
التسجيل، تحديد وضع الالجئ وإعادة التوطني

28،054 تلقوا خدمات التسجيل الجديد 
واملستمر 

1،986 مقابلة تحديد وضع الالجئ تم 
إجرائها

2،250 قرار تحديد وضع الالجئ تم االنتهاء 
منه

1،002 شخصاً غادروا إىل 6 دول

الحامية املجتمعية والتواصل مع املجتمع

49،379 مكاملة تلقاها خط معلومات 
املفوضية

2،103 من ذوي االحتياجات الخاصة تم 
دعمهم

6 اجتامعات نُظمت وحرضها 175 من قادة 
املجتمع

45 استشارة ُعقدت وحرضها 209 من 
األشخاص املعنيني لدى املفوضية 

308 دارساً من الالجئني واملرصيني استفادوا 
من أربعة مراكز لتعليم الكمبيوتر

112،771 مرة تم الوصول إىل موقع دليل 
الخدمات

271،517 مرة تم الوصول إىل صفحتي 
الفيسبوك التي تديرهام املفوضية 

2 جلسة أسئلة وأجوبة مبارشة تم تنظيمها 
للرد عىل أسئلة الالجئني عىل الفيسبوك 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي

622 سيدة، رجل، فتاة وفتى حرضوا أنشطة 
مختلفة للتوعية بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي 

حامية الطفل

1،963 طفالً من غري املصحوبني واملنفصلني 
عن ذويهم تم تقديم خدمات إدارة الحالة لهم

400 تقييامً للمصالح الفضىل لألطفال غري 
املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم واملعرضني 

للخطر

املساعدة القانونية 

924 تلقوا املشورة واملساعدة القانونية 
والدعم يف تسجيل املواليد

234 تم االفراج عنهم بعد تدخل املفوضية

استشارات الحامية

1،067 استفادوا من استشارات الحامية

املساعدات النقدية

11،923 أرسة تم دعمها مبساعدات نقدية 
متعددة األغراض

2،570 طفالً من غري املصحوبني واملنفصلني 
عن ذويهم تلقوا املساعدة النقدية يف للتخفيف 

من مخاطر الحامية وتلبية احتياجاتهم األساسية

الصحة

7،307 شخصاً مصاباً بأمراض غري معدية تم 
عالجهم

27،186 تلقوا مساعدة صحية أولية

756 حالة طوارئ منقذة للحياة تم التعامل 
معها

2،947 إحالة طبية للرعاية الصحية من 
املرتبتني الثانية والثالثة

4،863 تم مساعدتهم يف التسجيل للحصول عىل 
لقاح فريوس كورونا

دعم مقدم لوزارة الصحة

100 رسير مستشفى

190 قطعة أثاث للمستشفى 

39 جهاز لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

سبل كسب الرزق

2،044 تلقوا دورات تدريبية وإرشاد بشأن 
فرص سوق العمل وخدمات التوظيف
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