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أوتشا     

 )(المصدر: برنامج الغذاء العالمي حد معسكرات النازحین بوالیة غرب دارفورأبقسائم الطعام في تاجر یتعامل 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  یونیوشھر  الجئ في 31,000 أكثر من وصول

  2. ص شخص إلى دیارھم في أم دخن 15,000نحو  عودة 

  3ص. شخص  70,000التابع لبرنامج الغذاء العالمي  برنامج القسائم یغطي

 4ص. األمطار  موسماالستعداد ل العون فيوكاالت   تشرع :في أبیي

  التطورات أبرز   
لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، وفقا  •

 دولة جنوب السودانمن  یستمر تدفق الالجئین
 في الجئ 31,000وصول ب، إلى السودان

  .شھر یونیو وحده
 نحول اتالمساعدبتوفیر عون وكاالت ال تباشر •

كارنكا، في أبو النزاعبروا أثشخص ت 11,400
والیة ب القدامیةفي أخرین  800وكذلك إلى 

 .دارفور شرق
 العائدیناالشخاص  من 15,000یحتاج نحو  •

في  إلى الخدمات األساسیة أم دخنمحلیة  إلى
 .بلداتھم

التابع لبرنامج الغذائیة برنامج القسائم یغطي  •
والیة في  ،الجنینة معسكرات فيالغذاء العالمي 

 .شخص 70,000 نحو دارفور غرب
في  في منطقة أبیي عونوكاالت الشرعت  •

 قبل مدادات اإلنسانیةإلل المسبق عملیة التخزین
 .موسم األمطارحلول 

 

 أرقام 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

180,506 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
35 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 یونیو 24إجمالي عدد الالجئین من دولة جنوب السودان حتي تاریخ 
 المصدر: مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین

 
 

الجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان  31,000وصول أكثر من 
 في شھر یونیو وحده

 
، بعدد جنوب السودان إلى السوداندولة تدفق الالجئین من األمم المتحدة لشئون الالجئین، استمر  وفقا لمفوضیة

ي منتصف جنوب السودان فدولة  وصلوا إلى البالد منذ اندالع القتال فيكانوا قد  الجئ 180,500 اجمالي یقدر بنحو
إلى السودان. ووفقا  ازدات أعداد الفارینجنوب السودان، دولة القتال في  اشتداد وتیرةمع و. 2013دیسمبرعام شھر 

وغرب  ،النیل األبیض من دولة جنوب إلى والیاتالجئ  7,722في األسبوع الماضي وحده، فقد عبر للمفوضیة، 
، وإلى نازح 31,000وجنوب كردفان. وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي للوافدین في شھر یونیو وحده إلى أكثر من 

 .2015منذ بدایة عام  65,055
 

ي منطقة خرسانة إلالجئ   2,200في األسبوع الماضي نحو ووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، فقد وصل 
من الذین  شخص 1,200 ھ نحوجواتجنوب كردفان. والیة الى آخرین  1,800 نحوو ،غرب كردفانفي والیة 

فرد   500والسراجیة في محلیة أبو جبیھة، و الذ عدد ال  ،قریتي الجریدإلى  جنوب كردفان إلى والیةوصلوا 
 لیري.المدینة المتبقین ب

 
 في السودان من دولة جنوب السوداناحتیاجات الالجئین سد استجابة ل

 
یونیو، شھر في وفي والیة النیل األبیض. سوء التغذیة في جمیع المواقع لاألطفال الالجئین استمرت عملیة فحص 

 حالة اصابة 155و  ،الحاد الشاملسوء التغذیة ب بینھمحالة إصابة من  60تحدید  ومن ثم، طفًال 4,864فحص  جرى
باشرت كل جمیع األطفال المصابین. باإلضافة إلى ذلك، جرى تقدیم العالج الالزم ل سوء التغذیة الحاد المعتدل. وقدب

 حاالتسوء التغذیة الحاد، وكذلك عالج حاالت دورات تدریبیة إلدارة  عقدالیونیسیف ومنظمة  ،وزارة الصحةمن 
 .سوء التغذیة الحاد المعتدلو ،اإلصابة بسوء التغذیة الحاد الشمال

 
 

فقد ، العلقایةفي موقع أما 
األمم المتحدة  مفوضیةقامت 

 200 لشئون الالجئین بتسلیم
الضغط من لتقلیل لخیمة 
ارتفاع ن ع الناشئ الحالي

 ،تدفق الوافدین الجددوتیرة 
حمایة الالجئین من كذلك لو

البیئیة  التعرض للظروف
تسلیم أیضًا جرى والقاسیة. 

أسرة  700مواد اإلیواء إلى 
إلى  حدیثا من الذین وصلوا

 .2والردیس الكشافة  موقعي
 

والوكالة الكاثولیكیة لتنمیة  الوطنیة،جنوب الصحراء التنمیة الدولیة لمنظمة من  صنقور، فقد قامت كٌلفي موقع أم أما 
لكل  )صنابیرحنفیات ( ستتركیب مع القربیة، المیاه  لخزاناتبناء أربع منصات ب بلدان ما وراء البحار الدولیة،

النظافة.  لترویج لعملیة ترقیةلى اع ًاعنصر 30 ، بتدریبمن الیونیسیف بدعٍم أیضًاالمنظمتان قامت كما منھما. 
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 إلى مساعدات في منطقة ام دخن التابعة لوالیة وسط دارفور(صورة إرشیفیة: األمم المتحدة) اسرة تحتاج

توفرالمیاه معدل یادة لز إضافیتینمنصتین  الحكومیة بتشییدإصحاح البیئة لمیاه وا وحدةتقوم ذلك، كل وباإلضافة إلى 
بابتدارحملة تطعیم ضد  ،یونیو 19 قامت وزارة الصحة بتاریخفي الموقع. أیضا  خزانات المیاه القربیةواستدامة 

ھذا جزء من حملة ویعتبر. صنفورسنة في موقع أم  15و  9جنوب السودان بین من دولة جمیع األطفال ل، الحصبة
 ة.والیمن الالجئین والمجتمعات المضیفة في ال لتغطیة كٌل تجري حالیًاضد الحصبة أوسع تطعیم 

 
 ھاعیادة في موقع الجوري، مما اضطرجسیمة بالاألسبوع الماضي أضرارا  إبانالریاح الشدیدة ھذا، وقد ألحقت 

فة عیادة، وغرالإعادة تأھیل وبناء في بدأت وزارة الصحة قد وكافة الخدمات، باستثناء الحاالت الطارئة.  الیقاف
أربعة أشھر،  نذرواتبھم م واتلقیعیادة الجوري لم في  كوادر الصحیة العاملةالجدیر بالذكر، أن والصیدلیة.  ،المختبر

 ،حالیااألمم المتحدة لشئون الالجئین مفوضیة  وتباشرالحتیاجات الصحیة لالجئین. سد ااالستجابة لسرعة مما یحد من 
ن األموال المقدمة من نظرًا ألل لبعض العیادات في والیة النیل األبیض، تكالیف التشغی حملشركاء لتالمع  التفاوض

 یونیو.شھرنھایة بنفد تالصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ سوف 
 

 شرق دارفورفي والیة ، كارنكاأبوفي  قدم المساعداتعون توكاالت ال
 

شرق التابعة لوالیة  أبوكارنكا مدینةلنزاع في باین أثرلألشخاص المتات تقدیم المساعد عملیةبدأت وكاالت العون 
شمال كلم 25 قدامیة التي تبعد لاقریة كذلك لألھالي في و مدینة الضعین،شمال شرق كلم  50التي تبعد ، دارفور

منزال في  980 التي سیرت إلى المنطقة، باحتراقأفادت البعثة األخیرة المشتركة بین الوكاالت قد و  .مدینةال قشر
في قریة  أما شخص. 11,400نحو  علىسلبًا مما یؤثر آخر،منزل  1,300 تضرر باإلضافة إلىكارنكا،،  بلدة أبو

فقد معظم األشخاص قد ھذا، و ص.شخ 800نحو على سلبًا  ، مما یؤثرمنزًال 149ق اأحرفقد جرى ، قدامیةإل
 .وسائل عیشھموكذلك  ،الغذائي ھمرین مخزونأثالمت

 
من  طن متري  235العالمي غذاءبرنامج ال أرسلحتیاجات اإلنسانیة الناجمة عن ھذا العنف، سد االاستجابة لكو

 القدامیةو كارنكا رة في أبوأثالمت جمیع األسرتتلقى كذلك  .كارنكا المواد الغذائیة في حاالت الطوارئ ألبو
 .غذائیة لمدة شھرین ًاصصحالذین دمرت منازلھم  من شخص 4,900 فقد تلقىفي أبوكارنكا، أما  .المساعدات

، القدامیة في قریةأما . غذائیة لمدة شھر واحد ًاحصصھم الذین نھبت منازلمن  شخص 6,500نحو  أیضاسیتلقى و
غذائیة  على حصٍصسیحصلون أیضًا و ،الذین دمرت منازلھممن شخص  800توزیع المواد الغذائیة على فقد جرى 

 .لمدة شھرین
 

زارة واالستجابة السریعة لمن تجھیزات نیاال قد أرسلت مجموعتین  في منظمة الصحة العالمیةجدیر بالذكر، أن 
 10,000یمكن أن تدعم منھا كل مجموعة و  .كارنكا لتلبیة االحتیاجات الصحیة في أبو، وذلك الصحة بالوالیة

من  دعم لوجستيب وزارة الصحة بالوالیةو سیف،أرسلت كل من الیون باإلضافة إلى ذلك،و  ر.شخص لمدة ثالثة أشھ
 .كارنكا إلى أبو المغذي الجوزمن  المكمالت الغذائیةأرسلت  اللجنة األمریكیة لالجئین

 

 إلى منازلھم أم دخن من النازحین في 15,000نحو عودة 
 

والیة غرب دارفور الى عشر قرى في محلیة أم دخن التابعة ل یونیو 17في یرت ُسوفقا لنتائج بعثة لتقییم االحتیاجات 
سور، والسفالوین، والمرایا، و والتي شملت قرى: 

ة، و مرداف، ومقون، والجواغین، طراطیر، والمقول
شخص إلى  15,000نحو قد عاد والمال، ودنقو، ف

مثلث منظمة ضمت البعثة األممیة  . وقددیارھم 
ومنظمة الھیئة الطبیة الدولیة، وألجیال اإلنسانیة، ا

خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة، وكذلك ممثلین وتیرفند، 
  .قطاع المیاه، ومفوضیة العون اإلنساني عن

 
إلى ھذه القرى  شخاصعاد األ فقد البعثةفقا لنتائج وو

أم دخن بین محلیة في  معسكرات النازحینمن 
یع ــر جمـــتفتقو. 2015 یونیوو ،ایوــــمري شھ

ویحتاج  .علیمــ، والتةیــالصحرافق ـــــمالاه وـــوالمی ،القرى إلى الخدمات األساسیة مثل الرعایة الصحیةھذه 
واللوازم المنزلیة، حیث أن غالبیة العائدین یعیشون في مالجئ مؤقتة  ،حاالت الطوارئل يوآالم كذلك إلى شخاصاأل

یبدأ العمل في اإلمدادات الزراعیة أیضا حتى على طلب ووفقًا للنتائج، ھناك   .حشائشمن القد جرى تشییدھا 
 .المزارع

 

نازح   15,000عودة نحو 
إلى دیارھم في أم دخن بعد 

 .تحسن األوضاع األمنیة

 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 (المصدر: برنامج الغذاء العالمي) نازحون یسجلون للحصول على قسائم الطعام بمعسكر أردمت بوالیة وسط دارفور

 ة. یمحلالبین قبیلتي المسیریة والسالمات في ندلع الذي ا القتال أثناء 2014-2013 عامي  بین شخاصنزح ھؤالء األ
شھر  ن فيقبیلتیالفي المنطقة عقب اتفاق السالم الذي وقع بین  وقد سھل التحسن الذي طرأ على االوضاع األمنیة

 .اإلنسانیةمطلع الشھر المقبل لتحدید االستجابة للمنطقة  ىخرأتقییم تسییر بعثة ومن المقرر من عملیة العودة. مارس 
 

 إمدادات الطوارئ ونتلقجلدو ی بلدة فيالجدد  جمیع النازحین
 

حاالت ل يوآالم توزیع من الالجئین الدانمركي ومجلس األمم المتحدة لشئون الالجئین مفوضیةفرغت كٌل من 
ھذا  االنتھاء منوب .دارفور وسط جلدو، في والیة في مدینة نازح جدید 7,800لعدد  واإلمدادات المنزلیة ،الطوارئ

واإلمدادات  حاالت الطوارئل يوآالمجلدو قد استلموا اآلن مواد  في نازح جدید 16,200یكون جمیع ال ، التوزیع
 .الالزمة المنزلیة

 
 جرىالذین من  جلدو نازح في  9,000عدد ل المواد الغذائیة طن من 90 بترحیل العالمي غذاءبرنامج ال یقومو
 فيالعالمي  غذاءبرنامج القام كانت قد سیرت مؤخرًا إلى المدینة. و بین الوكاالتمشتركة تقییم بعثة  خالل ھمدیحدت

ال تزال ھناك منظمات اإلغاثة، وفقا لو  ة.المدین نازح في 4,300عدد طارئة ل حصص غذائیة مارس بتوزیعشھر 
، الصحة اإلنجابیةخدمات كذلك في و، النظافة الصحیةخدمات و ،ةالصحیمرافق الو المیاهإمدادات  في فجوات

 .المدینة عیادة في المؤھل للعملالكادرالطبي  الحاجة إلىباإلضافة إلى 
 

 70,000العالمي التابع لبرنامج الغذاء  الطعام قسائمبرنامج  یغطي
 شخص في محلیة الجنینة، بوالیة غرب دارفور

 
برنامج  یقوم برنامج الغذاء العالمي بتنفیذ 

 70,000نحو تغطي لشراء السلع قسائم 
من معسكرات النازحین شخص في تسعة 

 .غرب دارفور، بوالیة الجنینةمحلیة في 
ألول مرة في عام جرى تنفیذ البرنامج وقد 

ة مع جمعیة الھالل ـــراكـــــبالش ،2011
السلطان معسكر بیت األحمر السوداني، في 

استھدف الذي و ،في مدینة الجنینةللنازحین 
 ھ جرى. إال إنصـــشخ 5,000ن ـــأكثر م

یستلم و. 2014البرنامج في عام تقلیص 
ن ـــم ست سلع غذائیةلقسائم ن والمستفید
صورة ـبدخن ــــــالي ــــھو، البرنامج

 ،زیت الفول السودانيوالذرة، و، یةأساس
بلغ التي یوالملح، و ،والسكر یات،والبقول

للشخص  كیلوغرامات 8.4مجموعھا 
ویساھم البرنامج  .الجنینةفي مدینة التجار المحلیین في السوق الرئیسي من  37 بإشرافویتم تنفیذ البرنامج  . الواحد

 .االقتصاد المحلي كل شھر لدعمأمریكي  دوالر 500,000بضخ نحو  في المتوسط 
 
تحفیز االقتصاد لى إ القسائم السلعیة، یھدف برنامج ھشاشًةباإلضافة إلى توفیرالمساعدات الغذائیة للفئات األكثر ف

التأخیر في من یقلل أیضا  وھو  ًا.من السلع األساسیة المنتجة محلی المشتریاتجلب و ،المحلي من خالل زیادة اإلنتاج
أموال المانحین إلى المحتاجین، وذلك بسبب االنخفاض في من الحد األقصى  تحویلویضمن  ت،اتقدیم المساعد

 .النقلتكالیف 
 

 الجنینة معسكراتالعالمي في  غذاءبرنامج الملفات للنازحین بواسطة  إعداد عملیةنتائج 
 

 ، وذلك بغرضفي دارفور ملفات للنازحین في معسكرات النزوح إعداد عملیة یقوم برنامج الغذاء العالمي بإجراء
 على أساس اتالمساعدتقدیم  عملیةالھل ّستو  التي جرى التحقق منھا. بین األسر لتعرض للمخاطرتقییم مستوى ا

السكان عمل ورشة وفقا لمجموعة اإلعتماد على حالة النزوح  كعامًل وحید. واالحتیاجات ومواطن الضعف، بدال من 
 .غرب دارفوروالیة نازح في   341,097 نحو حالیا یوجد، 2015مایو التي انعقدت في شھر 

 
في  26  غرب دارفور، أنفي والیة في الجنینة  ء العالميالملفات التي قام بھا برنامج الغذا إعداد عملیةنتائج وكشفت 

المساعدات الغذائیة كشوفات من د ي}دي إلى رفعھا قمما قویة  تصديآلیات  حاالت النزوح قد طورتالمائة من 
 الغذاءإلى أنشطة الحاالت إلى الدعم الموسمي أو إجمالي في المائة من  40حوالي سیجري تحویل  ة. أیضًا،العام

یساعد برنامج القسائم الغذائیة 
التابع لبرنامج الغذاء العالمي 

نازح في معسكرات  70,000
النازحین في والیة غرب 

 .دارفور
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

كل غذائیة عامة حصص الحصول على توزیعات  من الحاالت فيفي المائة  33نحو  ، مع استمرارمقابل األصول
 .شھر

 
النازحین إلى  تقییم احتیاجات كل أسرة على حدة وتصنیف حیث جرى. 2013في عام  الملفات إعداد عملیة توقد بدأ

حالیا في  عملیةتواصل التو یر معرضة للمخاطر.غو ،منخفضةومتوسطة، وعالیة،  :عرض للمخاطرتأربع فئات 
 .جمیع والیات دارفور

 

  استمرار حركة األھالي من محلیة باو
 
یونیو موجة ثانیة من حركة  24یوم فقد حدثت نیة في والیة النیل األزرق، فقا للمنظمات غیر الحكومیة الوطو

حوالي  ، حیث جرى نقلالدمازین والروصیرص إلى محلیتيالنیل األزرق التابعة لوالیة باو محلیة من  شخاصاأل
قد بلغ العدد ف، یونیو 10في شخص  16,300و بإضافة حركة ال .  شخص) 8,200أسرة (حوالي  1,361

فقا وو .ال یزال سبب ھذا النزوح غیر مؤكدشخص. و 24,500لذین انتقلوا من محلیة باو لنحو اإلجمالي لألشخاص ا
من النساء واألطفال إلى الغذاء واللوازم  ومعظمھم شخاصھؤالء األ، یحتاج للجھات الصحیة في مدینة الدمازین

مفوضیة العون  وقد وافقت بعد. أي مساعدات إنسانیة واتلقی لم مإال أنھ .والخدمات الصحیة ،حاالت الطوارئلالمنزلیة 
في  شخاصوتقییم احتیاجات ھؤالء األ ،منلتحقق لقیام بعملیة الى اعقطاع المیاه لو ،للیونیسیف الحكومیة اإلنساني
 .والرصیرص ،الدمازینمحلیتي 

 
اللوازم المنزلیة الطارئة، من  1,414بتوزیع التنمیة امت المنظمة االفریقیة لإلغاثة وقالحتیاجات، سد ااستجابة لو ك

، أدراستقوم منظمة . والرصیرص محلیة إلىالتي انتقلت ألسر ل، األمم المتحدة لشئون الالجئین التي تقدمھا مفوضیة
 فستقوم، الدمازینمحلیة في . أما األسرذات حاالت الطوارئ إلى ل يوآتوزیع إمدادات المومنظمة مبادرون الوطنیة ب

 .أسرة 800 لعددتوزیع اللوازم المنزلیة الطارئة ب لمكافحة األلغام األرضیة الجمعیة السودانیة
 

 االستعداد لموسم األمطار في أبیي عون تشرع فيوكاالت ال
 

الشركاء في المجال  حیث باشرفي األجزاء الجنوبیة من أبیي، وساق  على قدٍماالستعدادات لموسم األمطار تجري 
بناء العمل في  بلغ، أیضافي مواقع متقدمة.  في المائة من الحصص الغذائیة المطلوبة 80بالفعل بتخزین اإلنساني 

 ھطن متري من السلع الغذائیة المختلطة مراحل 2,500بسعة تخزین تصل إلى وك، قأمنطقة مخزن لألغذیة في 
 .النھائیة

 
عدد ل المجتمع لتنمیةأبیي نظمة مالعالمي و غذاءمن برنامج الالمقدمة توزیع المواد الغذائیة أیضًا، تجري عملیة 

 جرى تقلیصومع ذلك، فقد  اق.على قدٍم وس المناطق الجنوبیة من أبیي إلىالنازحین والعائدین من  81,222
نازح من والیة  6,842 یقدر بنحو إضافي . إال أن ھناك عددمارس بسبب نقص التمویلشھر منذ للنصف الحصص 
وسوف یقوم البرنامج قریبا بتحویل ھذه  .تلقي الحصص الغذائیة الكاملةما زال یجنوب السودان دولة الوحدة ب

 .والتغذیة ،والتعلیم ،العیشوسائل على  تركزات محددة األھداف توزیعإلى التوزیعات الغذائیة العامة 
 

األكثر  شخاصمن األ باعتبارھمالذین جرى تحدیدھم  من األشخاص 205 وتجري حالیًا عملیة تشیید مآوي لعدد
 قد جرىفأیضًا،  .مارس 2یوم  أشاك  ماریالقریة خالل الھجوم على منازلھم الذین دمرت من  عرضًة للمخاطر

، األمر على قدم و ساقجدیدة أخرى مضخة  22تركیب كذلك تجري عملیة مضخة یدویة و 26 ما مجموعھ تأھیل
أو  بناء فقد جرى الفراغ منذلك، كل . وباإلضافة إلى 249إجمالي عدد منافذ المیاه في المنطقة إلى رفع الذي سی

لمرافق لعمل بال یینحكوم ندم وجود موظفیعإال أن  .منطقةالفي جمیع أنحاء  )میاهدونكي (ساحة  42 إعادة تأھیل
اللغة ب ون التحدثیجیدین ذاللمعلمین ا ًةا للجھات الفاعلة اإلنسانیة، خاصشكل تحدیا رئیسیما زال یالصحیة والتعلیم 

 .والجنوبیة من أبیي ،اإلنجلیزیة في المناطق الوسطى
 
 نحوتقدیم مساعدات إنسانیة محدودة لالوصول، یجري عملیة اتاحة  المفروضة علىالحكومیة بسبب القیود و

وھذا یشمل توفیر الخدمات  .المناطق الشمالیة من أبیي في عرضًة للمخاطر شخص من األھالي االكثر 15,000
الفراغ من أیضا قد جرى و  .المدارس إلى وإیصال إمدادات التعلیم والزي المدرسي واألثاث ،الصحیة في عیادتین

ومع رعاة. قبل ال لإلستخدام الموسمي من یةشمالالمنطقة الفي  )میاه الدوانكي (ساحات ثنین منإلإعادة تأھیل عملیة 
الجھود الرامیة إلى  قد تعرضتو نطقةالم هواستخدام المراحیض ضعیفا في ھذ ،ةالصحی قفارمالوضع ذلك، ال یزال 

نقص ونقص القدرة على التنفیذ، ضمنھا من لعراقیل كثیرة والنظافة الصحیة اآلمنة  ،تعزیز الممارسات الصحیة
  .المفروضة التمویل، والتأخیر في تورید مواد البناء بسبب القیود

 

من  15,000یحصل نحو 
عرضین ـــاص المـــــخــــــشاأل

للمخاطر في المناطق الشمالیة 
من منطقة أبیي على مساعدات 

یود ــبب القـــــــدودة بســـــــمح
عملیة إتاحة المفروضة على 

 .الوصول
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