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  مقدمــة
  
يتنـاول التقرير الحالي األنشطة التي قامت بھا وحدة    

 وحتى تاريخ 2008 خالل الفترة من يناير بالبشرمنع االتجار 
طتھا ، وقد تم تطوير أنش2011فبرايرتقديم التقرير في 

لتتضمن أنشطة لمكافحة االتجار بالبشر السیما النساء 
 ويستعرض كافة الجھود التي بذلتھا الوحدة على واألطفال

  .  والمالحقة- الحماية- المنع-:ثالثة محاور
وتجدر مالحظة أن التقرير ال يقتصر على عرض أھم أنـشطة           
 الوحدة بل يتضمن أيـضًا تقییمـا وتحلـیًال ألھـم التحـديات التـي              

تواجه مشكلة اسـتغالل األطفـال فـي جـرائم تعـد أتجـارا بھـم                
علي الصعید الداخلي وھو األكثـر شـیوعًا، وكـذلك رؤيـة وزارة             
الدولة لألسـرة والـسكان لكیفیـة التعامـل مـع ھـذه التحـديات،         

ويـسعى  . فضال عن تـصور لخطـة العمـل المـستقبلیة للوحـدة           
عنـصر التـشبیك   التقرير أيضا إلى إيالء قدر أكبـر مـن االھتمـام ل       

 مجــال مكافحــة فــي الــدولي  اإلقلیمــي ووالتعــاون الــوطني و
   البشراالتجار فى

  
عبودية " جريمة االتجار بالبشر السیما بالنساء واألطفال، تعد 

  وخیوطھـا  و جريمة متعددة الجوانب تتشابك أطرافھـا      " معاصرة
ممــا يحــتم ھــذا التعــاون لمكافحتھــا ســواء فیمــا يتعلــق ببنــاء   

إعـداد الكــــوادر ، أو فیمـا يخـص إعـداد الخبـراء فـي        القدرات و 
مجال إنفاذ القوانین والخدمات االجتماعیة القادرين على تنفیذ        

 64، والقـانون رقـم     2008 لعـام    126تعديالت قانون الطفل رقم     
  2010 لعام 64، و قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم   2010لعام  

ة الوطنیة التي أعدتھا    و البرامج والسیاسات الواردة في الخط     
  . وسیتم تناولھا الحقًا2009 منذ أغسطس الوحدة
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  محتويات التقريـــر
____  

  مقدمــة
  

 خالل الفترة محل "النساء واألطفال" بالبشرنشاط وحدة منع االتجار 
     2011 ديسمبر- 2008يناير ( التقريــر

  :اور متوازيةأھــم ما تم تنفیذه من اختصاصات الوحدة على ثالثة مح
  :محور المنـــــع

  .خطة وطنیة لمنع اإلتجار باألطفال -
 .بناء الكوادر -
 .آلیة منع خطف واستبدال الموالید -
 .استكمال قواعد البیانات المتعلقة بجرائم اإلتجار باألطفال -
 .أنشطة للترويج والتوعیة بسبل منع اإلتجار باألطفال -
  :محوري الحمايـــة و المالحقة 

  وما يعرف بزواج القاصراتج الفتیات األطفالمناھضة زوا -
الحماية والمالحقة الجنائیة للمتورطین بالتعاون مع جھات إنفاذ  -

 .القانون
 .إعادة تأھیل الضحايا -
والتوعیة بمخاطر تغییر السلوك ل   ة قومیة ولقاءات جماھیريحمالت -

 .زواج األطفال 
ر بالبشر بالتعاون  إنشاء مأوى إقلیمي  للنساء والفتیات ضحايا االتجا -

 مع المنظمة الدولیة للھجرة  بمدينة السالم بالحرفیین 
  للصناعات الیدوية العربیة يفرية الحوامديةإنشاء مشغل متطور -

بمحافظة السادس من أكتوبر، وذلك لتدريب السیدات والفتیات علي 
 كمدخل لمكافحة الفقر وزواج األطفال مھن مدرة للدخل ذات جودة

 .القاصرات
 اكتوبر 6( الدراسات المیدانیة لقیاس حجم المشكلة في محافظات   -

 – شرم الشیخ – االقصر –اسوان "  أسیوط   والمدن السیاحیة –
 ) والغردقة 

برنامج حملة دق األبواب من خالل / االتصال الجماھیري المباشر  -
  . المتطوينصديقات وأصدقاء األسرة

  
  

  التعاون مع المجتمع المدني
- .  
  : التعاون مع المنظمات الدولیة: ن الدولـــــي التعاو
  الوكالة األمريكیة الدولیة للتنمیةUSAID  
 صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA   
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 المنظمة الدولیة للھجرة IOM  
  ھیئة IREX  األمريكیة 
 حركة سوزان مبارك الدولیة للمرأة من أجل السالم 
 تجار بالبشر اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع اال  

   : الدولیة اإلقلیمیة والمشاركة فى المؤتمرات
ورشة العمل التمھیدية لمناقشة الجھود الوطنیة لمكافحة  -

 االتجار بالبشر قطاع األعمال، الجمعیات األھلیة، اإلعالمیین
  الجھود الوطنیة لمكافحة االتجار المؤتمر رفیع المستوي لتنسیق

قطاع األعمال،  )سوزان مبارك  /  الفاضلة برئاسة السیدةبالبشر  
 الجمعیات األھلیة ، أإلعالمیین

 المؤتمرات الوطنیة والدولیة التي شاركت فیھا الوحدة. 
 الدعم الفني للجھات الشريكة.  
   

   أھم التحديات
  التحرك المستقبلي

   المالحق
  

 خالل الفترة محل "النساء واألطفال" بالبشرنشاط وحدة منع االتجار 
  التقريــر

 
 وحدة 2007أنشأ المجلس القومي للطفولة واألمومة ، في ديسمبر   

يأتي ذلك متواكبًا . جديدة تختص بموضوع، مكافحة ومنع االتجار في األطفال
الفاضلة سوزان مبارك حرم رئیس الجمھورية  السیدة مع إطالق 

ورئیس ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولیة للمرأة من أجل 
توعیة من خالل التوجه بنداء لمجتمع األعمال ــ باسم  ألول حملة للالسالم،

أوقفوا االتجار : "  بعنوان 2006الحركة ــ  في المائدة المستديرة بأثینا عام 
 ودولیا، حتى   وإقلیمیا، ، وذلك لتنبیه الرأي العام بالقضیة محلیا. "بالبشر اآلن 

  . تتسع شبكة التوعیة وجھود المناھضة
 تتبع الوحدة الوزارة 2009لدولة لألسرة والسكان في مارس وبعد أنشاء وزارة ا

  .مباشرة، وتختص بمكافحة االتجار بالبشر السیما بالنساء واألطفال
  

" بالبشر محور منع االتجار _ :  متوازية ثالثة محاوروتعمل الوحدة علي   
 من خالل كسر حاجز الصمت ورفع الوعي بجرائم االتجار النساء واألطفال 

 محور الحماية وتجفیف المنابع من خالل مكافحة الفقر وإعادة التأھیل_ ربالبش
 وتغیر محور المالحقة وإنفاذ القوانین واالتفاقیات الدولیة ذات الصلة_ والدمج

إلى جانب الحرص على تفعیل التعاون والتشبیك مع كافة الجھات . السیاسات
 بمكافحة ظاھرة االتجار الحكومیة وغیر الحكومیة والمنظمات الدولیة المعنیة
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ويتعرض الجزء الحالي ألھم ما تم تنفیذه .  خاصة النساء واألطفالالبشرفى 
  : فى ھذا الخصوص
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 النساء واألطفال" بالبشرمحور منع االتجار 
 خطة وطنیة لمنع االتجار باألطفال: 

 في أغسطس انتھت الوحدة من إعداد أول خطة وطنیة لمنع االتجار باألطفال
وإعادة تأھیل الضحايا وإدماجھم في المجتمع، و  ترتكز علي المنع، الحماية 2009

كذلك المالحقة و إنفاذ القوانین الوطنیة واالتفاقیات والمواثیق الدولیة التي 
صدقت علیھا مصر الخاصة بمكافحة ومنع االتجار باألطفال، والنظر في القوانین 

جدر اإلشارة إلي انه تم إعداد الخطة القائمة واستحداث ما يلزم من تشريعــات، ت
 الوزارات بأسلوب تشاركي بالتنسیق مع الجھات الحكومیة واألھلیة والدولیة، مثل

 IREX ھیئة المعنیة والجمعیات المجتمع المدني، فضًال عن الھیئات الدولیة مثل
ار تمھیدًا الدراجھا بالخطة الوطنیة لمكافحة االتج  IOM المنظمة الدولیة للھجرةو

وسیكون . بالبشر التي تعدھا اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة االتجار بالبشر
وفقًا لإلطار الزمني دور الوحدة التنسیق مع الجھات المعنیة لمتابعة تنفیذ الخطة 

 .المحدد، وضمان تدبیر التمويل الالزم
 

 بناء الكوادر:  
البشر السیما بالنساء بأحد األدوار التي تضطلع بھا الوحدة ھي منع االتجار 

 من خالل إثارة الوعي بمخاطر وأنماط الجريمة ببناء معرفة واألطفال
المسئولین عن إنفاذ القانون والجمعیات األھلیة ومقدمي الخدمات االجتماعیة 

  :استھدفت الفئات التالیة تدريبیة دورة) 60 ( أكثر من حیث تم عقد عدد
  
  
 

عدد   الفئة التي تم تدريبھا
  بینالمتدر

  وزارة العــــــــــدل
  45  قاضیًا وقاضیة من محاكم األسرة وأعضاء النیابة العامة

الخبراء النفسیین واالجتماعیین والقانونیین العاملین بمكاتب 
 أكتوبر والفیوم 6تسوية النزاعات األسرية من محافظتي القاھرة 

  )البدرشین والكیت كات والفیوم وسنورس وطامیة( 

106  

  بة العامةالنیا
  49  . أول ومحامین عامین علي مستوي الجمھوريةونمحامون عام

  وزارة الداخلیة
  14  ضباط األحداث والسجون

  10  ضباط أمن المواني
 وزارة السیاحة

  27المفتشون واألخصائیون بقطاع التفتیش علي الفنادق والمنشآت 
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 شمال – شرم الشیخ – الغردقة –الفندقیة من محافظات األقصر 
   مكتب مطار القاھرة – اإلسكندرية – جنوب سیناء –سیناء 

  وزارة الصحة
الفريق الصحي المعني بتأمین سالمة األطفال حديثي الوالدة 
منھم أطباء، إداريین، من محافظات القاھرة، الجیزة، السادس 

  من أكتوبر، بنھا، واإلسكندرية،

78  

  42  لجیزةمفتشوا وكتبة الصحة بمكاتب صحة القاھرة و ا
ھیئة التمريض واألمن بمستشفیات أم المصريین والمنیرة 

  للوالدة
28  

المنوات "الرائدات الصحیات من محافظة السادس من أكتوبر قري 
بقري أم خنان، البدرشین، المنوات، طموة، أوسیم، منشأة 

" ومن محافظة المنیا بإدارات " القناطر ،أبو النمرس والعزيزية 
  قاص، مغاغة،المنیا، ابو قر

450  

تدريب متطوعین من صديقات وأصدقاء األسرة  األسرة  من 
 أكتوبر، الشرقیة، الفیوم، القلیوبیة، المنیا، الجیزة ، 6محافظات 

  كفر الشیخ ،أسیوط ، المعھد العالي للخدمة االجتماعیة 

2000  

دورات لتدريب أطباء خط المشورة واإلبالغ عن زواج 7عدد 
يفرز وإحالة ضحايا ب علي استمارة الخاصة  والتدرياألطفال

  .االتجار بالبشر 

95  

  
  

  

عدد   الفئة التي تم تدريبھا
  المتدربین

  وزارة األوقاف
  30  رجال الدين والدعاة

  وزارة القوي العاملة والھجرة
  35  مفتشوا ومديري مكاتب العمل 

  وزارة التربیة والتعلیم
  32  ةأخصائیوا التربیة البیئیة والسكانی

  وزارة التضامن االجتماعي
 –القاھرة ( دورة التدريبیة للجمعیات األھلیة من القاھرة الكبرى 

   - أكتوبر 6 –الجیزة 
11  

ورشة العمل التمھیدية لمناقشة الجھود الوطنیة لمكافحة 
  االتجار بالبشر لقطاع األعمال، الجمعیات األھلیة ، اإلعالمیین

200  

اجتماع مع ( ة لمكافحة االتجار بالبشر  الجھود الوطنی"  مؤتمر
قطاع األعمال، الجمعیات )سوزان مبارك / السیدة الفاضلة 

  .األھلیة ، اإلعالمیین

350  
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 و األخصائیات 16021 دورة تدريبیة ألطباء خط المشورة 2
االجتماعیات ومسئولي إدارة المأوي اإلقلیمي إلعادة تأھیل 

البشر بالتعاون مع منظمة الھجرة النساء والفتیات ضحايا االتجار ب
  الدولیة وبحضور خبیرة بلجیكیة 

35  

  :توصیات ومخرجات الدورات أھم
  األخذ في االعتبار أن مصر ال تقع ضمن المنطقة الحمراء فیما يتعلق باالتجار

باألشخاص، إذ ال تعد دولة مصدرة أو مستوردة، ولكنھا، نتیجة لظروفھا 
، أصبحت معبرا يتم استخدامه في ھذه الجغرافیة، وموقعھا المتوسط

الجريمة، كما أن مصر ال تعرف، على وجه الشیوع، االتجار باألطفال، على 
 .النحو المعرف دولیــًا

  ضرورة وضع برامـج و تدخالت غیر التقلیدية لمجابھه جريمة االتجار باألطفال
نولوجي حیث أنھا جريمة متعددة الجوانب تتغیر أنماطھا نتیجة للتطور التك

 .السريع والعولمة
  ضرورة توفر إحصاءات دقیقة لتحديد حجم وأنماط الجريمة، وأسباب وقوع 

 .الضحايا فريسة للمتاجرين
  تجفیف منابع االتجار من أھم العوامل التي ستساعد علي مواجھة 

 اإلنسان رفع الوعي بقیمة األسرة وحقوقاألھمیة بمكان المشكلة، لذا فمن 
 .المشورة والمساندة القانونیة لتسوية النزاعات األسرية الطفل وتوفیر و

  جريمة االتجار باألطفال علي الصعید الداخلي سببھا الفقر والتفكك األسري 
والزيادة السكانیة والكوارث والبطالة والعشوائیات والبیئة الثقافیة الداعمة 

متفاقمة الستغالل األطفال واعتبارھم سلعة مدرة للدخل وتكريس الظواھر ال
حديثًا مثل ظاھرة عمل األطفال وأطفال الشوارع و خدم المنازل وإبرام زيجات 

 .لفتیات دون السن من مسنین مصريین وغیر مصريین
  أھمیة تفعیل التشريعات الوطنیة واالتفاقیات الدولیة الملزمة، وكذلك مدونة 

 .السلوك المتعلقة بحماية األطفال من السیاحة الجنسیة
 ر اإلعالم واالتصال في منع جريمة االتجار باألطفال أھمیة دو. 
  ضرورة مساندة وإعادة تأھیل األطفال ضحايا االتجار وحماية الشھود علي 

 . الجريمة وإنفاذ مواد قانون الطفل المتعلقة بحماية الطفل من التعرض للخطر
 وضع آلیة لمنع التحايل على تزويج الفتیات األطفال دون السن بعقود عرفي 

والتصادق علیھا بعد بلوغ السن القانونیة السیما بإشراك المؤسسة الدينیة 
لنشر الوعي بین المواطنین و التركیز على أن الزواج لن كان يقبل شرعا قبل 
بلوغ السن القانونیة فضال عن أنه يعتبر أثم شرعا ومخالف قانونا ذلك أن طاعة 

سألة ھي واجبه و مخالفتھا ال ولى األمر الذي أصدر تشريعا ينظم فیه تلك الم
  .تجوز شرعا

  تعديل النص بزيادة وتغلیظ العقوبة على مرتكبي جريمة تعريض حیاة الطفل
للخطر ووضع ضوابط فى وثیقة الزواج تمنع المأذون المختص من التحايل على 

 .القانون بأسلوب ملتوي
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لجنـة تأمین سالمة األطفال حديثي / منع خطف واستبدال الموالید
 : الوالدة

تــم وضــع سیاســات لــضمان عــدم خطــف واســتبدال األطفــال حــديثي الــوالدة   
بالتنسیق مع الفريق الصحي من التمـريض واألطبـاء واألمـن ومفتـشي و كتبـة         
الصحة من خالل آلیة تأمین سالمــة األطفال حـديثي الـوالدة و جـاري إدراجھـا              

ھـا الجھـات المعنیـة    ھـذه اآللیـة ممثـل ب       في الالئحـة التنفیذيـة لقـانون الطفـل        
ــستوي       ــي الم ــة عل ــشفیات الجامعی ــصحة والمست ــوزارة ال ــد ب ــة الموالی بحماي
القومي وممثلي وزارة العدل، والداخلیة والنیابة العامة مجموعـة عمل تطوعیـة       

  . منبثقة من وحدة مناھضة االتجار باألطفال
  :مھام وأنشطة لجنة تأمین سالمة األطفال حديثي الوالدة

 خطــة للتوعیــة والوقايــة بــسبل ســالمة األطفــال حــديثي بلــورة: أوال
 :الوالدة تتضمن ما يأتي

اقتراح سیاسات عامة تطبق علي جمیع المستشفیات ودور الـوالدة بـشأن             -
تأمین حمايـة وسـالمة األطفـال حـديثي الـوالدة علـي المـستويات اإلداريـة             

 .والتقنیة
زھـا الواقـع والتـي    أنشاء قاعدة بیانات تعكس األرقـام والمـشكالت التـي أفر       -

الــسرقة ، االســتبدال، اإلســاءة إلــي  : تختلــف مــن جھــة إلــي أخــري مثــل 
 .األطفال أو في حالة تخلي األم عن الطفل بعد الوالدة مباشرة

تنفیـذ برامـــــج لتــدريب الفريـق الــصحـي مــن األطــباء، التمــريض، األمــن، و     -
ــشي وك   ــشفیات و مفت ــسیین بالمست ــاعیین والنف ـــة األخــصائیین االجتم تب

ــديم         ــوالدة وتق ــديثي ال ــال ح ــي األطف ــار ف ــضیة االتج ــة بق ــصحة، للتوعی ال
  .المعلومات األساسیة حول الموضوع

ــة     - ــأمین وحماي ــل إرشــادي يتــضمن إرشــادات مبــسطة لــضمان ت إعــداد دلی
ــل     ــة األم الحامــل قب ــشفیات بھــدف توعی ــوالدة بالمست األطفــال حــديثي ال

 لضمان حمايتـه ورعايتـه    دخولھا للمستشفي وحتى خروجھا بصحبة ولیدھا     
بالشكل الذي يمنع جرائم االتجار واالستبدال واالختطاف في ظل مـا توصـل           
إلیه العلم مؤخرًا بشأن الخاليا الجذعیة التي يمكن الحـصول علیھـا أساسـًا           

 .من المشیمة والحبل السري للطفل حديث الوالدة
 اإلمكـان   تفعیل نظام المستشفیات الصديقة لألم والطفـل التـي تكفـل قـدر             -

 .مالزمة الطفل حديث الوالدة ألمة  
اقتراح الوسائل العلمیة التي يمكن األخذ بھا لتأمین سالمة األطفال حديثي  -

 .الوالدة
ــة تتــضمن حــوافز     - ــة بالتعــاون مــع الجمعیــات األھلی ــادرات مجتمعی تبنــي مب

توزيـع حفاضـات   ( لتشجیع األسر لإلبالغ عن الوالدات التي تتم فـي المنـازل      
 ....)ت صحیة وطبیة للطفل واألم أو مزايا عینیةوخدما

تكلیف المراكز البحثیة في الجامعات والمعاھد بعمل دراسات أمبريقیـة عـن             -
موضع خطف أو استبدال أو سرقة األطفال حديثي الوالدة مما يساعد علـي   

 .مد الجھات المعنیة برصد حقیقي ألبعاد الظاھرة ووجود قواعد بیانات
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والعمــل علــي  لممارســات ألفــضلي فـي ھــذا الــشأن الوقـوف علــي أھــم ا  -

 ..نشرھا

تفعیل اللوائح القائمة والقوانین للوصـول إلـى أقـصي اسـتفادة فیمـا يتعلـق               -
 .بحماية الطفل وتأمین سالمته وضمان حقوقه

تفعیل آلیات حماية األطفال حديثي الوالدة واالسترشاد باآللیـات النموذجیـة            -
موذج قد يري تعمیمـه مـن خـالل وزارة    مثل آلیة تأمین مستشفي الجالء كن    

التعرف على الثغرات وأوجه القصور التـي يمكـن مجابھتھـا بـاللوائح أو           الصحة
  .باألوامر اإلدارية التي قد تحتاج الحقًا إلي تعديالت تشريعیة 

  
وضع مسودة سیاسات لتطوير خدمات مكاتب الصحة لضمان حماية األطفال 

 :بالتنسیق مع وزارة الصحة ، تتضمنالموالید من االستغالل واالتجار 
وضع ضوابط صارمة بشأن إخطار المیالد الصادر من األطباء و الذي يعتبر :  أوال

حجر األساس في استخراج شھادة المیالد خاصة للوالدات التي تتم بالمنازل 
 :والعیادات الخاصة، والمقترح السیاسات التالیة

توزيعھا علي األطباء المرخص لھم إصدار وزارة الصحة إخطارات معتمدة يتم  -
 .تحت إشراف إدارة العالج الحر

يلتزم األطباء بتدوين بیانات الموالید بأنفسھم وقیدھا بدقة لديھم ويراعي وجود  -
  .رقم مسلسل ومعتمد

أن تشدد الوزارة اإلشراف والتفتیش الدوري علي الدفاتر وانتظامھا ودقة البیانات  -
 .المدونة بمعرفة األطباء

صي أيضًا بختم اإلخطار بختمین، الختم األول باسم الطبیب ثالثي وتخصصه ويو -
ورقم قیده النقابي، وال يعتد بختم بدون رقم القید وال يجوز كتابة رقم القید 
بالید، والختم الثاني باسم المنشأة الطبیة وعنوانھا ورقم الترخیص وسنة 

 .الترخیص
صحة خاصة في المكاتب وجود أكثر من مفتش صحة بكل مكتب : ثانیًا

التي تعمل علي فترتین، وكذلك النظر في تأمین مكاتب الصحة اللیلیة 
 .وتشديد الحراسة علیھا

تفعیل الدور اإلشرافي لمفتشي الصحة علي كتبة الصحة : ثالثًا
 :التابعین لھم من حیث اآلتي

o التأكد من شخصیة المكلف بالتبلیغ عن الوالدة. 
o ت التبلیغ التي يصدرھا األطباء للبیانات التي ينص التأكد من استیفاء شھادا

 .علیھا القانون
o التأكد من استیفاء المستندات التي يتعین إرفاقھا بإخطارات التولید.  
o  مطابقة البیانات التي تدون بنموذج التبلیغ بالبیانات التي تثبت في دفتر قید

  .الموالید
ن األحوال المدنیة رقم  من قانو22إعادة النظر في تعديل المادة :رابعًا
بشأن وجوب التبلیغ بواقعة المیالد لمكتب الصحة الذي  1994 لسنة 143
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حدثت بدائرته واقعة المیالد التابع له محل اإلقامة نظرًا ألنه غالبًا ما يختلف محل 
واقعة المیالد عن محل اإلقامة الذي يكون أقرب لألسرة في الحصول علي 

 . يفتح الباب للتالعب في ھذا الشأنخدمات ما بعد الوالدة مما 
وجعلھا  صديقات األسرة تفعیل زيارات النفاس التي تقوم بھا :خامسًا

وجوبیه خاصة في حاالت الوالدة بالمنازل والعیادات الخاصة للوقوف علي عالمات 
 .الوالدة في األم والطفل وھي العالمات المعروفة طبیًا

ید الیمني لألم وبصمة قدم الطفل أمكانیة وضع بصمه أبھام ال: سادساًً
علي إخطارات الوالدة مما يساھم في سد أغلب الثغرات المتعلقة 

  .بالتالعب في صحة واقعة المیالد
 :بلورة خطة تتعلق بدعم فريق التمريض:سابعًا

إعداد ونشر أدلة إرشادية لتوضیح خريطة خدمات مستشفیات النساء والوالدة  -
 المتوفرة مثل أجھزة التنفس الصناعي والرعاية مبین فیھا الخدمات العاجلة

المركزة لحديثي الوالدة إنقاذًا لحیاه الطفل حديث الوالدة والحفاظ علي 
 .سالمته

تفريغ الممرضة ألعمال التمريض الفنیة و إسناد األعباء اإلدارية والسكرتارية  -
 )ضتدريب فريق مساعد التمري.( لما يمكن أن يطلق علیه سكرتیر التمريض 

 :وضع ضوابط صارمة بشأن الزيارة وعدد األفراد المسموح لھم بالنسبة لألتي -
رسوم / مواعید الزيارة/ عدد ساعات الزيارة/  عدد المسموح لھم بالزيارة- -

 .اصطحاب موالید حديثي والدة/ تذكرة الزيارة
أھمیة توعیة الممرضات والقائمین علي األمن بالمعلومات القانونیة المبسطة  -

دورھم في . علقة بعملھم وكذلك المتعلقة بحماية األطفال حديثي الوالدةالمت
 .إحاطتھم بآلیات اإلبالغ المتاحة. اإلبالغ. دورھم في المساعدة. التوعیة

إعادة النظر في الحوافز المقررة لھیئة التمريض حتى يتثني لھم التصدي  -
 .ألعباء المھنة وتقديم خدمات ذات جودة 

 علي مستشفیات الوالدة والتنسیق بینھم وبین زيادة خدمات األمن -
 .الممرضات

االھتمام بممرضات المستشفیات المدربات وزيادة عددھم وإمكانیة االستفادة  -
 .بخريجي الدبلومات لسد احتیاجات العیادات الخارجیة بعد تدريبھم

تفعیل آلیات سالمة الموالید علي المستوي اإلداري والفني فیما يتعلق  -
أمین األطفال حديثي الوالدة خاصة أھمیة إعادة العمل بما كان بسالمة وت

 .يسمي تصريح الخروج باصطحاب الطفل خارج المستشفي
النظر في أمر وضع شاشة عرض في غرفة انتظار المستشفي يتم من  -

خاللھا عرض إرشادات وتثقیف صحي لألم عن أھمیة الرضاعة الطبیعیة 
 .والعناية بالمولود وعالمات الخطورة

أھمیة وضع أسم أقرب مركز رعاية طفولة وأمومة علي تذكرة الخروج إلرشاد  -
 .األم علي أماكن تقديم الخدمة للمولود

أھمیة تحديد اختصاصات كل طرف يعمل في منظومة حماية وتأمین سالمة  -
 .الممرض، األمن، الطبیب.. الموالید 
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رعین باألھمیة الحیوية التوعیة بأھمیة التبرع بالدم توعیة من خالل إقناع المتب -
 .للدم في إنقاذ حیاة المريض

النظر في  أنشاء وحدات للمتطوعین للقیام بأعمال اإلرشاد والتوجیه والرد  -
علي استفسارات المرضي ومراقبة أقسام الوالدة والموالید داخل 

 .المستشفیات
 . أھمیة وضع لوحات تتضمن التعلیمات اإلدارية داخل المستشفیات -

سالفة الذكر تم إلحاقھا بالالئحة التنفیذية لقانون الطفل السیاسات 
 .، وذلك لضمان تنفیذھا واالستفادة منھا2008 لعام 126رقم 
 

 :استكمال قواعد البیانـات المتعلقة بجرائم االتجار باألطفال
  :تم التنسیق مع الجھات التالیة

 فحة تم موافاة الوحدة بجھودھا في مجال مكا: وزارة القوي العاملة
الجرائم التي تتعلق باستغالل األطفال في العمل القسرى مثل تشغیل 
األطفال بالمخالفة لقانون العمل، جرائم استغالل الھجرة غیر الشرعیة 

 . كتسفیر األطفال أو إلحاقھم للعمل بدون ترخیــص
 تم موافاة الوحدة بالبیانات الخاصة بمكافحة الجرائم : وزارة الداخلیة

واستغالل األطفال أو إجبارھم  ممارسات تندرج تحت الدعارة،التي تتعلق ب
 .علي التسول، وحاالت تعريض األطفال لالنحراف ونزع ونقل األعضاء البشرية

 موافاة الوحدة بالبیان الخاص بتوثیق زواج الفتیات تم : وزارة العدل
األطفال من أجانب الذي يتم في الشھر العقاري وذلك لوضع تصور عن حجم 

 .اھرة وعالقتھا بالسیاحة الجنسیة والعالجیةالظ
 جاري استكمال قواعد البیانات المتعلقة بتزويج الفتیات : النیابة العامة

األطفال وخطف واستبدال الموالید واستغالل األطفال في جرائم التسول 
  .المنظم

  
النساء " بالبشر أنشطة للتوعیة والترويج بسبل منع االتجار ب

 :"واألطفال
 : ر ونشرات وكتیبات ومطويات تقاري

 
  بالبشرانتھت الوحدة من إنشاء واستكمال مكتبة متخصصة عن االتجار "

 واألطفال كمرجعیة للباحثین في مصر ويتردد علیھا عددًا من الباحثین النساء 
 .بالجامعات والمعاھد

  كما تم إعداد مطويات عن أنشطة الوحدة باللغتین العربیة واإلنجلیزية. 
 دار دلیل عن مؤشرات التعرف علي الضحايا وسبل مساعدتھم وفقًا  إصتم

 .للمعايیر الوطنیة والدولیة
  أصدرت الوحدة كتیبًا إرشاديا عن تأمین سالمة األطفال حديثي الوالدة يتم

 .توزيعه علي مستشفیات الوالدة ومراكز رعاية األمومة والطفولة
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  التي "م اآلمن لإلنترنتاالستخدا" تشارك الوحدة ضمن فريق عمل مبادرة 
أطلقتھا السیدة سوزان مبارك رئیس حركة سوزان مبارك الدولیة للمرأة من 
أجل السالم وتتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لنشر الوعي 
بجرائم استغالل األطفال في األعمال اإلباحیة عبر اإلنترنت حیث انتھت 

ستخدام الوحدات المتنقلة لتكنولوجیا الوحدة من إعداد دلیل المدرب ال
المعلومات بالتعاون مع وزارة االتصاالت ويتم استخدامه لنشر الوعي بالمدارس 

 .ومراكز الشباب ومقار الجمعیات األھلیة
 بالتعاون مع ھیئة أصدرت الوحدة الدلیل االرشادى لمناھضة االتجار باألطفال 

IREX 
  
  
 
 
  اإلنترنتالموقــع االلكتروني للوحدة علي: 

child.www-بالبشر تم إطالق الموقع االلكتروني الخاص بوحدة مناھضة االتجار 
info.trafficking والمعلومات المتعلقة   ويتم تحديث الموقع يومیا بأھم البیانات

للوحدة فیما يختص بمكافحة ، كما يعد الذاكرة المؤسسیة بالبشربجريمة االتجار 
  .ومنع االتجار بالبشر علي المستوي الوطني والدولي

  
  : والمالحقة وإنفاذ القانون، وإعادة التأھیل الحمايةمحاور

  
 مناھضة زواج الفتیات األطفال زيجات موسمیة أو صیفیة: أوال 

  .: وما يعرف بزواج القاصرات
وقوف علي حجم مشكلة زواج ، وللبالبشرفي إطار أنشطة وحدة منع االتجار 

 كأحد جرائم  زيجات موسمیة أو صیبفیةالفتیات األطفال دون السن القانونیة
، والتي برزت مؤخرًا في العديد من التقارير الدولیة كمشكلة قد بالبشراالتجار 

، قررت )الجیزة سابقًا(  أكتوبر 6تصل إلي حد الظاھرة في بعض قري محافظة 
 إتباع منھجًا علمیَا منظمًا لتصدي لتلك المشكلة أو وزارة األسرة والسكان

 مستندة علي تعريف زواج األطفال بالمخالفة للقانون وفقًا لما أضیف  الظاھرة
 لعام 126 والمعدل بالقانون رقم 1996 لسنة 12بموجب تعديالت القانون رقم 

نیة  بشأن األحوال المد1994 لسنة 143 مكررًا من القانون 31 والمادة 2008
انه ال يجوز توثیق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسین :والذي ينص علي

والموثق الذي يخالف ھذا الشرط ـ فضًال . ثماني عشرة سنة میالدية كاملة
عن مساءلته تأديبیًا ـ يعاقب بالحبس لمدة ال تجاوز سنتین وغرامة ال تجاوز 

ات، وذلك باتخاذ المنھج من قانون العقوب) 227( جنیه، إعماًال لنص المادة 500
  : التالي
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تمكین األسرة من خالل التعرف علي حجم المشكلة و: المسار األول .1
رفع الوعي وتغییر السلوك باالتصال الجماھیري المباشر، محو األمیة 
بالكمبیوتر وتنمیة المھارات الحیاتیة، مكافحة الفقر والتمكین االقتصادي 

 .  
بقري أبو من خالل دراسة میدانیة  التعرف علي حجم المشكلة  1.1

  النمرس ، البدرشین والحوامدية
  

تم تطبیقھا علي ، حیث تم إعداد دراسة میدانیة وصفیة تحلیلیة -1
مبحوث يمثلون مراكز أبو النمرس  ) 2000(عینة قوامھـا 

  : والبدرشین والحوامدية ، وأظھرت التالي
جود حاالت زواج لفتیات من إجمالي العینة أقروا بمعرفتھم بو % ) 74.3( أن  -

أطفال بغیر مصريین من القرى التي يعیشون فیھا، وجاءت أبو النمرس في 
المركز األول ثم الحوامدية في المركز الثاني تالھا البدرشین في المركز الثالث 

قالوا بأنھم اليعرفون فتیات في قراھم سبق لھم  % ) 25.7 (  في حیــــــن أن
من عینة الدراسة قالوا بأن ظاھرة  % ) 66.6.( ـن الزواج من غیر المصريیـ

حیث جاءت قري أبو النمرس  الزواج من غیر المصريین منتشرة في ھذه القرى،
في المركز الثاني قري مركز الحوامدية و أخیرا في  في المركز األول يلیھا 

من العینة  %) 33.4( المركز الثالث قري مركز البدرشین في حین أن نسبـــة 
 .الوا بأنھا ظاھرة غیر منتشرة في ھذه المناطقق

 أسباب انتشار ظاھرة زواج الفتیات األطفال المصريات من األزواج العرب جاء  -
في المرتبة األولى أن السبب ھو زيادة المھور التي يدفعھا األزواج من غیر 

، ثم جاء في المرتبة الثانیة فقر األسر  % )67.3( المصريین بنسبـــة 
، ثم في المرتبة الثالثة يعتبر السبب ارتفاع  %)59.1  (اض دخلھــــا وانخف

، ثم جاء كثرة عدد األطفال في  % )34.5( تكالیف زواج البنات من المصريین 
و في المرتبة الخامسة كثرة  % ) 30.3( األسرة المصرية في المرتبة الرابعة 

، و تلیھم في أسباب زواج ما يقدمه األزواج من غیر المصريین من ھدايا للفتیات
الفتیات األطفال من غیر مصريین ھروب البنت من األعمال الشاقة وظروف 

ومن األسباب األخرى التي أضافھا المبحوثون  % ) 10.9( المعیشة الصعبة 
أذا لم تتزوج صغیرة ، وبالتالي )) العنوسة((ھي تأخر سن البنات عن الزواج 
 أھم األسباب التي تجعل ھذه األسر تقبل يعتبر الفقر في الريف المصري من

 . زواج بناتھا األطفال
2.   

رفع الوعي وتغیر السلوك باالتصال الجماھیري المباشر من 2.1
 : خالل صديقات وأصدقاء األسرة

  
  

ھم مجموعة من المتطوعین و المتطوعات الشباب المختارين وفقًا و         
ة الدولة لألسرة والسكان الخاص لمعايیر محددة، والمدربین على برنامج وزار
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 وتحسین جودة وحیاة المواطن، بالترويج لمفاھیم حقوق اإلنسان والطفل، و
يحمل األصدقاء والصديقات رسالة متطورة إلي . باتباع نھج جقوقي وتنمويوذلك 

متخذي القرار داخل األسرة المصرية، رسالة تبدأ ببناء الثقة مع األسرة بتقديم 
 ، وھي حقھا في أن تحلم بحیاة كريمة أفضل  ت الحقوقیةحزمة من الخدما

لكافة أفرادھا، رسالة تبدأ باالقتناع بقیمة وفوائد األسرة الصغیرة التي ال يزيد 
عدد أفرادھا عن طفلین، بتحديد سبل تنظیم األسرة بناء علي وعي ودراية 

ة أطفالھا، أسرة تنبذ العنف والتمییز بین أفرادھا ، تؤمن بحقوق ومصلح. شاملة
وحقھم ذكورًا وإناثا في الكرامة و الحیاة والبقاء والنمو في كنف أسرة 

تعاون أطفالھا علي استكمال تعلیمھم، لیصبحوا أفرادًا منتجین، أسرة  متماسكة
ال تزج بأطفالھا في سوق العمل، مؤمنه بقیمة الفتاة والمرأة داخل المجتمع، 

  . تنبذ الممارسات الضارة بالفتاة
قة الصديقات واألصدقاء باألسرة عالقة صداقة تراكمیة تنمو مع األيام، وتزدھر عال

بنجاح الصديقات واألصدقاء في مساعدة األسرة علي الحصول علي 
  .والخدمات المتاحة الحقوق
  

  :آلیة العمل

منسق لكل مجموعة عمل بعد إعداد خطة العمل بالتنسیق / يتم تحديد منسقة
القیادات المحلیة، تتضمن المناطق التي سیتم مع الرائدات الريفیات و

 زيارات يومیة، وفقًا لعدد المنازل بكل 5استھدافھا، وعدد الزيارات الیومیة بمعدل 
  .مربع بالقري والنجوع المستھدفة

 
 : تنمیة المھارات الحیاتیة من خالل برنامج المرأة المصرية تتكلم.  1.3

ومنھا مھارات التفاوض واتخاذ القرار وھو برنامج لتنمیة المھارات الحیاتیة 
  . وثقتھن بأنفسھنوالمشاركة وذلك لتمكین الفتیات وتطوير قدراتھن

يھدف مكون برنامج المرأة المصرية تتكلــم التدريبي إلى دعم : أھداف البرنامج
ويشمل . التمكین الذاتي للمرأة و الفتاة وانخراطھن في التنمیة االجتماعیة

 الدلیل التدريبي وكتاب دراسة الحاالت وقائمة رصد صورة المشروع إضافة إلى
 في وسائل اإلعالم فیلم وثائقي يعرض سیرة حیاة نساء مصريات،  والفتاةالمرأة

  . قمن بأحداث تغییر اجتماعي في نطاق أسرھن ومجتمعھن
  : الفئة المستھدفة

سیدات وفتیات ذات الفرص المحدودة والمستوى االجتماعي واالقتصادي 
  . المھمشةلمنخفض في القرى والمدنا

  
  

 محو األمیة باستخدام منھج وزارة االتصاالت وتكنولوجیا .1.4
   :المعلومات لمحو األمیة باستخدام الكمبیوتر

  
  األھداف 
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إتاحة المنھج الدراسي لمحو األمیة من خالل أدوات  -
الوسائط المتعددة أسطوانات مدمجة واالنترنت وبالتالي 

  على استعمال ھذا المنھج بسھولة أكبر مساعدة األمیین

تدريب صديقات وأصدقاء األسرة على استعمال الحلول  -
 .التقنیة في فصول محو األمیة

 .تشجیع المجتمع على استخدام الحلول التقنیة الجديدة  -

القضاء على أسباب إحجام األمین عن االلتحاق بفصول محو  -
أشھر األمیة من خالل تقلیل مدة الدراسة من تسعة 

بالطريقة التقلیدية إلى أربعة أشھر باستخدام برنامج محو 
 .األمیة باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  : المفھوم
  

يقوم مفھوم برنامج محو األمیة بالكمبیوتر على نشر أدوات وأسالیب 
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المتقدمة لتحويل المواد التعلیمیة 

 محو األمیة بالطريقة التقلیدية إلى دروس بسیطة المستخدمة في
تفاعلیة من خالل الحاسب اآللي تتیح للشخص تعلیم نفسه بنفسه 
وتتماشى مع مستوى تحصیله للمعلومات وذلك لتعلم مبادئ القراءة 

, ويحتاج ھذا البرنامج إلى مجرد تدخل بسیط من الدارس . والكتابة 
  .سائط المتعددة أو االنترنت ويمكن استعماله من خالل أدوات الو

 
  :مكافحة الفقر والتمكین االقتصادي. 5.1

  :إنشاء مشغل متطور للحرف الیدوية ذات الطابع العربي والمصري
 -   يعـــــد المـــــشغل الـــــذي تـــــم إنـــــشائه مـــــن قبـــــل وزارة األســـــرة 

والـــــسكان بمدينـــــة الحوامديـــــة، أحـــــد مكونـــــات الحملـــــة القومیـــــة 
ــال، وذلـــــك لتجف  ــد  لمناھـــــضة زواج األطفـــ ــر كأحـــ ــابع الفقـــ یـــــف منـــ

ــرف    ــشاء مــــشغل الحــ ــور فلــــسفة إنــ ــال، وتتمحــ ــباب زواج األطفــ أســ
ــسیدات      ــارات الــ ــة مھــ ــي تنمیــ ــور علــ ــة المتطــ ــال  الیدويــ ــي مجــ فــ

الطباعـــــة الیدويـــــة وتـــــصمیم منتجـــــات وحـــــرف ذات طـــــابع عربـــــي  
ــشة     ــصري واألقمــ ــن المــ ــتخدام القطــ ــودة باســ ــالي الجــ ــصري عــ ومــ

ج منتجــــات عالیــــة بمــــا يمكــــنھن مــــن إخــــرا البــــسیطة ذات الجــــودة
ــودة تــــستطیع المنافــــسة    ــيالجــ ــارجي   فــ ــى والخــ  الــــسوق المحلــ

. 
  واھتمت وزارة األسرة والسكان بأحیاء حرفة الطباعة علي القماش حیث

الطباعة الطريقة التي يمكن بھا الحصول على نماذج أو رسومات  تعد
ملونة بطرق مختلفة على شتى أنواع النسیج المعروفة من قطن ، صوف 

وكانت تكنولوجیا الطباعة . ير طبیعي ، كتان ، أو خلیط من ھذه األلیاف، حر
على األقمشة سرا من األسرار ال يمكن الوصول إلیه إنما يورثه اآلباء 

فھو ثروة علمیة واقتصادية لتأمین حیاة األبناء لھذا كانت ھذه . لألبناء 
يتم و. الصناعة تتعرض في فترات لالندثار وتزدھر في أوقات أخرى 
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واآللیة في  ةمن طرق الطباعة الیدوياستخدام الطباعة بالشابلونات وھي 
نفس الوقت وتعتبر ھذه الطريقة تطورا لطريقة الطباعة باالستنسل 

 .من الیابان المأخوذة
    ــن ــاتھن مــ ــرة الــــسیدات علــــي تــــسويق منتجــ وتــــساعد وزارة األســ

خـــــالل دراســـــة جـــــدوى الحتیاجـــــات الـــــسوق، وخطـــــة لتـــــسويق  
ــات،  ــبكة   المنتجــ ــي شــ ــع علــ ــا موقــ ــددة منھــ ــائل متعــ  faceبوســ

book   
  

إعداد دراسات مقارنة لرصد مشكلة زواج األطفال بالقري األكثر : ثانیًا -
 فقرًا

 زواج األطفال  مقارنة للوقوف علي حجم وطبیعة مشكلةتم تنفیذ دراسة 
وأسباب ونتائج ھذا الزواج من خالل إجراء دراسة أسیوط، فى محافظة 

 أسرة معیشیة مع تمثیل أعلى لكل من قرية 1080من كمیة على عینة 
، كما تم ) أسرة معیشیة فى كل قرية من ھذه القرى200(میر والتتالیة 

 عاما فى ھذه األسر 18إجراء استبیان مع من سبق له الزواج قبل بلوغ 
 فتاة سبق 69المعیشیة لمعرفة أسباب وظروف ونتائج ھذا الزواج وقد وجد 

 ن سنة تم استیفاء االستبیان معھ18وغ الزواج قبل بلنلھ
 

إعداد دراسة لرصد أسباب زواج الشباب المصريین من أجانب مسنین : ثالثًا - -
بمحافظات أسوان، األقصر، الغردقة، وشرم الشیخ كمنط من أنماط االتجار 

  :بالبشر
-  

    
 عن اآلثار االجتماعیة و القانونیة و الصحیة  حول دراسةأعدت الوحدة -2

 لرصد المحافظات سالفة الذكربمن شباب مصريین االجانب سنات زواج الم
العوامل والدوافع، وتداعیات ھذه الزيجات، وذلك للخروج بسیاسات وبرامج 

 .لمكافحة ھذه المشكلة وتحديد حجمھا و المناطق التي تنتشر بھا
تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على الدوافع وراء زواج الشباب  -3

 كبیرات السن واآلثار االجتماعیة و القانونیة المصري من أجنبیات
   :واألھداف التفصیلیة لھذه الدراسة ھي. لھذه الظاھرة

التعرف عن مدى انتشار زواج الشباب المصري من أجنبیات       -4
   .كبیرات السن

التعرف على األسباب الحقیقیة وراء إقبال الشباب على مثل       -5
   ھذه الزيجات في المدن السیاحیة

التعرف على بنود اتفاق وشروط الزواج بین الشباب المصري     -6
   واألجنبیات

معرفة وجھة نظر الشباب المتزوج من أجنبیات مسنات في    -7
      سلبیات و إيجابیات ھذا الزواج
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تحديد المشكالت القانونیة التى من الممكن أن يقع فیھا ھؤالء      -8
   الشباب مستقبال

تماعیة و الصحیة التى قد تكون واجھت تحديد المشكالت االج        -9
   .الشباب الذين تزوجوا من أجنبیات كبیرات في السن

التعرف على وجھة نظر بعض األسر التى تزوج شباب       - 10
   منھا من أجنبیات مسنات

 
  

  : ودمجإعــادة تأھیل الضحايا:محور

  :إنشاء مــركز لتأھیل األطفال ضحايا جرائم االتجار بمدينة السالم

 أنشأ مركز دار السالم لتأھیل األطفال ضحايا جرائم االتجار بمدينة السالم تم
الستقبال  مأوي، وھو "2009أول يناير "  تم افتتاحه فيFACEبالتعاون مع جمعیة 

أطفال الشوارع و أطفال (طفال المعرضین للخطر بمنطقة السالماألإعادة تأھیل و
ستقبل أو ). وغیرھا  جنسي،م واستغاللتم استقبالھم في جرائم تسول منظ

ويقدم لھم ) ذكور فقط في المرحلة الحالیة(  طفًال 4000المركز حالیًا ما يقرب من 
 :الخدمات التالیة

برنامج لمحو األمیة بالتعلم النشط بشكل بسیط وفعال من خالل  -
 يتضمن تعلیم حروف اللغة العربیة وكلماتھا باإلضافة إلى CDمحتوى إلكتروني 

ألساسیة في علم الرياضیات،وقد تم بناء قدرات العاملین بالمركز من القواعد ا
قبل مدربین من وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لتقديم ھذا البرنامج 
ويبدأ البرنامج بجذب األطفال في الوحدات المتنقلة لتكنولوجیا المعلومات ويتم 

 .استكماله داخل المركز من خالل معمل الحاسب اآللي
رفع الوعي بقضیة استغالل األطفال من خالل الوحدات المتنقلة  -

لتكنولوجیا المعلومات التي يديرھا مجموعة من الشباب المتطوعین المدربین 
 .من قبل وزارة االتصاالت

مركز خدمات إعادة التأھیل النفسي واالجتماعي لألطفال  يقدم ال -
الضحايا من خالل متخصصین كما تم االتفاق مع مركزي طبي الحرفیین 
والسالم أول لتحويل بعض األطفال لتلقي الخدمة الصحیة والحصول علي 

 .العالج مجانًا
 .خدمات ترفیھیة وتنمیة مھارات و وجبات ساخنة لألطفال -
لین بالمركز دوريًا والتنسیق بینھم وبین الجھات يتم تدريب العام -

 .المعنیة
 يدار بواسطة جمعیة أھلیة قامت بتدريب  ، ويتكون الدار من خمسة أدوار

فريق عمل من األخصائیین االجتماعیین والنفسیین والمدرسین وطبیبة علي 
أعلي مستوي علي مدار عام كامل، وبدء العمل بمنھج عمل علمي منظم 

طة لتھیئة و بناء الثقة في المجتمع، و للتعرف علي خصوصیة يتضمن أنش
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واحتیاجات المجتمع بھدف جذب األطفال للدار من خالل  األلعاب، المسابقات 
 .والحوار

  تأھیل ھؤالء األطفال تضم  مجموعة تم تشكیل لجنة لتسییر المركز وإعادة
أن  كیفیة من المعنیین بالموضوع ذوي الخبرة الفنیة وذلك لوضع تصور بش

العمل به وأفضل السبل العلمیة للتعامل مع ھؤالء األطفال تحقیقًا للنتائج 
 التربیة –الصحة (المرجوة، تتشكل لجنة التسییر من ممثلي الوزارات وھیئات 

 – الھیئة العامة لتعلیم الكبار – العدل – القوى العاملة والھجرة –والتعلیم 
 ) النیابة العامة–ة لمباحث األحداث  اإلدارة العام–التضامن االجتماعي 

إنشاء أول مأوي إقلیمي للنساء والفتیات ضحايا االتجار بالبشر بالتعاون مع 
  IOMالمنظمة الدولیة للھجرة 

  : اآلتيالھدف من إنشاء ھذا المأوي ھو
 بشكل فعال ابتداًء من ھن وغیرات مساعدة الضحايا من النساء،مصري-

والفرز، حتى إعادة اإلدماج االجتماعي نقطة االتصال األولي بھن، 
الفعال لھن، وفق تشريعاتنا الوطنیة والتزاماتنا الدولیة والمبادئ 

 علي وضع معايیر الختیار ت الوزارةوقد حرص.التوجیھیة لألمم المتحدة
الكوادر البشرية النسائیة التي ستدير ھذا المأوي بداية من األخصائیات 

اد اآلمن، وذلك بالتشاور مع منظمة الھجرة االجتماعیات وصوًال إلي أفر
مع النھج الحقوقي التنموي الذي متسقا االختیار ويأتى ذلك الدولیة، 

من خالل وحدة مناھضة اإلتجار تتبعه وزارة األسرة والسكان لمناھضة 
  ".النساء واألطفال" االتجار بالبشر

  
ارة المخاطر، األمن والسالمة الشخصیة للضحايا،من حیث تقییم  وإدتوفیر  -

والحاالت شديدة الخطورة، وأمن وسرية البیانات، وتبادل أفضل الممارسات في 
التدابیر األمنیة والسالمة الشخصیة لمسئولي إدارة المأوي والمنتفعات، 
باإلضافة إلي التدريب علي مؤشرات التعرف علي الضحايا وفرزھن وتحديد 

یرًا عملیة صنع القرار ھويتھن، وسبل استجابة الضحايا وعالجھن، وأخ
النھائي، وفق المواد والوثائق الثبوتیة لھن، و اإلحالة والمساعدة النفسیة 

 .واالجتماعیة وإعادة اإلدماج، والتشبیك والتعاون مع الجھات ذات الصلة
 

 
  التعاون مع المجتمع المدني

----  
  

ذلك في تتعاون الوحدة مع العديد من الجمعیات األھلیة الوطنیة والدولیة و
مجاالت تقديم خدمات إعادة التأھیل للضحايا ومنع زواج الفتیات األطفال 
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وتسوية المنازعات حیث شاركت الجمعیات بالتنسیق مع الجھات المعنیة في 
نجاح القصص ل و لدي الوحدة توثیقحماية العديد من الفتیات األطفال 

كما كان للجان ابتكرتھا الجمعیات األھلیة، التي جتماعیة االتدخالت الو
الحماية التي استحدثتھا تعديالت قانون الطفل وتم تشكیلھا في بعض 
المحافظات دورًا إيجابیًا في دعم الجمعیات األھلیة لمساعدة الضحايا، حیث 

 جريمة متعددة الجوانب واألبعاد وتتطلب تكاتف بالبشرتعد جريمة االتجار 
 سیما للتوعیة بمخاطر الجھود الحكومیة مع مؤسسات المجتمع المدني ال

ومما ال شك فیه أن دور المجتمع . الظاھرة وحماية الضحايا ومساعدتھم
ھذا، ونظرًا ألن . ًا محوريًا دورالبشرالمدني في مجال مكافحة االتجار في 

 األطفال من الجرائم المستجدة على  البشر السیما بالنساء واالتجار في
 الفعلیة في مصر من بین مؤسسات المجتمع المصري فال يوجد من الناحیة

حركة سوزان مبارك المجتمع المدني التي تعمل في ھذا المجال سوى 
 التي تقوم بنشاط ملحوظ فعلى،  وھى الدولیة للمرأة من أجل السالم

 تعمل على تحقیق السالم وحماية النساء واألطفال دولیةمنظمة غیر حكومیة 
، 2003دة سوزان مبارك عام  من العنف، تم تأسیسھا بمبادرة من السی

التي " أوقفوا االتجار بالبشر فورًا" لتفعیل مبادرة وجاري التنسیق مع الحركة 
أطلقتھا السیدة سوزان مبارك علي المستوي الوطني، وسیتم ذكرھا الحقًا 

  ..في التقرير

 
 التعــاون الدولي و اإلقلیمي والمؤتمرات والدعم الفني

 
 بمناقشة موضوع االتجار ة الخاصةريالتحضیورشة العمل : أوال -

وحدة (بین وزارة الدولة لألسرة والسكان  بالتعاون.بالبشر
وحركة سوزان مبارك للمرأة من أجل  ) بالبشرمناھضة االتجار 

  .، واللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع االتجار بالبشرالسالم 
 

یة، وممثلي  ممثلي الجمعیات األھل مشارك من200ورشة العمل حضر 
 اإلعالمیین والفنانین ومن تخصصات مختلفة سواء قطاع األعمال و

وممثلین عن اإلذاعة وعدد من رؤساء ) قنوات خاصة وعامة (تلفزيون 
  )مرفق التوصیات (.التحرير من صحف خاصة وحكومیة محلیة وإقلیمیة

الجھود الوطنیة في مجال " االجتماع رفیع المستوى حول :ثانیًا -
/ تحت رعاية السیدة الفاضلة" ومنع االتجار في البشرمكافحة 

سوزان مبارك قرينة السید رئیس الجمھورية رئیسة ومؤسسة حركة 
  2010 أبريل 20سوزان مبارك الدولیة للمرأة من أجل السالم 
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 مشارك من اإلعالمیین والفنانین ورجـال األعمـال ومـن     350حضر المؤتمر
) قنوات خاصـة وعامـة   (تلفة سواء تلفزيون الجمعیات األھلیة ومن تخصصات مخ    

وممثلین عـن اإلذاعـة وعـدد مـن رؤسـاء التحريـر مـن صـحف خاصـة وحكومیـة                     
، باالضافة إلي الممثلـة الخاصـة بـاألمین العـام لألمـم المتحـدة          محلیة وإقلیمیة 

  .المعنیة باالتجار بالبشر
  

  
- ----------  

   :التعاون مع المنظمات الدولیة
 تفعیـل التعـاون مـع كافـة أجھـزة       بالبـشر  وحدة منع االتجـار      من بین اختصاصات   -

 البـشر األمم المتحدة والوكاالت الدولیـة المعنیـة بمكافحـة ظـاھرة االتجـار فـي         
خاصة النساء واألطفـال وغیرھـا مـن المنظمـات واألجھـزة الدولیـة ذات الـصلة،                 

ة حیث تحرص الوحدة علـى االسـتفادة مـن الخبـرات الدولیـة والتجـارب الناجحـ             
في ھذا المضمار وذلك لتبادل المعلومـات وأفـضل التجـارب فـي مكافحـة ومنـع                 

  .االتجار في األفراد خاصة النساء واألطفال
 
  تنفذ الوحدة مشروعًا لمناھضة االتجار باألطفال بالتعاون مع الوكالة الدولیة

 وتعد الوكالة ھي الممول 2009   منذ ينايرUSAIDاألمريكیة للتنمیة 
  صندوق األمم المتحدة للسكانساھمنشطة الوحدة، كما الرئیسي أل

UNFPA  تمويل وتقديم الدعم الفني للدراسة المیدانیة لرصد مشكلة في
زواج الفتیات األطفال بقري محافظة السادس من أكتوبر، كما قامت المنظمة 

 بتقديم الدعم الفني في كال من الخطة الوطنیة لمنع  IOMالدولیة للھجرة 
باألطفال ودراسة زواج الفتیات األطفال، واشتركت الوحدة مع ھیئة االتجار 
IREX  في إعداد دلیل تدريبي وتقديم الدعم الفني للمجتمع المدني والخطة 
  .الوطنیة

                           
تمثیل مصـر في المؤتمرات والمنتديات الوطنیة واإلقلیمیة و الدولیة 

  :علي النحو التالي
  
 زيرة مشیرة خطاب وفريق عمل الوحدة في منتدى فیینا الخاص شاركت الو

،  )2008فبراير 15-13فیینا (بالمبادرة العالمیة لمكافحة االتجار في األفراد 
واستھدف المنتدى باألساس تقییم التقدم الذي تم إحرازه لمكافحة 
 ظاھرة االتجار في األفراد، ووضع تدابیر لمتابعة منع االتجار في األفراد،

إضافة إلى تقییم الدروس المستفادة فیما يتعلق بأبعاد القضیة والخطة 
السیدة سوزان مبارك قرينة السید رئیس الحالیة للعمل، وقد تفضلت 

 بالمشاركة في أعمال المنتدى كمتحدث متمیز ورئیسي في الجمھورية
الجلسة االفتتاحیة للمنتدى، إضافة إلى حضور سیادتھا لالجتماع المغلق 

. ي عقده مجلس القیادة النسائیة للمبادرة العالمیة لالتجار في األفرادالذ
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وقد حظیت مشاركة السیدة األولى باھتمام وسائل اإلعالم العالمیة ووجه 
منظمو المؤتمر إلى سیادتھا شكرًا خاصًا ، كما لقیت كلمة سیادتھا خالل 

ركین في الجلسة االفتتاحیة للمنتدى استحسانًا بالغًا من كافة المشا
أن االتجار في األفراد أمر ومن بین أھم ما أكدت سیادتھا علیه . المؤتمر

يھدد الكرامة اإلنسانیة في العصر الحديث ، والدعوة إلى أھمیة إسراع 
الجھود إلزالة األسباب الجذرية لھا والعمل من خالل منظور متكامل، وأنه 

بذل جھودًا كبیرة رغم محدودية حجم ھذه الظاھرة في مصر إال أن مصر ت
 التأكید على االلتزامات المصرية بموجب االتفاقیات الدولیة لمحاربتھا، مع

واإلقلیمیة التي انضمت لھا مصر والتى تعكسھا الجھود الحالیة على 
مستويات ثالثة تشريعیة وتنفیذية وترويجیة والتى كللت بتشكیل اللجنة 

األفراد، إلى جانب اإلشارة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع االتجار في 
الجھود العربیة الجادة للتصدي للظاھرة ، وأھمھا القانون العربي إلى 

 .االسترشادي لمكافحة االتجار في األفراد
  ،كما شكل المؤتمر فرصة جیدة لإلطالع على التجارب األخرى للدول

واالستفادة من األفكار التي طرحت السیما خالل جلسات العمل 
لى مدار أيام العمل الثالثة وخاصة فیما يتعلق بالجانب المتخصصة ع

 . الترويجي اإلعالمي للتوعیة بمخاطر الظاھرة
  ومن ناحیة أخرى كان المؤتمر فرصة لعرض الجھود الوطنیة فى مجال

مكافحة الظاھرة الذي تناول االھتمام الكبیر الذي تولیه مصر للظاھرة على 
من عدم التھاون في التعامل مع االتجار كافة المستويات ، وموقفھا الثابت 

وتأثیم تلك الجريمة بكافة أشكالھا، والتركیز على الجھود في األفراد 
المصرية المبذولة وما تحقق من إنجازات ، والتشديد على ضرورة 
استنھاض كافة الدول للوفاء بالتزاماتھا في مجال التعاون الدولي 

ًا لمواد البروتوكول الخاص بمنع وقمع والمساعدات الفنیة للدول النامیة وفق
 .ومعاقبة االتجار في األفراد 

  وقد شاركت الوزيرة مشیرة خطاب في فعالیات المنتدى في جلسة عامة 
لمجلس القیادة النسائیة وھدفت الجلسة إلى السماح للسیدات القادة 
بتبادل وجھات نظرھن واستعراض إنجازاتھن في إطار الجھود العالمیة 

حة االتجار في األفراد، وأشارت سیادتھا خالل الجلسة إلى أن لمكاف
 يعمل على حماية األطفال المھمشین 2000المجلس منذ إنشائه عام 

المعرضین للخطر والعمل على تعديل القوانین الخاصة بالطفل بما يتسق 
مع التزامات مصر الدولیة بموجب االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، مضیفة 

 يتعاون مع دول المنطقة في العديد من المجاالت مثل مناھضة أن المجلس
 )3مرفق رقم ( العنف ضد األطفال وإنشاء خط ساخن لنجدة األطفال 

 االتجار " و كذلك شاركت الوحدة في مؤتمر منظمة األمن والتعاون األوروبي
 2008مايو " االستجابات والتحديات على المستوى المحلى"في األطفال 
حیث عرضت سیادتھا  صر الذي ترأسته الوزيرة مشیرة خطابضمن وفد م

الجھود المصرية لمناھضة االتجار في األطفال، بقیادة السیدة الفاضلة 
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سوزان مبارك حرم رئیس الجمھورية ، ورئیسة ومؤسسة حركة سوزان 
  2000مبارك الدولیة للمرأة من أجل السالم، منذ عام 

 صري في برنامج الزائر الدولــي كمــا شاركت الوحدة ضمن الوفد الم
بالواليات المتحدة األمريكیة لمناھضة االتجار باألفراد، وھو برنامج صمم 

وذلك للتعرف على . خصیصًا لبناء القدرات في مجال مناھضة االتجار باألفراد
 .التجربة األمريكیة وتبادل الخبرات في مجال مكافحة االتجار باألفراد

 ي ـ من خالل البرنامج ـ بجولة مدتھا ثالث أسابیع قام أعضاء الوفد المصر
في أربعة مدن أمريكیة ھي واشنطن ومیامى وشیكاغو وسان ديیجو ، 
وذلك لدراسة واإلطالع على المكونات المختلفة لقوانین ونظم مكافحة 
االتجار في األفراد المعمول بھا في الواليات المتحدة األمريكیة والجھود 

ومیة المبذولة لمالحقة مرتكبي جرائم االتجار في الحكومیة وغیر الحك
األفراد وحماية الضحايا وجھود الوقاية من تلك الجرائم، وذلك على 

 .المستوى الفیدرالي ومستوى الواليات 
  قام الوفد بزيارة العديد من الجھات الحكومیة األمريكیة المعنیة بالموضوع

لحقوق المدنیة بوزارة العدل، من بینھا مكتب حماية ضحايا الجريمة بإدارة ا
ومكتب شئون العمل الدولي بوزارة العمل، ومكتب توطین الالجئین بإدارة 
األطفال والعائالت بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة، ولجنه العالقات 
الدولیة بمجلس النواب، ووحدة مكافحة تھريب واالتجار في األفراد بإدارة 

 الداخلي، ومكتب مراقبة ومكافحة االتجار في الھجرة والجمارك بوزارة األمن
األفراد بوزارة الخارجیة، ومركز شرطة شیكاغو، ومكتب المدعى العام 

 ، وعدد من المنظمات األمريكیة غیر FBI،ومكتب التحقیقات الفیدرالي 
الحكومیة العاملة في مجاالت مكافحة االستغالل الجنسي وإنقاذ وتأھیل 

ر في األفراد ورعاية الضحايا من األحداث على الضحايا ومناھضة االتجا
 .رأسھا المركز الدولي لألطفال المستغلین والمفقودين

  شكل البرنامج فرصة جیدة للوحدة لإلطالع على التجربة األمريكیة وتبادل 
الخبرات في مكافحة جرائم االتجار باألفراد واالستفادة من أفضل 

االتجار في األفراد وجمع األدلة الممارسات في مجال التحقیق في جرائم 
وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة، من خالل اإلطالع على أھم مالمح 

 2000القانون األمريكي لحماية ضحايا االتجار في األفراد الصادرة سنة 
وتعديالته، والمبادرات األمريكیة لمنع جريمة االتجار في األفراد وإنقاذ 

جريمة، إلى جانب أھم المساعدات التي ُتقدم وإعادة تأھیل ضحايا تلك ال
للضحايا في ضوء القانون األمريكي،  ودور وسائل اإلعالم في الترويج 

ومن ناحیة أخرى كان البرنامج فرصة . لمكافحة جريمة االتجار في األفراد
لعرض جانب من الجھود الوطنیة في مجال مكافحة جريمة االتجار باألفراد 

 .یة التي اتخذتھا مصر في ھذا الشأنوأھم الخطوات العمل
  شاركت الوحدة أيضًا في المؤتمر الدولي السابع عشر للجمعیة الدولیة

لحماية األطفال من اإلھمال وسوء المعاملة والذي عقد في ھونج كونـج 
نحو عناية "  تحت عنوان 2008 سبتمبر 10- 6بالصین في الفترة من 
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طنیة لحماية األطفال ، العائلة و المجتمع باألطفال ونبذ العنف ، اطر و
" المشاركة المجتمعیة والتدريب المھني والتطوير للمؤسسات الحكومیة 

برئاسة السفیرة مشیرة خطاب، والذي ركز علي تعزيز الحماية للفئات 
وقدم إستراتیجیة متكاملة تعتمد نظاما . الضعیفة والمھشمة من األطفال

 . مستوياتعصريا لحماية الطفل يقـوم على عدة 
  وقـد ألقت الوزيرة مشیرة خطاب الكلمة الرئیسیة لمنتدى الدول النامیة

نظام جديد لحماية األطفال المعرضین للخطر في مصر، وفي "تحت عنوان 
كلمتھا عرضت تعديالت قانون الطفل المصري التي اعتمدت من قبل 

 نقله وشرحت النظام الجديد الذي يعد " . 2008البرلمان في يونیو عام 
نوعیة في حیاة الطفل المصري و يركز على الوقاية وإعادة التأھیل في 
مقابل تجريم القصاص من األطفال المعرضین للخطر، وإعطاء األولوية 
الحترام وكفالة حقوق الطفل وضمان مشاركة األطفال في اتخاذ القرارات 
الخاصة بھم ومساعدتھم على أن يصبحوا أعضاء منتجین في المجتمع 
بقیادة السیدة الفاضلة سوزان مبارك وانتھاج منھجًا علمیًا يعتمد علي 
إجراء األبحاث والدراسات التي تقدم المعلومات الصحیحة عن المشاكل 

 .والقضايا التي تؤرق المجتمع
  وأضافت أن تعديالت قانون الطفل تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمیة كما

یه على مساندة المجتمع المدني أنھا تمت وفق منھج تشاركي اعتمدت ف
والمحلى، كما شارك األطفال أنفسھم في إعداد ھذه التعديالت وأكدت 
علي دعم ومساندة القیادة السیاسیة لتعديالت القانون حیث كان البرلمان 
ووزارة العدل من أھم المدافعین عن التعديالت التي طرحھا المجلس ، 

  .ین في إنفاذ تعديالت قانون الطفل باإلضافة إلى الدور اإليجابي للمحافظ
  كما شاركت الوحدة في المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة االستغالل

الجنسي لألطفال والمراھقین الذي أنعقد بريو دي جانیرو، في الفترة من 
 ضمن وفد مصر برئاسة معالي الوزيرة مشیرة خطاب 2008 نوفمبر 25-29

لمراھقین وحمايتھم من االستغالل الذي ركز علي ضمان حقوق األطفال وا
الجنسي، وأتباع نھج شمولي متكامل، بمناسبة مرور أكثر من عشر 
سنوات على المؤتمر العالمي األول المعني بمناھضة االستغالل الجنسي 

، والذي 1996ألغراض تجارية في ستوكھولم، السويد، في عام  لألطفال 
 اللذين اعتمدا من قبل ’وخطة عمل ستوكھولم إعالن ‘خلص إلى إصدار 

عمل في إطار  والتزمت ھذه الدول بوضع استراتیجیات وخطط .  بلدًا122
كذلك مرور ثمانیة سنوات علي المؤتمر .  مبادئ توجیھیة متفق علیھا

لألطفال الذي انعقد في  العالمي الثاني لمناھضة االستغالل الجنسي 
 يوكوھاما العالمي لعام التزام‘يوكوھاما بالیابان، وقد أفضى إلى إعالن 

وعزز ھذا المؤتمر الشراكات العالمیة كما دعم االلتزام الشامل  . 2001
حیث يبلغ عدد البلدان التي . بحماية األطفال من االستغالل الجنسي

  . بلدًا161’ إعالن وخطة عمل ستوكھولم‘وقعت على 
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 يق خلص المؤتمر إلي إعالن عھد ريو ديجینیو الذي سمي بخارطة الطر
لوقف االستغالل الجنسي لألطفال والمراھقین، وھي وثیقة غیر ملزمة 
قانونیًا كوثائق األمم المتحدة، ولكنھا وثیقة مكرسه لحماية األطفال والدفاع 
عنھم و تتضمن خطة عمل إلرشاد الدول خالل السنوات القادمة بسبل 

 .وقف االستغالل الجنسي لألطفال والمراھقین
  في االجتماع اإلقلیمي للخبراء العرب حول مساعدة كما شاركت الوحدة

تحت رعاية ) 2008 ديسمبر 16 - 14القاھرة (ضحايا االتجار في األفراد 
سوزان مبارك الذي تم فیه اإلصدار الرسمي للنسخة / السیدة الفاضلة

العربیة من دلیل المنظمة الدولیة للھجرة حول تقديم المساعدة المباشرة 
ي األفراد، حیث قدمت الوحدة  ورقة عمل إلى الجلسة لضحايا االتجار ف

التقدم المحرز في مصر لمساعدة األطفال ضحايا :" الثانیة حول
  . االتجار من منظور الحقوقي

  2 - أبريل27كما شاركت الوحدة في زيارة المملكة المتحدة في الفترة من 
راسة  ضمن وفد مصر المشارك في برنامج تبادل الخبرات و د2009مايو 

التجربة البريطانیة في منع االتجار باألفراد الذي نظمته اللجنة الوطنیة 
التنسیقیة لمكافحة ومنع االتجار في األفراد  بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي 
في إطار تنفیذ اتفاقیة المشاركة المصرية األوروبیة وخطة العمل في مجال 

ون الفني لتبادل االتجار في األفراد، بالتعاون مع آلیة التعا
 ).SOCA(و وكالة مكافحة الجرائم الخطیرة TAIEX 1المعلومات

  شاركت الوحدة أيضا في ورشة العمل التي عقدت في ستوكھولم في
 للتعرف علي التجربة السويدية في مناھضة االتجار بالبشر 2010فبراير 

 .والتي نضمھا المعھد السويدي وحركة المرأة من أجل السالم
 :فني للجھات الشريكةالدعم ال

 في مايو "  اإلعالم وقضیة االتجار باألفراد" شاركت الوحدة في ورشة عمل
 التي نظمتھا اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة االتجار باألفراد 2009

اإلعالم وحقوق " والھیئة العامة لالستعالمات بورقة عمل تحت عنوان 
 ".األطفال الضحايا بین الواقع والمأمول

 ــي    ك ــدريبیتین ف ــین ت ــي دورت ــدتھما 2008/2009مــا شــاركت الوحــدة ف  عق
 بالتعــاون مــع وزارة الداخلیــة تــم خاللھمــا  IOMالمنظمــة الدولیــة للھجــرة  

 .تقديم عروض حول أنشطة ودور وحدة مناھضة االتجار باألطفال
          كما شاركت الوحدة في ورشة العمل التي عقدتھا كلیة الشرطة في يونیـو

2010.  
  

                                                
ي  بین مصر واالتحاد الفنيتعاون أحد أسلوبین للھي    1 اءة            األوروب ع كف درات المؤسسیة بھدف رف اء الق ات بن ًال آللی زًا ومكم امًال محف ر ع  ، وتعتب

 االجتماعات الفردیة أو في ، والمشاركة واألوروبي المصريوتتضمن اآللیة تمویل تبادل الزیارات المیدانیة بین الجانبین . مؤسسات اإلدارة الحكومیة 
ا     األوروبيوقد استخدم االتحاد .  لإلدارات والھیئات المصریة العامةالفنيیمیة، والدعم   اإلقل ل دول شرق أوروب  ھذه اآللیة منذ نحو عشر سنوات لتأھی

ا   و( دول جنوب المتوسط ھ وبین  ضمن وسائل تنفیذ خطط العمل بین2006 ، كما یستخدمھا االتحاد منذ یونیو األوروبيلالنضمام إلى االتحاد   ن بینھ م
ام  25 حواليبمیزانیة تدیرھا المفوضیة األوروبیة وتبلغ ) مصر  ت مصر     . First come, first served ملیون یورو یتم إتاحتھا بنظ د احتل وق

ل       ى تموی ًا مصریًا خ   69المرتبة األولى على مستوى دول جنوب المتوسط فیما یتعلق باستخدام ھذه اآللیة ، حیث وافقت المفوضیة عل رة   طلب الل الفت
  . والصناعةالقیاسي مجاالت الزراعة والتجارة والنقل وتكنولوجیا المعلومات والتوحید في 2006-2007
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  مرفقات
الجھود الوطنیة لمكافحة " توصیات ورشة العمل التحضیرية 

  2010 ابريل 15االتجار بالبشر 
  التوصیات الخاصة بمجموعة اإلعالمیین 

عدد من المبادئ الخاصة بالمجال اإلعالمي  لمواجھة قضیة االتجار 
بالبشر لحلقة النقاش الخاصة باإلعالم بمشاركة عدد كبیر من 
اإلعالمیین يمثلون قطاعات كبیرة من التخصصات واألطر اإلعالمیة 
المختلفة الخاصة بالتعامل مع قضیة االتجار بالبشر بمحاورھا المختلفة 
وقد خلصت اللجنة إلى عدد من النقاط التي يجب أن تؤخذ في االعتبار 

  . والتي يمكن أن تكون مبادئ عامة تحكم التناول اإلعالمي للقضیة 
  د اإلطار والقضايا واألطراف المرتبطة باالتجار في األفراد تحدي 
  صیاغة معايیر ومبادئ واضحة لضبط األداء اإلعالمي المتعلق بھذه القضیة 

 .يشترك فیه كافة األطراف المعنیة 
  تنفیذ برامج دورات تدريبیة لإلعالمیین تتسم باالستمرارية . 
 وء بشكل مناسب لیس فقط على  أھمیة قیام الحمالت اإلعالمیة بإلقاء الض

الفئات المستھدفة ولكن على الدور الھام الذي يلعبه المجتمع المدني 
 .ومجتمع األعمال وضمان استمرارية ھذا الدور 
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  حماية الضحايا من الظھور اإلعالمي والتركیز على الجناة ومحاولة الربط بین 
 .الجرم والقصاص القضائي 

 بدورھا االجتماعي في تمويل الحمالت أھمیة قیام المؤسسات المالیة 
 .اإلعالمیة مستمرة حول القضیة 

  أھمیة تبسیط األفكار والرسائل المتصلة بالقضیة عند التناول اإلعالمي . 
  دعم اإلعالم اإلقلیمي بكل السبل الممكنة وتناول ھذه القضیة وتوضیح 

 مراكز اإلعالم وربط اإلعالم اإلقلیمي  بالجھود المبذولة من خالل, مخاطرھا 
 .الخ .............الداخلي وقصور الثقافة ومراكز الشباب 

   توصیل رسالة إعالمیة للشباب من خالل أسالیب االتصال الحديثةface 
book  و twitter  و خالفھما . 

  طرح خطة إعالمیة متكاملة على قطاع األعمال للحصول على التمويل الالزم
تركة تجمع بین قطاع األعمال والمجتمع وذلك من خالل تشكیل لجنة مش

 .المدني واإلعالم 
  توفیر قاعدة بیانات حول كافة الموضوعات المتعلقة بالقضیة. 
  عام مكافحة االتجار في األفراد 2011اقتراح تخصیص عام . 
  الترويج لقانون مكافحة االتجار في األفراد. 
 مجتمع معرض للوقوع التركیز على رسالة إعالمیة مفادھا أن كل فرد في ال

 .كضحیة لالتجار باألفراد سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر 
 دمج مكون خاص باالتجار في األفراد في السیاسة اإلعالمیة.  

 
  ورشة قطاع األعمال

واشتملت الجلسة على عدد كبیر من رجال األعمال وممثلین عن الغرفة 
  .التجارية المصرية وممثلین عن شركات عديدة

  ات الخاصة بمجموعة قطاع األعمال التوصی
   مؤسسة لمجموعة 1000االلتزام بمیثاق أثینا والعمل على ضم حوالي 

 .االلتزام بھذا المیثاق 
  القیام بحمالت توعیة لقطاع األعمال بمؤسساته الثالثة وكذلك للفئات 

 .المستھدفة 
  مشاركة الدولة في تفعیل وتطبیق القوانین الخاصة . 
 إنشاء صندوق ) fund ( للصرف على ھذه األنشطة  . 

   
  ورشة عمل الجمعیات األھلیة ومنظمات المجتمع المدني   

شارك في ورشة العمل عدد من العاملین في مجال الجمعیات األھلیة 
ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء الجمھورية حیث مثلوا 

ة  والجیزة المناطق الجغرافیة المختلفة بداية من محافظة القاھر
والسادس من أكتوبر واإلسكندرية  مرورا بمحافظات الدلتا ومحافظات 
القناة وشمال سیناء ومحافظات الصعید جنوبا حتى محافظة قنا ت،م 
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فتح النقاش مع المشاركین حول المحاور األربعة التي تقوم علیھا برامج 
  : مكافحة االتجار بالبشر وھى

 الوقاية والمنع وتجفیف المنابع  
 المساعدة والحماية 
 المالحقة الجنائیة 
 الشراكة والتعاون على المستوى المحلى والدولي بین الجھات ذات الصلة . 

  :  يجب أوال البدء بوضع األولويات وترتیبھا فینبغيبالوقاية والمنعفیما يتعلق 
التوعیة بمخاطر الزيادة السكانیة ألن زيادة عدد األطفال تجعلھم أكثر  -

 . الل ومن ثم  إمكانیة االتجار بھمعرضة لالستغ
االھتمام بعملیة تسجیل  الموالید واستخراج األوراق الرسمیة لھم  -

لضمان حصولھم على حقوقھم المدنیة من تأمینات وتسجیل في 
 المدارس وغیرھا من الموضوعات

التدخل لعالج مشكلة التسرب التعلیمي وخاصة الفتیات عن طريق  -
 د إنشاء مدارس الفصل الواح

 . العمل على عالج مشكلة عمالة األطفال وإدماجھم مع أسرھم -
مثل أطفال الشوارع واألطفال ذوى (تأھیل الفئات األكثر عرضة للخطر  -

 )اإلعاقة واألطفال العاملین
 الحد من ظاھرة زواج األطفال والزواج المبكر عن طريق التوعیة -
) والتسنینخاصة فیما يتعلق بشھادة الشھود (تعديل وثیقة الزواج  -

 . وذلك عن طريق العمل مع المأذونین الشرعیین وتوعیتھم
استصدار دلیل بالخدمات المقدمة على مستوى وزارة الدولة لألسرة  -

 . والخدمات من الجھات األخرى) خاصة الخط الساخن(والسكان 
بناء القدرات للجمعیات األھلیة فیما يتعلق بقانون الطفل المعدل لسنة  -

 االتجار بشكل عام وأشكاله وبمفھوم 2008
تضمین أو إدماج قضیة االتجار في التوعیة المجتمعیة بشكل عام التي  -

 تقوم بھا الجمعیات األھلیة
 عمل برامج خاصة بالتمكین االقتصادي ومكافحة الفقر  -
 عمل دراسات وإحصائیات بالمناطق المختلفة -
  

أو المجني ( خاصة لضحايا االتجار بالمساعدة والحمايةوفیما يتعلق  
  : جاءت التوصیات للتركیز على اآلتي) علیھم

تفعیل صندوق مساعدة الضحايا المنصوص علیه في القانون الجديد  -
 لمكافحة االتجار بالبشر



 31  النساء واألطفال " وحدة منع االتجار بالبشر

وضع آلیات للتدخل والحماية للتعامل مع الضحايا بدًء من تحديدھم  -
وتقديم خدمات لھم وتحويلھم للجھات ذات الصلة لتقديم خدمات 

 متخصصة
 تقديم برامج إعادة الدعم والتأھیل من دعم نفسي وقانوني وطبي -
 تقديم السكن الالئق والمأوى للضحايا -
 واإللحاق بسوق ألتوظیفيتقديم برامج التمكین االقتصادي والتدريب  -

 . العمل
 

  : ، جاء التركیز علىالمالحقة الجنائیةوتحت محور 
  دعم مراكز المساندة القانونیة -
لى الخط الساخن للمشورة األسرية التابع لوزارة تقديم البالغات إ -

الدولة لألسرة والسكان التي تقوم بدورھا بتحويل البالغات إلى الجھات 
 . ذات الصلة للتعامل معھا

 
  

الجھــود الوطنیــة لمكافحــة " توصــیات المــؤتمر رفیــع المــستوي 
  2010 ابريل 20" االتجار بالبشر

  
  :الديباجة األساسیة للتوصیات

  د أن االتجار في البشر يعد ظـاھرة عالمیـة متنامیـة الحجـم وشـديدة                إذ نؤك
الخطورة تحتاج مكافحتھا لتـضافر جھـود الحكومـات مـع إسـھامات المجتمـع               
المدني واإلعالم ومجتمع األعمال، ممـا يتطلـب إيجـاد أطـر تتـیح لكـل ھـذه            

  األطراف اإلسھام في مكافحة ھذه الظاھرة اإلجرامیة،
  
  ــشكر إ ــه بال ــیس      وإذ نتوج ــة رئ ــارك قرين ــوزان مب ــلة س ــسیدة الفاض ــى ال ل

الجمھورية ومؤسسة ورئیس حركة سوزان مبارك الدولیـة للمـرأة مـن أجـل               
الــسالم لــدورھا الرائــد والــسباق فــي التنبیــه إلــى خطــورة ھــذه الجريمــة   
وتداعیاتھا ولجھودھا المتواصلة في ھذا الشأن على المستوى الدولي من           

عام اإلقلیمـي والـدولي ومجتمـع رجـال األعمـال           خالل مبادرة توعیة الرأي ال    
أوقفـوا  : "  والتـي صـدر عنھـا نـداء        2006في المائدة المـستديرة بأثینـا عـام         

فــضال عـن دور ســیادتھا الــوطني المـشھود فــي دفــع   " االتجـار بالبــشر اآلن 
  وتعزيز الجھود الوطنیة لمكافحة ھذه الجريمة ونشر الوعي بخطورتھا، 

  
     افحة الفعالة لجريمة االتجار في البـشر تقتـضى بـذل           وإذ نؤكد على أن المك

الجھد أيضا في  التعامل مع األسـباب المؤديـة إلـى تفـشى ھـذه الجريمـة                   
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والتــي تــوفر تربــة خــصبة لمرتكبیھــا وعلــى رأســھا مكافحــة الفقــر والجھــل  
وعلـى رأسـھا   -واألمیة، والعمل على تمكین الفئات األكثر عرضة لالستغالل  

  لعمل على تخفیض الطلب على مختلف أنواع االستغالل،  وا-المرأة والطفل
  
     ــة الدراســة التــي يجريھــا المركــز القــومي للبحــوث ــشدد علــى أھمی وإذ ُن

االجتماعیة والجنائیة، الرامیة للتعرف بأكبر قدر ممكن من الدقة على نطـاق      
وأنماط ھذه الجريمة وأماكن انتشارھا الجغرافـي والفئـات المـستھدفة مـن             

أشــكال االتجــار حتــى يتحقــق االســتخدام األمثــل للمــوارد  كــل شــكل مــن 
 المادية والبشرية والتدريبیة في جھود المكافحة، 

  
                وإذ ٌنؤكد على أھمیة رفع الـوعي بھـذه الجريمـة وأبعادھـا وخطورتھـا سـواء

 بالنسبة للقائمین على إنفاذ القانون، أو بالنسبة للفئات األكثر استھدافا،
  

  :فإننا نوصى بما يلي
  

مــشروع القــانون المــصري المتكامــل لتجــريم االتجــار فــي   : أوًال
 :البشر 

       ُنرحب باعتماد مجلس الشورى لمشروع القـانون المتكامـل لمكافحـة
االتجار في البشر الذي تقدمت به اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة 
ومنع االتجار في البشر، كما نرحب بموافقة مجلس الشعب علیه من     

وُنعرب عن التطلع العتماد مجلس الشعب للمشروع في حیث المبدأ، 
أقرب وقت ممكن بوصف ذلـك القـانون األداة التـي ال غنـى عنھـا فـي         

 . جھود مكافحة االتجار في البشر
  كما نرحب بما تضمنه مشروع القانون من مفاھیم حقوقیة راقیة تعلى

من قدر المجني علیھم فـي ھـذه الجريمـة وتتعامـل معھـم بوصـفھم          
ا يحتاجون لكل عون ومساعدة وإعادة التأھیـل، بمـا يؤكـد ريـادة         ضحاي

مصر في ھذا المجال وحرصھا علـى تـضمین قانونھـا الـوطني حمايـة               
لضحايا االتجار تفوق ما تفرضـه االلتزامـات الدولیـة فـي ھـذا الـشأن،                 
وارتباطا بذلك نشدد على أھمیة العمل على التنفیذ الجـدي والفعـال         

ر اعتماده بما في ذلك النظر فـي سـرعة تـدريب            لمواد ھذا القانون فو   
القائمین على إنفـاذ القـانون، وبحـث أفـضل الـسبل إلشـراك وسـائل                
اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني ورجال األعمال في جھود تنفیـذ       

 .القانون
  

 :صندوق مساعدة ضحايا االتجار: ثانیًا
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التجـار  نؤكد على الدور الھام الذي سیلعبه صندوق مساعدة ضحايا ا          -
في البشر الُمنشأ بموجب القانون الجديـد، كمـا نؤكـد علـى أھمیـة               
التنــسیق بــین القــائمین علــى الــصندوق وبــین اللجنــة الوطنیــة        
التنسیقیة لمكافحة ومنع االتجار في البشر ضمانا لالستخدام األمثل 

كما ندعو مجتمع . لموارد الصندوق ولتحقیقه الھدف المنشأ من أجله
مــات الدولیــة والجھــات المانحــة إلــى تعبئــة المــوارد  األعمــال والمنظ

  .المالیة لصالح الصندوق فور اعتماد مشروع القانون
  
  

أھمیة بلورة إستراتیجیة وطنیة لمكافحة ومنع االتجـار فـي       : ثالثًا
 :البشر

           ندعو اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع االتجار في البشر إلى
ــة    ــورة إســتراتیجیة وطنی ــى   ســرعة بل ــل تالف ــة تكف شــاملة ومتكامل

ــة      ــة المختلف ــات الوطنی ــین الجھ ــل األدوار ب ــضمن تكام ــة وت االزدواجی
ــتخدامھا    ــة، واسـ ــشرية والمالیـ ــوارد البـ ــة المـ وتـــساعد علـــى تعبئـ

 . االستخدام األمثل
         كما نقترح أن ترتكز تلك اإلسـتراتیجیة علـى خطـوات تنفیذيـة محـددة

 علـى الجھـات الوطنیـة       من خالل وضع أھداف واضحة وتوزيع تكلیفات      
 . المختلفة مع اقتران تلك التكلیفات بجداول زمنیة للتنفیذ

 
  :دور اإلعالم: رابعًا
نؤكد على الدور المحـوري لإلعـالم فـي نـشر الـوعي بأبعـاد ھـذه                 -

الجريمة والتعريف بخطورتھا وتوعیة الفئات األكثر استھدافًا، وبصفة        
تمییـز واإلفـالت مـن      عامة في خلق مناخ عام رافض لالستغالل وال       

العقوبــة مــع التأكیــد علــى قیمــة ودور األعمــال الدرامیــة فــي ھــذا 
  .الشأن

ــتعالمات نــدوة        - ــة العامــة لالس ــیم الھیئ ــن التقــدير لتنظ ــرب ع نع
لإلعالمیــین حــول مكافحــة االتجــار فــي البــشر، والعتزامھــا إصــدار 
كتیبات لرفع الوعي بقانون مكافحـة االتجـار بالبـشر فـور اعتمـاده،              

ثھا على استمرار وتكثیف ھذا الجھد الھام بالتعاون مع اللجنـة           ونح
  .     الوطنیة التنسیقیة

ندعو وزارة اإلعالم إلى تنظیم حملة إعالمیة واسـعة تـشارك فیھـا       -
كافة وسائل اإلعالم وذلك بالتعاون مع اللجنـة الوطنیـة التنـسیقیة           

 واألزھـر   لمكافحة ومنع االتجار في البشر ووزارتي الثقافة واألوقاف       
الشريف والكنیسة ومؤسسات المجتمع المدني ورجـال األعمـال،         
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تستھدف نشر الوعي بمختلف أبعاد جريمة االتجار بالبشر، يمكـن          
 :النظر في أن تتضمن

           عقد سلسلة من الندوات المتخصـصة لإلعالمیـین تھـدف
إلى رفع وعى المتخصصین بمختلف أبعاد ھـذه الظـاھرة،          

ــادئ  وتــشجیع اإلعــالم المــسئول   اجتماعیــا، وصــیاغة مب
واضحة لضبط األداء اإلعالمي، ودمج مكون لالتجار بالبشر        

  .في السیاسة اإلعالمیة
      ــالیب ــن خــالل أس ــشباب م ــة لل  توصــیل رســالة إعالمی

 . Twitter وFacebookاالتصال الحديثة مثل 
                إنتاج مواد إعالمیة بما فـي ذلـك أفـالم تـسجیلیة قـصیرة

وإعالنات بالصحف عن جريمة ووثائقیة ومسلسالت وأفالم 
االتجار، وطباعة ملصقات وكتیبات يـتم توزيعھـا فـي كافـة            

 .أنحاء الجمھورية
              إعداد ونـشر كتیبـات ومطبوعـات إرشـادية باللغـة العربیـة

ألرباب العمل توضح حقوق وواجبات العمالة الوافدة وخدم        
المنازل سواء من الوطنیین أو األجانـب بالتعـاون مـع وزارة         

 .لعاملة والھجرةالقوى ا
            االستفادة من الشخـصیات العامـة ذات الـشعبیة والتـأثیر

ــرويج للحملــة اإلعالمیــة علــى غــرار غیرھــا مــن    فــي الت
 .الحمالت االجتماعیة الناجحة

            إعداد خطة توعیة دينیة تركز على القـرى والمنـاطق ذات
  .المستوى االجتماعي المتواضع

 
   :دور مؤسسات المجتمع المدني: خامسًا

 عرب عن التقـدير للـدور الرائـد واألساسـي لحركـة سـوزان مبـارك             ن
الدولیة للمرأة من أجل السالم في حشد جھود المجتمع المـدني           
لمكافحة جريمة االتجار في البشر بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي 
اكتسبتھا الحركة في ھذا المجال وإلمامھا بمختلـف أبعـاده، فـضًال        

إقلیمیة تتیح لھا تنسیق جھود المجتمع      عما لھا من صالت دولیة و     
 . المدني المصري مع الجھود الدولیة واإلقلیمیة في ھذا الخصوص

             ندعو الحركـة لمواصـلة دورھـا المتمیـز فـي دعـم تأھیـل منظمـات
المجتمع المدني ومعاونة تلك المنظمات على اإلسھام في جھـود      

نظـیم  مكافحة االتجار في البشر، ونطالـب الحركـة بالعمـل علـى ت            
برامج تدريبیة لبناء قدرات تلـك المنظمـات بالتعـاون مـع المنظمـات           
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الدولیــة، وعلــى أن تمتــد تلــك الــدورات إلــى عــدد مــن محافظــات   
 .الجمھورية

  نــدعو مؤســسات المجتمــع المــدني إلــى تــضمین أو إدمــاج قــضیة
االتجار في التوعیة المجتمعیة التي تقوم بھا وإلى بذل أكبـر جھـد            

 أنـشطة مكافحـة االتجـار فـي البـشر، وذلـك             ممكن لإلسھام فـي   
بالتعاون مع الجھات الوطنیة المعنیة وعلى رأسھا وزارات الداخلیـة         
واإلعالم والعدل واألسرة والسكان والـصحة والتـضامن االجتمـاعي          
والمجلس القومي للمرأة ومجتمع األعمـال، وكـذلك للتعـاون فیمـا            

 ومـساعدة الـضحايا    بینھا السیما في المجاالت التي تتعلق برعاية      
، ويمكـن أن يـتم   )الفئـات المعرضـة للخطـر   ( الفعلیین أو المحتملین  

 :  ذلك من خالل
   بــدًء مــن وضــع آلیــات للتــدخل والحمايــة للتعامــل مــع الــضحايا 

تحديدھم وتقـديم خـدمات لھـم وتحـويلھم للجھـات ذات الـصلة              
 .بتقديم خدمات متخصصة

      دة دمجھـم فـي      وإعـا  للـضحايا إعادة التأھیل الصحي والنفسي
 وذلك بالتنسیق مع صندوق مـساعدة ضـحايا االتجـار           المجتمع،

 .في البشر فور صدور مشروع قانون مكافحة االتجار في البشر
   بالتعـاون  توفیر أماكن أو مراكز إيواء الستقبال واستضافة الضحايا 

مع أجھـزة الدولـة المعنیـة، مـع تـدريب القـائمین علـى إدارتھـا                 
 .قديم الخدمات للضحاياوالعاملین بھا على ت

 للضحاياتوفیر المساعدة القانونیة .  
 مـع التركیـز علـى مخـاطر الزيـادة          فـي المـدن والقـرى        :التوعیة

الــسكانیة وخطــورة زواج األطفــال، ورفــع الــوعي بأبعــاد جريمــة  
االتجار في البشر خاصة بـین الفئـات المعرضـة للخطـر، وكـذلك              

 .تشجیع ثقافة اإلبالغ عن جرائم االتجار
  ــرامج ــاعي  ب  تطــوير مــشروعات  :التمكــین االقتــصادي واالجتم

اقتـصادية صـغیرة ومتوسـطة الحجـم ُمـدرة للـربح للـشباب مــن        
الفئات المعرضة للخطر وأسرھم وتقديم بـرامج للتـدريب بھـدف           
اإللحاق بسوق العمل، وذلك بالتعاون مع مجتمع األعمال وإتحاد 

ــة والھجــرة والم  ــصناعات ووزارة القــوى العامل جلــس القــومي ال
 . للشباب والصندوق االجتماعي للتنمیة

 
   :دور مجتمع األعمال: سادسًا

               ندعو مجتمع األعمال إلى االلتـزام بمیثـاق أثینـا الخـاص بالمبـادئ
األخالقیة لمكافحة االتجار في البشر، وإلى  نشر الوعي بھـا بـین             



 36  النساء واألطفال " وحدة منع االتجار بالبشر

الشركات، وضم ألف شركة على األقل تلتزم بذلك والـشركات ذات        
مع إمكان النظر في صیاغة مدونة      . 2010فعة منھا حتى نھاية     المن

سلوك مصرية في ھذا الـشأن وفـتح بـاب التوقیـع علیھـا لمجتمـع                
 .األعمال المصري

           ندعو لتعزيز التعاون بـین الحكومـة ومجتمـع األعمـال وإلـى سـرعة
االتفاق على ضوابط ومعايیر تتعلق بمراقبة ظروف العمل ولتطبیـق          

ة في ھذا المجال سعیًا للقضاء على ظروف العمل        القوانین الحاكم 
المجحفــة ومختلــف أوجــه االســتغالل خاصــة للمــرأة والطفــل، مــع  
أھمیة التعاون بـین مجتمـع األعمـال واتحـادات الـصناعات والتجـارة        

  .لمكافحة عمالة األطفال
          ندعو مجتمع األعمال إلى المساھمة في األنشطة الخاصـة

ــا  ــضحايا ومنھ ــل حمــالت  االشــ: بمــساعدة ال ــي تموي تراك ف
التوعیــة اإلعالمیــة مــن خــالل وســائل االتــصال المباشــر       

 .والجماھیري التي تستھدف الضحايا المحتملین
 تعبئة الموارد لبناء مراكز إيواء لضحايا االتجار في البشر. 
   ل صندوق مساعدة ضـحايا االتجـار فـي        المساھمة في تموي

فحـة االتجـار   البشر الذي سیتم إنشاؤه بعد صدور قـانون مكا       
بالبشر، والذي سیتم في إطاره تحديـد األھـداف واألنـشطة           

  .التي سیتم توجیه اإلنفاق لھا
  

  :التعاون الدولي: سابعًا
                 نعرب عن التقـدير لمـستوى التعـاون القـائم بـین الجھـات الوطنیـة

  .المصرية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمة الدولیة للھجرة
 متحدة ذات الصلة إلى تكثیف التعاون ندعو منظمات وأجھزة األمم ال

مع الحكومة المصرية في دعم جھـود بنـاء القـدرات الوطنیـة علـى              
المستويین الحكومي وغیر الحكومي مـن خـالل تـوفیر المـساعدة            

  .الفنیة وتبادل الخبرات الناجحة
              ندعو إلى إضافة مكون خاص باالتجار في البـشر إلـى برنـامج بنـاء

الــذي يــتم تنفیــذه - حقــوق اإلنــسان القــدرات الوطنیــة فــي مجــال
ــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي    ــاون مــع برن ــدريب -بالتع  يتــضمن ت

القـائمین علـى إنفـاذ القـانون علـى تنفیـذ قـانون مكافحـة االتجــار         
 . بالبشر عند صدوره

  
 عامـًا قومیـًا لمكافحـة االتجـار         2011نقترح تخـصیص عـام      :  ثامنا

  .في البشر 
 


