المح ــور األول :التدابير الخاصة بالمنع والوقاية وتجفيف المنابع Prevention
أوالً :رفع الوعي العام حول االتجار بالبشر وسبل المنع والوقاية.

المدة الزمنية

الفئات المستهدفة

الجهات المنفذة

األهداف الفرعية

النشاط

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

تنمية وتعظيم دور اإلعالم

إعداد دراسة إعالمية شاملة بهدف صياغية حملة إعالمية

 الشباب

لمكافحة االتجار بالبشر

 االطفال

 اتحاد االذاعة والتليفزيون

 أرباب األسر

 الهيئة العامة لالستعالمات

مستمر

مؤشرات التقييم
 وجود حملة إعالمية ذات تأثير إيجابي

 و ازرة الشباب والرياضة
 القنوات الخاصة
تطوير وتكثيف المعالجة اإلعالمية لملف االتجار

دورات تدريبية وموائد مستديرة للمتخصصين في مجال

 االعالميين

بالبشر

اإلعالم

 الصحفيين

اصدار أدلة تدريبية وكتيبات تعريفية للمعالجة االعالمية

 االعالميين

لقضية االتجار بالبشر

 الصحفيين

 االمانة الفنية للجنة الوطنية.
 و ازرة

الدولة

للهجرة

 عدد الدورات التدريبية المنفذة .

وشئون

 تناول إعالمي أفضل لقضية االتجار

المصريين في الخارج.
 الهيئة العامة لالستعالمات.

بالبشر.
مستمر

 اتحاد اإلذاعة والتليفزيون.
 المركز القومي للبحوث االجتماعية
والجنائية.
 االمانة الفنية للجنة الوطنية.

 و ازرة الدولة للهجرة وشئون المصريين

مستمر

 عدد االصدارات

في الخارج.
 الهيئة العامة لالستعالمات.
 اتحاد اإلذاعة والتليفزيون
إعداد أعمال درامية/مسرحية /كارتونية تعالج مسألة

 الشباب



األمانة الفنية للجنة الوطنية

االتجار بالبشر

 االطفال



الهيئة العامة لالستعالمات

 ارباب األسر



اتحاد االذاعة والتليفزيون



و ازرة الشباب والرياضة



و ازرة الهجرة والمصريين في
الخارج
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المجلس القومي للمرأة

مستمر

أعداد االعمال التي تعالج قضية االتجار
بالبشر.

 المجلس القومي للطفولة واالمومة
استخدام وسائل التواصل االجتماعية الحديثة (فيسبوك،

 الشباب

تويتر )..،لرفع الوعي والتواصل مع الضحايا وابراز

 االطفال

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

مستمر

 عدد المعجبين والمتابعين
ومدى التفاعل

قصص نجاحهم في العبور من األزمة "الجوانب السلبية
واإليجابية"
لوحات إرشادية بالشوارع والمطارات والمنافذ للتوعية

 الشباب

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

(دليل إرشادي ،مطويات ،بنرات ،بوسترات )...،للتوعية

 االطفال

 و ازرة الشباب والرياضة

بمخاطر االتجار بالبشر وجهود الدولة في التصدي لها.

 ارباب األسر

 الهيئة العامة لالستعالمات

التوعية بقانون رقم  64لسنة  2010لمكافحة االتجار

 الشباب

بالبشر

 االطفال

 اتحاد االذاعة والتليفزيون

 ارباب األسر

 الهيئة العامة لالستعالمات

مستمر

عدد االصدارات المطبوعة

 المجلس القومي للمرأة
 المجلس القومي للطفولة واالمومة
 منظمات المجتمع المدني
 األمانة الفنية للجنة الوطنية

مستمر

 وجود حملة إعالمية ذات تأثير إيجابي
للتعريف بمواد القانون

 المجلس القومي للمرأة
 المجلس القومي للطفولة واالمومة
 االعالم
 منظمات المجتمع المدني
إدراج مسألة االتجار بالبشر في المقررات التعليمية

 اعتماد برامج توعية وتعليم وتثقيف وطنية موحدة.

 طالب المراحل التعليمية

 و ازرة التربية والتعليم

واالنشطة الالصفية واالنشطة الجامعية

 ندوات تثقيفية لتوعية طلبة المدارس والجامعات.

 معلمي اللغة العربية والدراسات

 و ازرة التعليم العالي

االجتماعية واالخصائيين

 و ازرة الشباب والرياضة

االجتماعيين ومشرفي التربية

 المجلس القومي للطفولة واالمومة

 بناء قدرات المعلمين واالخصائيين االجتماعين
والمشرفين على كيفية وضع وعرض قضية االتجار
بالبشر في المقررات الدراسية.

البيئية والسكانية

 ندوات للتوعية بمخاطر االتجار بالبشر.
 تصميم مجالت حائط – صفحات الكترونية.
 طرح مسابقات متنوعة (تعبير فنى ،بحوث ،تصميم،

بدءاً من
السنة

الدراسية

بالبشر في المقررات التعليمية بشكل
جاذب لألطفال ويسهل استيعابه.

القادمة لعام

 نتائج االستبيانات على عينة ممثلة

-2017

من الطالب والمعلمين واالخصائيين

2018

االجتماعيين والمشرفين.

(النشاط

 إدراج في األنشطة (الالصفية)

الصيفي لعام

التعليمية والثقافية واالجتماعية بالمدارس

)2017

اعمال درامية.)...،

 إدراج التوعية بمخاطر االتجار

والجامعات فضال عن مراكز الشباب.
 عدد المسابقات.
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األبحاث والدراسات األكاديمية

 منظمات المجتمع المدني طبقا

إبراز دور الشرائع السماوية في تجريم االتجار بالبشر

 الشباب

(دليل تدريبي حول خطورة جريمة االتجار بالبشر

 االطفال

وصورها وتناولها في الشرائع السماوية لالستعانة به في

 ارباب األسر

مستمر

 عدد إصدارات الدليل التدريبي.

للمعايير الوطنية.

المحاضرات والندوات والخطب والبرامج الدينية)

 األزهر الشريف.
 الكنيسة المصرية.
 و ازرة األوقاف.
 و ازرة الثقافة.

ثانيا :دعم التنمية كأساس لمكافحة االتجار بالبشر
األهداف الفرعية

النشاط

الفئات المستهدفة

الجهات المنفذة

تمكين األسرة ومكافحة الفقر واألمية ومنع التسرب

 برامج للقروض ومحو األمية و القضاء علي

 الشباب

 منظمات المجتمع المدني طبقا

من التعليم وعمالة األطفال.

العشوائيات

 االطفال

 تعزيز التواصل مع برامج مكافحة الفقر والعدالة

 ارباب األسر

للمعايير الوطنية.

االجتماعية الحالية
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 الصندوق االجتماعي للتنمية.
 و ازرة التنمية المحلية.

المدة الزمنية
مستمر

مؤشرات التقييم
 عدد األسر التي تم مساعدتهم.

المحور الثاني :التدابير الخاصة بالمكافحة والمعاقبة ومنع اإلفالت من العقاب Prosecution
أوالً :بناء وتفعيل اإلطار التشريعي الداعم ألنشطة مكافحة االتجار بالبشر

األهداف الفرعية

النشاط

تفعيل القانون والالئحة التنفيذية فيما يتصل بحماية

إنشاء صندوق حماية الضحايا(المادة  27من القانون

واعادة تأهيل الضحايا

)2010/63

المراجعة التشريعية فيما يخص إجراءات الضبط

تعديالت تشريعية وفقاً للمستجدات والثغرات التي ظهرت

الفئات المستهدفة

الجهات المنفذة

المدة الزمنية

مؤشرات التقييم

ضحايا االتجار بالبشر.

 و ازرة الداخلية.

مستمر

 إنشاء صندوق لحماية ضحايا االتجار بالبشر.
 حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم

 و ازرة الدفاع.

المنصوص عليها في القانون واألموال وأدوات

 النيابة العامة.

النقل المصادرة.
وجمع االستدالالت.

في تطبيق القانون  2010/64والئحته التنفيذية وتعديل

ضحايا االتجار بالبشر.

 مجلس النواب.

 و ازرة

الشئون

 إقتراح تعديالت علي القوانين ذات الصلة.

 مجموعة العمل القانونية
المنبثقة

الوطنية.

عن

موافاتها بأعداد القضايا التي ُحكم فيها وفقا لقانون
االتجار بالبشر.

موافاة اللجنة الوطنية من قبل جهات التحقيق بأعداد

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة

 و ازرة العدل.

القضايا المتعلقة باالتجار بالبشر التي ترد وأعداد

ومنع الهجرة غير الشرعية

 النيابة العامة.

المضبوطين واالحكام الصادر فيها.

واالتجار بالبشر

تعزيز كفاءة إجراءات الضبط وجمع االستدالالت من

 تطوير أساليب البحث الشرطي.

مأموري الضبط القضائي

خالل التدريب النوعي المتخصص لجهات مكافحة

 توفير المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة

الجريمة.

لألجهزة األمنية.
 إعداد ورش عمل لمأموري الضبط القضائي في

والئحته التنفيذية.

ومجلس النواب.

التشريعات ذات الصلة.

تعزيز القدرة المعلوماتية للجنة الوطنية من خالل

القانونية

مستمر

 و ازرة الداخلية.

اللجنة

مستمر

مستمر

 و ازرة الدفاع.
مأموري الضبط القضائي

مجاالت التعامل مع ضحايا االتجار في كافة المجاالت

 و ازرة الداخلية.

 دليل إرشادي لمحاضر التحريات والضبط لجريمة
االتجار بالبشر

 و ازرة العدل.

 و ازرة الداخلية.

وضع دليل إرشادي لبيان جرائم االتجار بالبشر والجرائم

 و ازرة التربية والتعليم.

المرتبطة بها يتضمن شرح قانون مكافحة االتجار بالبشر
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القضايا التي ٌحكم فيها وفقا لقانون االتجار بالبشر.

 برامج التدريب.
القانون في القضايا ذات الصلة

مستمر

 برامج التدريب
 اعداد المتدربين للبدء في استخدام نصوص
القانون في القضايا ذات الصلة.

المتعلقة باالتجار بالبشر.
مأموري الضبط القضائي

 توافر قاعدة معلوماتية للجنة الوطنية عن أعداد

 اعداد المتدربين للبدء في استخدام نصوص

 و ازرة الدفاع .

 اللجنة الوطنية.

 إقتراح تعديالت علي قانون رقم  64لسنة 2010

مستمر

 صدور دليل إرشادي متميز وسهل الفهم.

والقوانين ذات الصلة وكيفية التحقيق في تلك الجرائم

 المجلس القومي للمرأة.

والتعامل معها.

 و ازرة الصحة والسكان.
 و ازرة القوى العاملة.
 النيابة العامة.

 كليات الحقوق.

 التعليم عن بعد(E learning ) :

مأموري الضبط القضائي

 منح دراسية خارجية.
 جوالت دراسية.

الوطنية

 اللجنة
التنسيقية

لمكافحة

الهجرة

غير

مستمر

 عدد الجوالت والمنح الدراسية

ومنع
الشرعية

واالتجار بالبشر.
 و ازرة العدل.
 النيابة العامة.


و ازرة الداخلية.

 و ازرة التربية والتعليم.
 و ازرة التعليم العالي.
إعداد دورات تدريبية ألعضاء النيابة العامة من خالل

اعضاء النيابة العامة

مستمر

النيابة العامة

 برامج التدريب
 اعداد المتدربين للبدء في استخدام نصوص

مركز تدريب رجال النيابة العامة التابع إلدارة التدريب

القانون في القضايا ذات الصلة

بالتفتيش القضائي للنيابة العامة تتضمن شرح مواد
القانون وكيفية تطبيقها واعطاء نماذج للقضايا ذات
الصلة عن طريق مجموعة من رجال القضاء ذوى الخبرة
في هذا المجال.
زيارات للدول ذات التجارب الناجحة في مجال مكافحة
االتجار بالبشر وتبادل خبرات.

 اعضاءاالمانة الفنية للجنة
الوطنية

 األمانة
الوطنية

 ممثلي الجهات األعضاء في
اللجنة الوطنية.
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الفنية

للجنة

مستمر

عدد الزيارات الميدانية للدول ذات التجارب الناجحة.

ثانيا :تعبئة الموارد الالزمة لدعم جهود مكافحة االتجار بالبشر
األهداف الفرعية

النشاط

الفئات المستهدفة

تعزيز عمل األمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية (رفع

 تعزيز الجانب اإلداري والمالي من خالل تدريبات

 اعضاءاالمانة الفنية للجنة

الكفاءة اإلدارية والمهنية ألعضاء األمانة الفنية للجنة

بناء قدرات للسادة العاملين فيها.

الوطنية من خالل برامج تدريبية ،فضال عن ممثلي
الجهات األعضاء في اللجنة)

 ورش عمل متخصصة لتعزيز قدرات اعضاء اللجنة
الوطنية (كيفية صياغة مشروعات ،كيفية تقييم تنفيذ

الجهات المنفذة
 األمانة

الوطنية.

خالل تبادل خبرات.

للجنة

مستمر

الوطنية.

 ممثلي الجهات األعضاء في
اللجنة الوطنية.

 عدد ورش العمل.
 عدد المتدربين.

 ممثلي

 استبيان لتقييم مدى استيعاب المشاركين.

الجهات

األعضاء في اللجنة

االنشطة.)...،
االستفادة من تجارب الدول المشابهة في الظروف من

الفنية

المدة الزمنية

مؤشرات التقييم

الوطنية.
 اعضاءاالمانة الفنية للجنة



الوطنية.

األمانة الفنية للجنة

مستمر

الوطنية.

 ممثلي الجهات األعضاء في

 عدد المتدربين.

 ممثلي

اللجنة الوطنية.

 عدد ورش العمل.
 استبيان لتقييم مدى استيعاب المشاركين.

الجهات

األعضاء في اللجنة
الوطنية.

تعزيز عمل االمانة الفنية بمتخصصين في اعمال
الترجمة والحمالت االعالمية.
إنشاء وحدة الدعم والرصد والموقع االلكتروني للجنة

 اعضاءاالمانة الفنية للجنة

 األمانة

الوطنية.

الوطنية.

 اعضاء االمانة الفنية للجنة

 األمانة

الوطنية.
الدراسات واألدلة التدريبية والبحثية

 الجهات

تقرير سنوي خاص بأعمال اللجنة (مؤتمر دولي لنشر
التقرير).
زيارات للدول ذات التجارب الناجحة في مجال مكافحة
االتجار بالبشر وتبادل خبرات.

 استبيان لتقييم مدى استيعاب المشاركين.
الفنية

للجنة

مستمر

الوطنية .
البحثية

الوطنية

 األمانة

واالجنبية.
 الجهات

الفنية

للجنة

مستمر

 عدد ورش العمل.

 إنشاء وحدة للمعلومات
 إنشاء موقع الكتروني للجنة الوطنية

الفنية

للجنة

مستمر

 عدد الدراسات واالبحاث الوردة للجنة الوطنية.

الوطنية.
بمكافحة

المعنية

 األمانة

القضية.

الفنية

للجنة

مستمر

الوطنية.

 اعضاءاالمانة الفنية للجنة
الوطنية.



الوطنية.

األمانة الفنية للجنة
الوطنية.

 ممثلي الجهات األعضاء في
اللجنة الوطنية.

 ممثلي

الجهات

األعضاء في اللجنة
الوطنية.
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 عدد التقارير السنوية الخاصة بأعمال اللجنة

مستمر

 عدد الزيارات الميدانية.

التعاون مع الكيانات واللجان التنسيقية المماثلة بما
يتوافق مع ضوابط وأهداف اللجنة.

ثالثاً :التدابير الخاصة بإجراءات التحقيق واال تهام والمحاكمة

األهداف الفرعية

النشاط

تعزيز كفاءة إجراءات التحقيق واالتهام والمحاكمة من

إعداد دورات تدريبية ألعضاء النيابة العامة من خالل

خالل التدريب النوعي المتخصص (بناء قدرات

مركز تدريب رجال النيابة العامة التابع إلدارة التدريب

القائمين على انفاذ القانون وادارة العدالة).

بالتفتيش القضائي للنيابة العامة تتضمن شرح مواد

 الكيانات واللجان التنسيقية

 األمانة

المماثلة.

الفنية

للجنة

مستمر

 سبل التعاون الكيانات واللجان التنسيقية المماثلة.

الوطنية.

الفئات المستهدفة

الجهات المنفذة

المدة الزمنية

مؤشرات التقييم

اعضاء النيابة العامة

 النيابة العامة

مستمر

 برامج التدريب
 اعداد المتدربين

البدء في استخدام نصوص القانون في القضايا ذات

الصلة

القانون وكيفية تطبيقها واعطاء نماذج للقضايا ذات
الصلة عن طريق مجموعة من رجال القضاء ذوى الخبرة
في هذا المجال.
إعداد دورات للسادة القضاة من خالل المركز القومي

 القضاة



و ازرة العدل

مستمر

 إبرامج التدريب
 أعداد المتدربين

للدراسات القضائية تتضمن شرح مواد القانون وكيفية

 البدء في استخدام نصوص القانون في القضايا

تطبيقها واعطاء نماذج للقضايا ذات الصلة عن طريق

ذات الصلة

مجموعة من رجال القضاء ذوى الخبرة في هذا المجال.
 اللجنة الوطنية.

مذكرات تفاهم لتبادل أفضل وأحدث الممارسات في

 القضاة.

مجال تقنيات وأساليب التحقيق واالتهام والمحاكمة

 أعضاء النيابة العامة.

قائمة باحتياجات المعدات والوسائل التكنولوجية

 القضاة.

 اللجنة الوطنية.

 أعضاء النيابة العامة.

 و ازرة العدل.

مستمر

 عدد مذكرات التفاهم

 مأموري الضبط القضائي.

مأموري الضبط القضائي.

مستمر

 عدد المعدات والوسائل التكنولوجية التي تم
توفيرها.

 و ازرة الداخلية.
 النيابة العامة.

دليل إرشادي خاص بتقنيات التحقيق واالتهام

 القضاة.

 اللجنة الوطنية.

والمحاكمة.

 أعضاء النيابة العامة.

 و ازرة العدل.

 مأموري الضبط القضائي.

 و ازرة الداخلية.
 النيابة العامة.
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مستمر

 عدد إصدارات الدليل االرشادي

حصر سنوي بعدد القضايا واألحكام النهائية الباتة

 األمانة

-

الفنية

الوطنية.

ونشرها ودراستها وبخاصة الصادرة بالبراءة منها.

 و ازرة العدل.
 و ازرة الداخلية.
 النيابة العامة.
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للجنة

مستمر

 إصدار تقرير بعدد القضايا سنوياً.

المحور الثالث  :التدابير الخاصة بالحماية والمساعدةProtection
أوالً :اإلطار التشريعي:

األهداف الفرعية

ضمان فاعلية اإلطار التشريعي

المدة الزمنية

النشاط

الفئات المستهدفة

الجهات المنفذة

ضمان وجود إطار تشريعي فعال لتعويض الضحايا

ضحايا االتجار بالبشر

 اللجنة الوطنية.

(تفعيل صندوق مساعدة ضحايا االتجار بالبشر وفقا للمادة

 عددالضحايا الذين تم توفير رعاية لهم وتأهيلهم

 النيابة العامة

واإلعادة اآلمنة لألجانب منهم.

 و ازرة الخارجية.

 27من القانون )2010/64

مؤشرات التقييم

 عدد الحاالت التي تم تعويضها وفق ًا لإلطار

 و ازرة العدل.

التشريعي.

 و ازرة الداخلية.

 و ازرة الشئون القانونية ومجلس
النواب.

مستمر

 و ازرة التضامن االجتماعي.
 و ازرة الصحة والسكان.

 النيابة العامة.
 المجلس

واألمومة.

 المجلس

االنسان.

القومي

للطفولة
لحقوق

القومي

 المجلس القومي للمرأة.

 المجتمع المدني في إطار

الضوابط التي تضعها اللجنة.

فعالية معايير الرعاية والمساعدة (الدليل الخاص بمعايير

 اللجنة الوطنية.

ضحايا االتجار بالبشر

مستمر

 النيابة العامة.

الرعاية والمساعدة وتأهيل الضحايا)

والمساعدة وتأهيل الضحايا.

 و ازرة الخارجية.
 و ازرة العدل.

 و ازرة الداخلية.

 و ازرة الشئون القانونية ومجلس
النواب.

 و ازرة التضامن االجتماعي.
 و ازرة الصحة والسكان.
 المجلس

واألمومة.

القومي

للطفولة

 المجلس القومي لحقوق االنسان.

9

 عدد إصدارات الدليل الخاص بمعايير الرعاية

 المجلس القومي للمرأة.
 المجتمع

المدني

إطار

في

الضوابط التي تضعها اللجنة.

ضمان تطبيق النصوص الخاصة بعدم تعرض الضحية

 الضحايا المتجر بيهم

للمساءلة الجنائية

 اللجنة الوطنية.


مستمر

 النيابة العامة

تقرير بعدد ضحايا االتجار بالبشر مع بيان
عدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

 و ازرة العدل.
 و ازرة الداخلية.
موائد مستديرة للسادة أعضاء مجلس النواب لدراسة

 السادة

التشريعات الحالية.

النواب.

أعضاء

مجلس

 اللجنة الوطنية.
 السادة

أعضاء

 عدد الموائد المستديرة التي ستقام للسادة
مجلس

النواب.

 و ازرة الشئون القانونية ومجلس

أعضاء مجلس النواب
مستمر

النواب.

ثانياً :المساعدة القانونية:

النشاط

الفئات المستهدفة

األهداف الفرعية

المساعدة القانونية للضحايا (مراكز مساعدة

 خط مباشر للمساعدة القانونية.

 الضحايا المتجر بيهم

قانونية)( ) legal clinic

 دليل تدريبي خاص للمساندة القانونية.

المدة الزمنية

الجهات المنفذة


اللجنة الوطنية.



النيابة العامة.



 توفير وسائل التواصل لغوياً مع الضحايا األجانب.
 توفير وسائل مساعدة مباشرة.

 كفالة صون الحرمة الشخصية.
 تعزيز اَلية اإلحالة الوطنية.






و ازرة الداخلية.



و ازرة الشئون القانونية ومجلس



و ازرة التضامن االجتماعي.

النواب.




و ازرة الصحة والسكان.
المجلس

واألمومة.

القومي

للطفولة

 المجلس القومي للمرأة.
 المجتمع المدني في إطار
الضوابط التي تضعها اللجنة.
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حصر عدد الحاالت التي قدمت لها
مساعدات

و ازرة الخارجية.

و ازرة العدل.

مؤشرات التقييم

مستمر

ثالثاً :المساعدات والخدمات الخاصة بضحايا االتجار بالبشر:
األهداف الفرعية

النشاط

المساعدة والخدمات الصحية والنفسية

تخصيص جهات الستقبال ضحايا االتجار بالبشر

واالجتماعية

ومساعدتهم.

الفئات المستهدفة

المدة الزمنية

الجهات المنفذة

 الضحايا المتجر بيهم

 اللجنة الوطنية.

مؤشرات التقييم
 عدد الجهات المتخصصة التي تم إنشائها

 و ازرة التضامن االجتماعي

الستقبال الضحايا ومساعدتهم.

 و ازرة الصحة والسكان

 المجلس القومي لحقوق االنسان.
 المجلس القومي للمرأة.
 المجتمع

المدني

إطار

في

مستمر

الضوابط التي تضعها اللجنة.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني في حماية الضحايا

 الضحايا المتجر بيهم

بما يتوافق مع ضوابط اللجنة.

 تقرير بسبل التعاون مع منظمات المجتمع

 اللجنة الوطنية.
 و ازرة الخارجية.

المدني.

 و ازرة التربية والتعليم.

 و ازرة التضامن االجتماعي

مستمر

 و ازرة الصحة والسكان.

 المجلس القومي لحقوق االنسان.
 المجلس القومي للمرأة.
 المجتمع

المدني

في

إطار

الضوابط التي تضعها اللجنة.

تفعيل دور المؤسسات األهلية ،وذلك بالتعاون معهم في

 الضحايا المتجر بيهم

مساعدة الضحايا واعادة التأهيل.
دورات تدريبية للمتخصصين في مجال تقديم الخدمات
الصحية والنفسية واالجتماعية.

 المتخصصين في مجال
تقديم الخدمات الصحية
والنفسية واالجتماعية.

 اللجنة الوطنية.

 و ازرة التضامن االجتماعي.
 اللجنة الوطنية.

مستمر

 و ازرة الخارجية.

 و ازرة التضامن االجتماعي
 المجلس

االنسان.

القومي

لحقوق

 المجلس القومي للمرأة.

 المجتمع المدني في إطار
الضوابط التي تضعها اللجنة.
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 عدد الدورات التدريبية للمتخصصين في مجال
تقديم الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية.

 و ازرة التربية والتعليم.

 و ازرة الصحة والسكان.

مستمر

 تقرير بسبل التعاون مع المؤسسات األهلية.

 تتم كافة األنشطة المذكورة عالية بالتنسيق والتشبيك وبالشراكة مع الجهات المعنية  Partnershipوتكون اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة االتجار بالبشر
هي اآللية المعنية بضمان التنسيق والشراكة

وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد ادوار الجهات المسئولة عن التنفيذ واالنشطة المزمع القيام بها والمخرجات المتوقعة وتقييم أالداء وميزانية كل نشاط عند وضع
المشاريع المفعلة للخطة التنفيذية لالستراتيجية وفقاً للضوابط التى تحددها األمانة الفنية للجنة والخبير الوطنى .
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