدد تتناسـب وبمواصـفات االستحقاقات وحسب البناء على ألقدره لديه وليس سكن يملك ال لمن أولويات

 الـسكن مجـال فـي معانـاتهم مـن للتخفيـف مـشاكلهم حـل و بالـشباب واالهتمام سكنلل وحاجتها العائلة إفراد
  .جديدة اسر وبناء مسؤوليات وتحمل الزواج على سيساعدهم بدوره والذي

  : العراقي اإلسكان صندوق عمل إلية لتطوير مقترحات -
 ولكــن طالــشرو حــسب للمــواطنين القــروض ضــخ هــي الــسكن أزمــة حــل فــي تــسهم التــي الطــرق إحــدى إن

 في وتفاقمها المشكلة من تزيد ٕوانما السكن مشكلة حل في تسهم القرض في اعتمدت التي الشروط بعض
 الـدخل لذوي االقتصادي المستوى من مساكن إقامة اإلسكان صندوق أهداف احد إن ونضيف نواح، عدة

  .المحدود والدخل المنخفض
 صـندوق بانـشاء الخـاص 2004 لـسنة 11 رقـم األمر من )2( تسلسل تحت )أ( فقرة من الشروط احد إن

 القــرض قيمــة قيمتهــا تغطــي ســكنية ارض قطعــة االســتغالل وجــه علــى المــستفيد يملــك ان( هــو االســكان،
  .)له الممنوح
 الــدخل ذات والعوائــل الفقيــرة العوائــل هــذه تملكهــا التــي االراضــي قيمــة معظــم ان إلــى نــشير ان مــن والبــد

 هـذه مـن االسـتفادة مـن المـواطنين مـن كبيـرة شـريحة تحـرم سـوف وبهـذا ضالقر قيمة الى التصل المحدود
 .االراضي اسعار الى بالنسبة القروض سقف ارتفاع أي الفرصة
 الفقيــرة للعوائــل الــسكن مــشكلة مــن جــزء حــل الــصندوق انــشاء غايــة الن الــشرط هــذا الغــاء االمــر ويتطلــب
   .المتوسط الدخل ذات والعوائل

 متزوجــا يكــون ان( هــو 2004 لــسنة 11 رقــم االمــر مــن )2( تسلــسل تحــت )ب( فقــرة مــن الــشروط احــد
 .واقعي غير شرط وهذا )اثنين عن عددهم اليقل اوالد ولديه

 لديـه اخـر وقـسم ًاوالدا او بنـات كـانوا سـواء ابنـاء لهـم لـيس العوائل من كثير هناك حيث يتغير ان يجب*
 :التالية العوائل تحرم سوف أي بنت او ولد
 .حديثا المتزوج شبابال -أ
 .ذلك دون يحول مرض بسبب اوالد لديها ليس التي العوائل -ب
 .واحد ولد او بنت لديها التي العوائل -ت
  .فقط متزوج يكون ان) الشرط يعدل ان ويفضل*
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  : االستنتاجات
 مـدى علـى سـكنية وحـدات مـن انجـازه ومـاتحقق للمساكن الفعلية المجتمع حاجة بين الفجوة اتساع ان -1

 الـسكنية والوحـدات بعـد المتـراكم العجـز وزيـادة العـراق فـي الـسكن ازمـة تفـاقم الى ،افضى الماضية السنين
 التـــي الحكومـــات مختلـــف ظـــل فـــي االســـكان ادارة انتهجتهـــا التـــي االســـكانية الـــسياسة فـــشل يعكـــس الـــذي

  . البالد ادارة على تعاقبت
ــ التحتيــة بالبنيــة لحــق الــذي الــضرر حجــم ان -2  الــوزارات تعرضــت حيــث 2003 عــام إحــداث بعــد دللبل

 كانــت التــي إمكاناتهــا وتــدمير والنهــب الــسلب إلــى واإلســكان األعمــار وزارة ومنهــا الدولــة ودوائــر الحكوميــة
   . 2003 عام قبل تمتلكها

 اذ بـــالبالد االســـكان واقـــع حـــول م1996 عـــام فـــي انجازهـــا جـــرى التـــي الدراســـات احـــدى نتـــائج اشـــارت-3
 عـدد ان الـى االسـكانية الدراسـات اغلـب وتـشير . سـكن بـدون العراقـي الـشعب من %63 نا الى خلصت
 على باالستناد سكنية وحدة مليون (3.5-2.5) بين تتراوح العراق في انشاؤها المطلوب السكنية الوحدات
 الى ضافة،ا وضخامتها المشكلة حجم يؤشر ،وهذا الواحدة السكنية الوحدة في االفراد لعدد الدولي المعدل
  . البالد مناطق كل شمولها

 توقـف بـسبب  الزمان من عقدين من اكثر خالل  وندرتها باالسكان الخاصة  المشروعات  محدودية -4
   . السكاني النمو معدالت ارتفاع مع السكنية المجمعات بناء عن الدولة

 العقــار ســوق تنــتظم التــي ةالقانونيــ التــشريعات بــسبب االيجــار بــدالت وزيــادة االراضــي اســعار ارتفــاع -5
  . المضاربة فوضى سادته الذي

 المنـشات بعـض توقـف بـسبب محليـا منهـا المنجـز محدوديـة عـن فـضال االنـشائية المـواد اسعار ارتفاع-6
  . االخر بعضها وبدائية

 توجهــات باعاقــة اســهم طويلــة لــسنوات مــستحقيها الــى القــروض تقــديم عــن العقــاري المــصرف توقــف -7
  . الشرائية قدرتهم لضعف بالنظر ، سكنية وحدات تشييد في واطنينالم من كثير

 :المـــــــشكلة هـــــــذه حـــــــل فـــــــي تـــــــساهم ســـــــوف انهـــــــا ارى التـــــــي النقـــــــاط مـــــــن عـــــــدد هنـــــــاك : التوصـــــــيات
ــــوم 1- ــــة الحكومــــة تق ــــي ممثل ــــر االســــكان وزارة ف ــــشاء والتعمي ــــة ســــكنية مجمعــــات بان  خــــالل مــــن متكامل

  .شقق شكل على المجمعات هذه نوتكو خبرة ذات اجنبية شركات تضعها مخططات
  .طويل مدى على المواطنين على وتقسطها التكاليف الحكومة تدفع 2-
  .وغيرها وهاتف ومجاري ومستوصفات مدارس من الخدمية المرافق كافة الحكومة توفر3-

 الــشديدة الرقابــة مــع المجــال هــذا فــي للــدخول واالجنبــي المحلــي لالســتثمار المجــال الحكومــة تفــتح 4 -
  .العراقي المواطن حاجة االخرين يستغل ال حتى الواضح التقنينو

 منـاطق فـي االن المـواطن بهـا يقـوم التـي السكنية للوحدات العشوائي االنشاء دعم عدم الحكومة على 5-
   .قريب وقت في حقيقة مشكلة ستكون النها متخلف بناء وباسلوب مخدومة غير

 االنتاجيـــة معاملهـــا تاهيـــل خـــالل ،مـــن الحقيقـــي رهـــادو الـــى االســـكان قطـــاع شـــركات وضـــع اعـــادت -6
 الــدور اداء مــن ولتــتمكن عالميــا الحاصــل التطــور مــع تماشــيا البــشرية امكانياتهــا وتطــوير الياتهــا وتحــديث
  . السكن ازمة وتخفيف واالعمار البناء عملية في عليها الواقع
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 الخـاص والقطـاع العـام القطـاع متـض سـتراتيجيات خالل في تنفيذه يتم لالسكان سياسة وضع ضرورة -7
 المركزيـةمن الحكومـة تمكـين هـو الهـدف يكـون حيـث وبعيدة، ومتوسطة قصيرة مديات وعلى والمستثمرين

 الــشرائح يمكــن نظــام مظلــة تحــت الــسكنية الوحــدات وتــسليم االســكان مــشاريع لتنفيــذ اليــات الــى التوصــل
  . الئق سكن على الحصول من والفقراء المستهدفة

 الـــسكني الرصـــيد علـــى والحفـــاظ االرتقـــاء بهـــدف المتهرئـــة المنـــاطق وتاهيـــل تطـــوير اســـتمرار رةضـــرو -8
  . العراق في الحالي

 القطـــاع دخـــول تـــسهيل لغـــرض جديـــدة قـــوانين تـــشريع او الحاليـــة بالتـــشريعات النظـــر واعـــادة تعـــديل -9
 تـــوفير تـــسهيل الـــى اضـــافة االســـكان قطـــاع فــي العمـــل وتـــاثير لـــدفع والتمويـــل االســـتثمار لغـــرض الخــاص
 االجنبـي لتـشجيع واسـتئجارها االراضـي ملكية وتسخير عليها السكنية المجمعات النشاء السكنية االراضي

  . المحلية الحكومات ودعم القروض تمويل في
 والــصرف الطــرق مثــل المطلوبــة التحتيــة بــالبنى مخدومــة الــسكنية للمجمعــات تــصلح اراضــي تــوفير -10

  . االساسية الساندة الخدمات من رهاوغي الشرب ومياه الصحي
 ونقـــل االســـكان لقطـــاع للتمويـــل مـــصادر وايجـــاد االســـكوا وصـــندوق المـــصرفي النظـــام وتعزيـــز دعـــم -11

  . العقاري والرهن القروض لتشجيع العراق لحالة المشابهة البلدان في المنفذة التجارب
 الحــضري الــسكن تخــص التــي لهاشــكا وبكــل الريفــي االســكان مجــال فــي المتخــصص الكــادر تطــوير -12

 العمـال مـاهرين عمـال باعـداد الخاصـة المهنيـة المؤسـسات بنـاء اعـادة فـي والمساعدة والصناعي والريفي
  . الحديثة البناء بتقنيات الفنية العمالة مستوى الى فقيرةجدا العراقية السوق الن البناء
 االســـكان لقطـــاع مـــستثمرين ودخـــول راالســـتثما قـــانون لتنفيـــذ وشـــفافة المعـــالم واضـــحة اليـــة وضـــع -13

  . العقارية والشركات
 مــن %50 يعــادل بمــا حــصرا العراقــي المــستثمر أو )العقــار صــاحب( المــواطن تــسليف آليــة وضــع -14
 ببقــاء الدولــة حقــوق تحفــظ معينــة آليــة ضــمن الــسكنية الوحــدات وبيــع البنــاء إكمــال بعــد تــسترد البنــاء كلفــة
 العقـاري المـشروع صاحب من ) خاص أو حكومي( المصرفي الدين تقالان ستضمن وهذه  مرهونا العقار
 العائلــة نحــول وبــذلك هامــشية فائــدة وبنــسبة ) الــسكنية الوحــدة ســتتملك التــي( المالكــة العراقيــة العائلــة الــى

 التــي األوليــة والميزانيــة ، ســنوية او شــهرية أقــساطا يــدفع مالــك الــى شــهريا ايجــارا يــدفع مــؤجر مــن العراقيــة
 سنتين بعد معظمها ويسترد دوالر مليار 3 مبلغ يتجاوز لن المقترح التسليف صندوق في الدولة تحملهاست

  . حقيقي عمل فرصة مليون 2 من أكثر لتوفير عشرة إلى سنوات خمس بعد والباقي
 يجـري بمـا أسـوة الجديـدة لألبنيـة والمخططات التصاميم على للمصادقة المهندسين نقابة دور تفعيل -15
 لــضبط )بالبحــث األول الملحــق فــي جــاء وكمــا( فيهــا الكوتــة نظــام واعتمــاد والمنطقــة الجــوار دول كــل يفــ

 مقــاولين مــن اإلنــشاء عمليــة فــي الداخلــة األطــراف جميــع حقــوق وحفــظ وجماليتــه ومتانتــه البنــاء مواصــفات
  .المهاجرة دسيةالهن العقول الستقطاب وكذلك العملية تعرقل قد فوضى حدوث وعدم مالكين و ومهندسين



    

 227

 هوامش البحث
 األردن، المــــستهدفة، للــــشريحة االســــتجابة واليــــات 2010-2002 بــــين مــــا للفتــــرة الــــسكنية الحاجــــة تقــــديرات )1(

 .2 ص ،2005، اإلسكانية السياسات إدارة الحضري، والتطوير لإلسكان العامة المؤسسة
ب ماجـد ،ازمـة الـسكن فـي العـراق، ثائر الفيلي ،محلل اقتصادي اختصاص في حقل االستثمار السكني ،شـها )2(

 ) .االنترنت( ، شبكة المعلومات الدولية 2011 ،اب 37مجلة شعوب العراقية، العدد 
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، العـراق االسـباب ووالمعالجـات ، موقـع العـراق نـت ،الــسبتلطيـف عبـد سـالم العكيلـي ، مـشكالت الـسكن فــي  )4(

  .2011مارس / آذار12
رئـيس هيئـة اسـتثمار بغـداد ، لقـاء مـع حل أزمة الـسكن فـي العـراق يكمـن فـي جـذب المـستثمرين عماد جاسم ، )5(

  .28/2/2011،)االنترنت(،الموقع االلكتروني إلذاعة العراق الحر،شبكة المعلومات الدولية شاكر الزاملي  
 .عماد جاسم ، مصدر سابق )6(
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 المــــستهدفة، للــــشريحة االســــتجابة واليــــات 2010-2002 بــــين مــــا للفتــــرة الــــسكنية الحاجــــة تقــــديرات -1
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 فـي الـسكن ،ازمـة ماجـد ،شـهاب السكني االستثمار حقل في اختصاص اقتصادي ،محلل الفيلي ثائر -2
 . )االنترنت( الدولية المعلومات شبكة ، 2011 ،اب 37 العدد العراقية، شعوب مجلة العراق،

 المــدى، جريــدة ، نهائيــا لحلهــا إجــراءا عــشر وثمانيــة العــراق فــي الــسكن أزمــة ،الــوائلي جيجــان رســول -3
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 . )االنترنت( الدولية المعلومات

 اسـتثمار هيئـة رئـيس مع لقاء ، المستثمرين بجذ في يكمن العراق في السكن أزمة حل، جاسم عماد -5
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  . 28/2/2011،)االنترنت(
 نــت العــراق موقــع ، ووالمعالجــات االســباب العــراق فــي الــسكن مــشكالت ، العكيلــي ســالم عبــد لطيــف -6
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 العــــام المخطـــط تنفيــــذ فـــي الخــــاص القطـــاع مـــساهمه واقــــع االقتـــصادي، لإلصــــالح العراقـــي المركـــز -7
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