
َمواطن القوة

+ تّم توسيع نطاق املرشوع بنجاح يف سياق دينامييك معقد لتلبية احتياجات 
املستفيدين قبل حلول فصل الشتاء.

+ تم توفري أنواع مختلفة من املساعدة ملختلف االحتياجات. وجرت تدخالت 
منخفضة التكلفة وعالية الحجم بالتوازي مع إعادة تأهيل أكرث تعقيًدا.

 أّدى اتّباع مقاربة  من الباب إىل الباب يف التقييم والدعم التقني واملتابعة 

متعددة القطاعات إىل زيادة تكاليف املوظفني، لكن أيضا إىل تعزيز األثر وثقة 

املجتمع.

+ تم تشكيل أفرقة ميدانية من مزيج من املوظفني التقنيني وموظفي التوعية، 
مام ساعد عىل رؤية الصورة األكرب واالستجابة الحتياجات األخرى من غري املأوى.

+ أّدت إعادة تأهيل املآوي  القامئة و غري املأهولة إىل الحّد من التعامل مع 
القوانني املعقدة املتعلقة بالبناء الجديد وسوق اإليجار.

مكامن الضعف

– تسببت املشاكل األمنية يف تأخري التنفيذ املبارش من ِقبل املنظّمة. وأّدى التحّول 
إىل مزيج من التنفيذ املبارش والتنفيذ بواسطة الرشكاء إىل زيادة فرص الوصول.

– تطلبت القدرة التقنية األولية للمنظمة يف مجال املياه والرصف الصحي املزيد 
من الدعم. وقد تم توفري ذلك مبجرد أن الحظ املانحون فوائد التدخل تعدد 

القطاعات.

– كان هيكل التوظيف األويل يفتقر إىل املرونة للتكيّف مع التغرّيات الرسيعة يف 
االحتياجات. ومتّت إعادة هيكلة األفرقة امليدانية للتغلب عىل ذلك.

املالحظات
 • يؤّدي تكثُّف الالجئني  يف مساكن مستأجرة يف املناطق الحرضية و شبه 

الحرضية املتفرقة  إىل تعقيد االستجابة اإلنسانية. فقد يكون السياق صعباً للغاية 

وقد ال تكون املعايري »الدنيا« املعتادة قابلة للتحقيق أو مناسبة.

دراسة حالة 

النزاع

لبنان – 2012 – النزاع يف سوريا

الكلامت املحورية: األدوات املنزلية؛ أدوات البناء؛ املأوى يف حاالت الطوارئ؛ الدعم املايل لدفع اإليجار؛ إصالح املساكن وإعادة التجهيز؛ النقد/القسائم؛ تخطيط املواقع
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الجدول الزمني للطوارئ:
]أ[ آذار/مارس 2011: بدأت الحرب يف سوريا. ]ب[ 100 ألف الجئ. ]ج[ 

500 ألف الجئ. ]د[ مليون الجئ.

الجدول الزمني للمرشوع )عدد األشهر(:
]1[ ترشين الثاين/نوفمرب 2012: تم تعيني املوظفني لتلبية الحاجة 

املتزايدة. ]2[ أول توزيعات يف البقاع. ]4[ تبدأ املرحلة الثانية. ]6[ إدراج 

عنرص سبل العيش. ]7[ إعادة تأهيل املباين دون املستوى. تضمني مكون 

املياه والرصف الصحي. ]11[ تعزيز املرشوع من أجل صيف الشتاء. تعزيز 

حامية الطفل. ]13[ إدراج عنرص املواد غري الغذائية.  ]14[ يشمل الربنامج 

50 ألف شخص. ]20[ حزيران/يونيو 2014: يصل الربنامج إىل 100 ألف 

شخص ومن املقرر أن يستمر طوال عام 2014 وحتى عام 2015.

الطوارئ أزمة سوريا والالجئون يف لبنان

بدأ الرصاع يف آذار/مارس 2011 )مستمر(. كانون األول/

.ديسمرب 2012: أزيد من 100 ألف الجئ يف لبنان
 التاريخ

املجموع: أكرث من 3,1 مليون الجئ. ويف لبنان:  أكرث من 

1,1 مليون )ترشين األول/أكتوبر 2014(
األشخاص املتأثرون

أجزاء من البقاع ومحافظات الشامل مواقع املرشوع

 20 ألف أرسة )أزيد من 100 ألف فرد( حتى شهر أيلول/

سبتمرب 2014
املستفيدون

20 ألف أرسة مدعومة من خالل مجموعة من الحزَم املانعة 

لترسب املاء؛ القسائم والنقد مقابل إعادة التأهيل؛ وتحسني 

املواقع.

مخرجات  املشاريع 

100 يف املائة )املآوى املسكونة املستهدفة( معدل اإليواء

متغرّي حجم املأوى

مجموعات مواّد املساعدة، مثل: 

• املساعدة يف حاالت الطوارئ: 250 دوالًرا أمريكيًا لكل 

عائلة )100 دوالر أمرييك لتكاليف املرشوع، 150 دوالًرا 

أمريكيًا للمساعدة املبارشة(.

• إعادة تأهيل املباين: 2350 دوالًرا أمريكيًا لكل عائلة 

)850 دوالًرا أمريكيًا لتكاليف املرشوع، 1500 دوالر أمرييك 

للمساعدة املبارشة(.

التكلفة

شّكلت العديد من ُحزم املساعدة املختلفة برنامًجا أكرَب 

يهدف إىل تحسني الظروف املعيشية ألضعف األرس السورية 

واللبنانية التي تعيش يف مأوى ذي نوعية سيئة. وكان 

الربنامج عبارة عن استجابة متعددة القطاعات تم خالله 

دمج املياه والرصف الصحي وحامية الطفل، من خالل 

استخدام طُرُق متعددة، مثل توزيع املواد غري الغذائية، 

والنقد والقسائم.

وصف املرشوع

العاصمة/املدن مواقع محّددة
الكربى

الحدود اإلداريةمناطق املرشوع

الطُّرُق
حدود البلد

األنهار
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الوضع قبل األزمة
يعتــرب لبنــان دولــة ذات دخــل متوســط تتمتــع باقتصــاد عــايل الخصخصــة. ويرتكــز 

الســكان يف بــريوت وضواحيهــا، حيــث يشــغل املالكــون ن غالبيــة املســاكن. وقبــل 

األزمــة الســورية، كان لبنــان يعــاين فعــالً مــن نقــص يف املســاكن ميســورة التكلفــة، 

مــع انعــدام سياســة ذات أهميــة للتخفيــف مــن ذلــك.

الوضع بعد اندالع األزمة 
مل تُجز الحكومة اللبنانية عادًة املخيّامت رسمياً. وبدالً من ذلك، ينترش الالجئون يف 

أكرث من 1700 مجتمع مضيف مختلف.

وقد أّدى التدفق الكبري لالجئني السوريني إىل لبنان )الذي ارتفع حجمه ستة 

أضعاف خالل عام 2013، وإىل أكرث من مليون اليوم، أي ما ميثل 25 يف املائة من 

سكان لبنان(، إىل مزيد من الضغوط عىل سوق اإليجار، مام أسفر عىل تضخم يف 

األسعار.

وتشري التقييامت األخرية التي أجرتها املنظامت الدولية إىل أن االفتقار إىل إمدادات 

كافية وآمنة من املأوى دفع الكثري من أفقر األرس السورية واللبنانية إىل مآوي 

دون املستوى، مع تزايد تردي  الوضع. ويف شهر آذار/مارس 2014 أشار مسح 

للآموي إىل ما يي:

57 يف املائة من عائالت الالجئني السوريني يعيشون يف شقق أو بيوت غري • 

جاهزة.

يعيش 25 يف املائة منهم يف مباٍن دون املستوى )مثل املنازل غري املكتملة أو • 

املباين غري السكنية(.

يعيش 15 يف املائة يف مستوطنات غري رسمية )أي مخيامت مخصصة، • 

تلقائية تتألف من مالجئ مؤقتة أو خيام(.

يعيش أقل من 3 يف املائة يف مراكز جامعية.• 

وتزداد حالة الالجئني الجدد هشاشًة، فيقبلون أماكن لإلقامة غري الئقة ومزدحمة.

وتغطّي العديد من األرس الالجئة   تكاليف إيجارها من خالل تقليص املدخرات، 

واملساعدات النقدية، وزيادة مستويات الديون، فضالً عن أشكال أخرى من آليات 

التأقلم السلبية مثل سحب األطفال من املدرسة وإرشاكهم يف العمل.

اسرتاتيجية اإليواء
إذ ال ترغــب الحكومــة اللبنانيــة بشــكل عــام يف النظــر يف مســألة املخيــامت، فــإن 

الغالبيــة العظمــى مــن العائــالت تنتــرش عــرب مئــات املجتمعــات املحلّيــة.

ويركز الفريق العامل املعني بقطاع املأوى يف لبنان عىل ما يي:

توفــري مــآوي آمنــة وكرميــة لحــاالت الطــوارئ للقادمــني الجــدد و للفئــات أألكــرث • 

ضعفــا.

ــكات •  ــاء باملمتل ــالل االرتق ــن خ ــك م ــا يف ذل ــتوى، مب ــأوى دون املس ــني امل تحس

ــة. املحلي

الدعوة إىل إنشاء مستوطنات رسمية أوسع نطاقاً.• 

ــل وإىل •  ــق العام ــرتاتيجية الفري ــىل اس ــة ع ــة الخاص ــرتاتيجية املنظم ــتند اس تس

ــة: ــز إضافي ــاالت تركي مج

ــال •  ــة االحتياجــات األساســية لأطف ــؤدي تلبي ــال: ميكــن أن ي ــز عــىل األطف الرتكي

وأرسهــم إىل الحــد مــن آليــات التكيــف الســلبية )مثــل عاملــة األطفــال والــزواج 

املبّكــر( وزيــادة االســتثامر يف رأس املــال البــرشي مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة.

مقاربــة  متكاملــة: يتــم توفــري املــأوى واملســاعدة غــري الغذائيــة وامليــاه والــرصف • 

ــد  ــد الحاجــة، مــع تدريــب املوظفــني عــىل تحدي ــة العامــة عن الصحــي والنظاف

نقــاط ضعــف حاميــة األطفــال والرســائل الرئيســية.

ــن •  ــأوى م ــىل امل ــني ع ــن الالجئ ــى م ــة العظم ــل الغالبي ــغولة: تحص ــآوي املش امل

ــّد  ــن ج ــني املرشدي ــدد الالجئ ــّد ع ــمية، ويع ــري الرس ــوق غ ــوات الس ــالل قن خ

ــا دون  ــة، لكنه ــآوي القامئ ــني امل ــىل تحس ــز ع ــب الرتكي ــايل، ينص ــض. وبالت منخف

ــغولة. ــتوى ومش املس

التوعيــة املجتمعيــة: يتــم توفــري برمجــة املــأوى عــىل مســتوى األرس ، مــام • 

ــة  ــاء الثق ــىل بن ــاعد ع ــة، ويس ــرث األرس هشاش ــارش ألك ــتهداف املب ــمح باالس يس

ــرصف  ــاه وال ــآموي واملي ــة لل ــة امليداني ــكل األفرق ــة. وتش ــات املحلّي يف املجتمع

الصحــي والنظافــة، مصــدًرا مهــاًم لإلحالــة إىل فريــق إدارة حالــة حاميــة الطفــل 

ــة. باملنظم

يتــم تنفيــذ حلــول طارئــة وطويلــة األجــل بالتــوازي مــن خــالل تقديــم مجموعــة • 

مــن حــزم املســاعدة الخاصــة باملــأوى وميــاه الــرشب والــرصف الصحــي لدرجــات 

مختلفــة مــن االحتياجــات.

عادًة ما تفتقر املباين، مثل هذا املنزل غري املكتمل يف وادي البقاع، إىل الوقاية الكافية من أحوال الطقس، واألمان والخصوصية والوصول الكايف للمياه والرصف الصحي. ويعيش 

ما يناهز 25 يف املائة من الالجئني السوريني يف هذا النوع من الظروف إىل جانب عدد متزايد من العائالت اللبنانية. الصورة: أحمد بارودي/مؤسسة أنقذوا الطفولة  لبنان



تنفيذ املرشوع
لالســتجابة  ملختلــف الظــروف املعيشــية للمســتفيدين، وضعــت املنظمــة خمســة 

تدخــالت مختلفــة الســتخدامها يف دعــم األرس التــي تعيــش يف نوعــني مــن 

ــايل: ــاالت، كالت الح

املســتوطنات غــري الرســمية: مواقــع أنشــئت تلقائيــا بــأرس تعيــش يف خيــام • 

أو مــآوي مؤقتــة.

املبــاين دون املســتوى الاّلئــق: املســاكن غــري املكتملــة أو املبــاين غــري • 

الســكنية املحّولــة إىل مســكن مثــل املرائــب أو املحــالت التجاريــة.

ــاعدة  ــن املس ــة م ــا مختلف ــدم أنواًع ــي تق ــة، الت ــل الخمس ــواع التدخ ــت أن وكان

ــايل: ــة، كالت ــاليب مختلف ــتخدام أس باس

ألــف: مــآوي مقاومــة ألحــوال الطقــس يف املســتوطنات العشــوائية - • 

حســب الــرشوط الحكوميــة، تــم تقديــم هــذه املســاعدات كتوزيــع مبــارش 

ــواد. ــن امل ــة م ملجموع

ــري •  ــدد صغ ــوى ع ــب س ــوارئ - مل يتطل ــاالت الط ــت يف ح ــأوى مؤق ــاء: م ب

ــت األرَُس مــن أكــرث  ــة مــن املــآوي، لكــن كان مــن الحــاالت مجموعــة كامل

ــا. ــات ضعف الفئ

جيــم: تحســني املوقــع - عانــت املســتوطنات غــري الرســمية مــن مخططــات • 

ــم  ــق. وت ــات والحرائ ــع، مــام أدى إىل مخاطــر الفيضان مخصصــة ومنــو رسي

ــروف  ــني الظ ــم لتحس ــي والتصامي ــرصف الصّح ــىل ال ــينات ع ــراء تحس إج

املعيشــية. وتــم تنفيــذ ذلــك باســتخدام مبــادرة العمــل العــريض مــن أجــل 

توليــد دخــل للمشــاركني.

ــاين دون •  دال:  املــأوى يف حــاالت الطــوارئ واملــاء والــرصف الصحــي يف املب

ــف نســبيا باســتخدام القســائم  ــع وغــري مكلّ املســتوى - وهــو تدخــل رسي

ــون  ــون املوظف ــتوى اآلوى. ويك ــع مس ــل رف ــن أج ــة م ــول مرن ــري حل لتوف

التقنيــون التابعــون للمنظمــة موجوديــن يف مبــاين املزوديــن يف أيــام اســرتداد 

ــة الجــودة. القســائم لضــامن مراقب

هــاء: إعــادة تأهيــل املبــاين دون املســتوى - يتــم متويــل التحســينات الدامئــة • 

ــادل  ــا يع ــار مب ــض اإليج ــة وخف ــازة اآلمن ــن الحي ــهرا م ــرتة 12 ش ــل ف مقاب

ــات )20 يف  ــة دفع ــوال عــىل ثالث ــل األم ــم تحوي ــل املنجــز. ويت ــة العم قيم

ــي  ــرصاف اآليل الت ــة ال ــطة بطاق ــة( بواس ــة  و40 يف املائ ــة و40 يف املائ املائ

ميكــن اســتخدامها يف جميــع البنــوك الكــربى يف لبنــان. وكان تحويــل األمــوال 

ــا باملراقبــة التقنيــة وتحقيــق مراحــل العمــل املتفــق عليهــا مســبًقا. مرشوطً

وقــد تــم دعــم الربنامــج ماليــاً مــن خــالل تدفقــات متويــل متعــددة، حيــث قــام 

مانحــون مختلفــون بدعــم األنشــطة األكــرث مالءمــة لواليتهــم. وبتطويــر الربنامــج، 

تــم اتبــاع مقاربــة  متعــددة القطاعــات، حيــث أُدمجــت مكونــات املــأوى، وامليــاه 

ــبل  ــوال، و س ــل، واألم ــة الطف ــة، وحامي ــري الغذائي ــواد غ ــي، وامل ــرصف الصح وال

كســب العيــش .

وتــم اســتخدام التنفيــذ املبــارش  يف غالبيــة املواقــع، واســتخدام الــرشكاء املحليــني 

لزيــادة الوصــول إىل املناطــق األقــل أمنــاً.

وكانــت عمليــات التوزيــع مــن البــاب إىل البــاب عــىل مســتوى األرس أكــرث كثافــة 

ــا،  ــول املصممــة خصيًص ــد ســمح بإيجــاد الحل ــك ق ــوارد. لكــن ذل ــث امل مــن حي

ــاء الثقــة والعالقــات. وتحديــد االحتياجــات مــن غــري املــأوى، وبن

مستوطنة غري رسمية يف وادي البقاع بعد توزيع أطقم مانعة لترسب املاء. تم تصميم عّدة واقية من أحوال الطقس للحامية البدنية من الربد والشتاء وزيادة األمن 

والخصوصية والكرامة. الصورة: دافيد ساكا

توزيع حزم  املأوى عىل مستوطنة غري رسمية يف حي عّكار. الصورة: أحمد عوده/ 

مؤسسة إنقاذ الطفل، لبنان



اختيار املستفيدين
ــام  ــة للتدخــل عــىل أســاس االحتياجــات والثغــرات ك ــريت املناطــق الجغرافي اُخت

ــق مــن تقديــرات حجــم الحــاالت األوليــة  حددتهــا آليــات التنســيق. وتــم التحّق

مــن خــالل تقييــم مســح  رسيــع.

واســتُهدف املســتفيدون عــىل أســاس حالــة الضعــف، وليــس اعتبــاراً لوضــع 

الالجــئ، أي أن العائــالت اللبنانيــة كانــت مؤهلــة أيًضــا.

وأجريــت مســوحات جوهريــة واجتامعيــة اقتصاديــة مفصلــة عــىل مســتوى األرس  

ــة مــن الرجــال والنســاء تتألــف مــن خــرباء تقنيــني فيــام  مــن قبــل أفرقــة مكّون

ــة  ــت فهرس ــالت. ومت ــراء املقاب ــارات إج ــون مبه ــني يتمتع ــأوى وموظف ــّص امل يخ

ــن  ــد م ــه العدي ــت علي ــذي اتفق ــف ال ــاس الضع ــا ملقي ــح األرس وفًق ــات مس بيان

ــامت. املنظ

ثم أجرت األفرقة املستقلة رصد ما بعد التوزيع لتجنب تضارب املصالح.

ــات املتاحــة أن املــآوي  دون املســتوى تســتضيف يف املعــدل  ــل البيان ــنّي تحلي وب

أرُساً أكــرب حجــامً  مــن الالجئــني الذيــن يعيشــون يف املســاكن املأجــورة يف الســوق 

الرســمية. و كان هنــاك عــدد أكــرب مــن األطفــال نســبياً  يف مــآوى دون املســتوى 

ــات  ــة االحتياج ــاعدة لتغطي ــة إىل أن املس ــامت الحديث ــت التقيي ــايس، وخلص القي

األساســية أّدت إىل تحســني التغذيــة، ورفعــت معــدالت االلتحــاق باملــدارس، 

ــال. ــة األطف وخفضــت عامل

التنسيق
تعّد املنظّمة ُعضواً فاعاًل يف الفريق العامل املشرتك بني األمم املتحدة والحكومات  

املعني بقطاع املأوى علی الصعيدين الوطني واملحّي، وقّد قادت أعامل العديد 

من أفرقة العمل التقنية، مبا يف ذلك أفرقة العمل املعنية باملآوي املقاومة ألحوال 

الطقس، واملستوطنات غري الرسمية.

وقد كانت جميع األنشطة متامشية مع اسرتاتيجية املأوى املتفق عليها بني 

املنظامت، ومع جميع إجراءات التشغيل املوحدة  ذات الصلة، مثل الخطوط 

التوجيهية إلعادة تأهيل املباين دون املستوى أو محتويات حزم  األدوات املقاومة 

للعوامل الجوية.

املواد
كانت الغالبية العظمى من املواد متوفرة محليًا. وكان االستثناء الرئييس الوحيد 

لذلك هو األغطية البالستيكية التي تُستَعمل يف حالة اإلغاثة، والتي مل تكن متوفرة 

بكميات أو نوعية كافية. وتم استرياد نصف الكمية املطلوبة من تلك األغطية.

وأجرى املوظفون التقنيون يف املنظمة تقييامت  منتظمة للسوق لتتبع تكاليف 

العاملة واملواد من أجل تحديد ما إذا كان املرشوع يضخم األسعار.

تأثري املرشوع عىل نطاق أوسع
بيّنت متابعة مرشوع إعادة التأهيل أن الغالبية العظمى من األرَُس مكثت يف 

أماكن إقامتها طوال العام. ومكن تخفيض اإليجار األرس من زيادة استثامرها يف 

رأس املال البرشي يف التعليم والرعاية الصحية.

تحديات املستقبل
لقد أصبح النزاع السوري أزمة مطّولة، واستمرت أسعار اإليجار يف االرتفاع بينام 

تدهور وضع املأوى بالنسبة للعديد من العائالت السورية واللبنانية الضعيفة.

وتزداد مشكلة اإلخالء القرسي تفاقامً، و لكن ميكن التخفيف منها من خالل 

مشاريع تساعد عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل اتفاقات اإليجار.

إن قبول املجتمع املحّي ملثل هذا التدفق الهائل من الناس أمر بالغ األهمية 

للحّد من انعدام األمن وعمليات اإلجالء واملزيد من النزوح . وقد أنجزت املنظمة 

مرشوًعا بحثيًا ملعرفة كيف ميكن دمج تدخالت سبل كسب العيش لتعزيز 

التامسك االجتامعي.

ألف: مقاومة أحوال التدخل

الطقس

باء: مأوى حاالت 

الطوارئ املؤقت

دال: املأوى يف حاالت جيم: تحسني املوقع

الطوارئ واملاء والرصف 

الصحي

هـاء: إعادة التأهيل

منازل غري مكتملة ومرائب مستوطنات غري رسميةمستوطنات غري رسميةمستوطنات غري رسميةنوع املأوى

محوَّلة إىل مآوى

منازل غري مكتملة ومرائب 

محوَّلة إىل مآوى

ة املالجئ الوصف تلّقت األرَُس ُعدَّ

الطارئة  )األلواح البالستيكية، 

ألخشاب، األدوات، إلخ( إلصالح 

المأوى الموجود أو تحسينه أو 

توسیعھ.

تلقت األرس التي ليس لديها 

ة  كاملة من أجل بناء  مأوى ُعدَّ

خيمة يف مستوطنة غري رسمية.

نفذت املجتمعات املحلية 

تحسينات شبه دامئة يف 

املستوطنات غري الرسمية، 

مام قلل من املخاطر يف مجال 

الصحة والسالمة.

تلّقت األرَُس قسائم ميكن 

استبدالها مبواد مأوى ومياه 

الرصف الصحي لتلبية 

احتياجاتها الفردية املبارشة.

تلّقت األرَُس منحة نقدية 

مرشوطة لتحسني املنزل، ومنح 

املالك إيجار مضمون ملدة 

عام وّخفض مبلغ اإليجار يف 

املقابل.

نعمنعمنعمالالعنرص املياه والرصف الصحي

املنحة النقدية املرشوطة 3 القسائمالُعّدة نقداً والعاملة العرضيةالُعّدة نقداًالُعّدة نقداًالطرائق

دفعات

150 دوالًرا أمريكيًا، مبارَشة - التكلفة لكل وحدة أرُسية

إجاميل 250  دوالًرا أمريكيًا

400 دوالر أمرييك، مبارَشة - 

إجاميل 600 دوالر أمرييك

150 دوالًرا أمريكيًا، مبارَشة- 

إجاميل 250 دوالًرا أمريكيًا

250 دوالًرا أمريكيًا، مبارَشة 

-إجاميل 450 دوالًرا أمريكيًا

1500 دوالر أمرييك، مبارَشة - 

2350 دوالًرا إجاماًل

5 سنوات، فأكرثسنتان فأكرثسنتان فأكرثسنتان فأكرث6 أشهر -  12 أشهرالفرتة الزمنية

5 أشهر3 أشهر3 أشهر3 أشهر3 أشهروقت التسليم

رخيصة نسبيا ورسيعة. ال املزايا

تستلزم موافقة رسمية.

رخيصة نسبيا ورسيعة. ال 

تستلزم موافقة رسمية.

رخيصة نسبيا ورسيعة. 

تحسينات واضحة جّد بارزة يف 

ظروف املعيشة.

رخيصة نسبيا ورسيعة. ال 

تستلزم موافقة رسمية.

تحسن »دائم« يف ظروف 

املعيشة. ضامن الحيازة للعائلة

تخفيض اإليجار. 

»موقتة«. ال ميكن الوفاء السلبيات

يجميع االحتياجات الرئيسية

»موقتة«. ال ميكن الوفاء 

يجميع االحتياجات الرئيسية

»موقتة«. ال ميكن الوفاء 

يجميع االحتياجات الرئيسية

»موقتة«. ال ميكن الوفاء 

يجميع االحتياجات الرئيسية

مكلفة نسبيا و بطيئة. تتطلب 

موافقة رسمية

جدول أنواع التدخل




