االستراتيجــية الوطــنية لمكافحـــة ومنع الهجـــرة غير الشــرعية
2026-2016
الــرؤيــة

دولة رائدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية لها سياسة متكاملةٌ ،توفر بيئة حاضنة لمواطنيها وتحترم المواثيق الدولية ذات الصلة.

الــرســالة

تتمثل رسالة االستراتيجية الوطنية  2026-2016في تعميق جسور التعاون بين االطراف الوطنية (الحكومية وغير الحكومية) ،ومع االطراف االقليمية والدولية

لتحقيق التنمية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية 1.

 -احترام سيادة القانون.

القـــــيم

 احترام مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان. -الشفافية في تنفيذ مراحل االستراتيجية.

 المشاركة المجتمعية( فيما بين الجهات الوطنية الحكومية /غير الحكومية). المسئولية االجتماعية للقطاع الخاص. -المشاركة اإلقليمية والدولية.

 -المتابعة والتقييم (مراحل تنفيذ االستراتيجية ،الجهات المسئولة عن التنفيذ).

( 1سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وامنيا وتكنولوجيا).
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الفــئات المستهدفة

 -الشــباب.

 -االطـــفال.

 -ارباب األسر.

 الوافدين بشكل غير شرعي. -المهربين.

الجهات المنفذة

 -الجهات الحكومية.

 جهات انفاذ القانون. -مجلس النواب.

 -المؤسسات الدينية.

 -القائمين على العملية التعليمية.

 -الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية.2

 -وحدات المسئولية االجتماعية للشركات .
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 -وسائل االعالم واالتصال الحديثة.

 2المسجلة وفقا للقانون رقم  84لسنة  2002ووفقا للقواعد التي تضعها اللجنة في هذا الشأن.
 3المسجلة وفقا للقانون رقم  84لسنة  2002ووفقا للقواعد التي تضعها اللجنة في هذا الشأن.
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 -1المتغيرات السياسية:

المتغــيرات المؤثرة على الموضوع

أ -المتغيرات السياسية الدولية:

 االهتمام الدولي بقضية الهجرة غير الشرعية بما يساعد في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. تفاقم الحروب والنزاعات في المنطقة. -انتشار ظاهرة اإلرهاب في المنطقة.

 عدم استقرار بعض النظم السياسية في المنطقة. -االتفاق األوروبي/التركي بشأن اعادة المهاجرين.

 القيود المفروضة على الهجرة الشرعية الى الخارج.ب -المتغيرات السياسية المحلية:

 االهتمام السياسي بالقضية. -2المتغيرات االقتصادية:

أ -المتغيرات االقتصادية الدولية:

 -انكماش النمو االقتصادي في دول العالم.

 التضخم وانكماش قيمة العملة في بعض الدول. -االزمات االقتصادية التي تضرب بعض الدول.
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ب -المتغيرات االقتصادية المحلية:

 عدم استقرار األوضاع االقتصادية. -تراجع موارد قطاع السياحة.

 -انكماش االستثمارات ،وانخفاض قيمة العملة المصرية.

 زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين االجانب وتزايد اعتماد القطاع غير الرسمي عليهم في ضوء مهاراتهم وقبولهم بأعمال يترفع المصريون عن العمل بها. عدم وجود دراسة متكاملة الحتياجات السوق المحلى من العمالة. تراجع عائد الحاصالت الزراعية. -3المتغيرات االجتماعية:

 -الزيادة السكانية.

 تغير بنية التركيبة السكانية وتزايد نسبة الشباب في الهرم السكاني للمجتمع. -انخفاض مستوي التعليم.

 -تزايد الفكر االستهالكي والتفاخر بالسفر إلى الخارج والرغبة في تقليد الغير.

 تراجع الرؤية المجتمعية لقيمة العمل. -غياب دور المثل والقدوة.

 فقدان قيمة االنتماء بين الفرد ووطنه. -4المتغيرات التكنولوجية:

 -مساهمة التطور التكنولوجي (وسائل االتصال) في رفع سقف تطلعات الشباب.

 -تدهور التعليم الفني ،وعدم قدرته على رفع مهارات الشباب بما يواكب التطور التكنولوجي الراهن واحتياجات سوق العمل.

 قدرة سماسرة الهجرة غير الشرعية على إدارة وترويج أنشطتهم بشكل أكثر سهولة اعتمادا على وسائل االتصال الحديثة.4

 -5المتغيرات القانونية :

 -الفجوة التشريعية في القوانين المصرية.

 اعتبار بعض القوانين األوروبية حاف از يشجع علي هجرة األطفال غير المصحوبين. القيود المفروضة على الهجرة الشرعية الى الخارج بما يحد من فرصها. -6المتغيرات البيئية:

 -التلوث البيئي ،وتأثيره السلبي علي بعض الحرف سلبيا كالصيد مما يدفع اصحابها للعمل كوسطاء في الهجرة غير الشرعية .
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االقتصادي للمزارعين وأسرهم.
 -انكماش الرقعة الزراعية وتأثيرها على الوضع

 -الجفاف والتصحر بما يمثل عوامل طاردة من إفريقيا.

 4البناء على االرض الزراعية ،اصبحت سلعة استهالكية ال استثمارية.
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االهداف الرئيسية واالهداف الفرعية
األهداف الفرعية

االهداف الرئيسية
اوال :رفع الوعي العام

 .1تطوير وتكثيف المعالجة اإلعالمية لملف الهجرة غير الشرعية.

الشرعية

 .3االتصال المباشر (زيارات ميدانية) بالفئات المستهدفة في المحافظات األكثر تصدي ار للهجرة غير الشرعية لطرح المخاطر

بقضية الهجرة غير

 .2إدراج مسألة الهجرة غير الشرعية في المقررات التعليمية واالنشطة الالصفية واالنشطة الجامعية.
والبدائل.

 .4اعداد برامج تدريبية للفئات المؤثرة في المحافظات االكثر تصدي ار للهجرة (المدرسين ،شيوخ المساجد ،مسئولي مراكز الشباب،
…).

 .5تطوير الرؤية المجتمعية لقيمة العمل من خالل المناهج التعليمية ،وسائل اإلعالم ،االتصال المباشر بالشباب.
ثانيا :تعبئة الموارد

الالزمة لدعم جهود

مكافحة الهجرة الشرعية

ثالثا :دعم التنمية

كأساس لمكافحة الهجرة

غير الشرعية ،وتوفير

البدائل االيجابية لفرص
العمل في مصر ،ودعم

مسارات الهجرة الشرعية

 .1تشجيع القطاع الخاص على دعم أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 .2إعداد برامج تدريبية لرفع الكفاءة اإلدارية والمهنية ألعضاء األمانة الفنية للجنة الوطنية ،فضال عن ممثلي الجهات األعضاء
في اللجنة.

.1حصر الفرص البديلة المتاحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني  ،التوظيف ،تمويل المشروعات الصغيرة.
.2تنمية القدرات والتأهيل لسوق العمل.

 .3تبني اللجنة الوطنية لمشروعات نموذجية ( )Pilot Projectفي مجاالت التعليم الفني والتدريب المهني ،التوظيف وتمويل
المشروعات الصغيرة

 .4االرتقاء بالبنية األساسية للمحافظات األكثر تصدي ار للهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع الجهات المعنية (حكومية وغير حكومية).
.5التنسيق مع الجهات المانحة من أجل إطالق مبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.

.6التنسيق مع الجهات المعنية (المكاتب العمالية /النقابات/اللجان المشتركة )...لرصد احتياجات سوق العمل المحلى واألجنبي
ومراعاتها في برامج التعليم الفني والتدريب المهني للعمالة المصرية.
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رابعا :حماية الفئات

االكثر عرضة لمخاطر
الهجرة غير الشرعية

خامسا :استثمار التعاون

الدولي لخدمة القضية
سادسا :رفع القدرة

 .1التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المدارس الثانوية و الجامعات.
 .2تفعيل دور االعالم.

 .3تفعيل دور المؤسسات الدينية.
 .4تفعيل دور المجتمع المدني.

 .1إقامة برامج تعاون مع المنظمات الدولية و أجهزة األمم المتحدة والمانحين في مجاالت التوعية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية
ودعم التعليم الفني و5التدريب المهني وتوفير فرص العمل.

 .2استثمار اتفاقيات التعاون القضائي الدولي الثنائية ومتعددة االطراف لتعقب المهربين.
تصدير للهجرة غير
ا
 .1االتفاق مع وزارة التنمية المحلية على إعداد تقييم للوضع االقتصادي واالجتماعي في المحافظات األكثر

المعلوماتية ذات الصلة

الشرعية يسهم في تحديد احتياجات كل محافظة (مشروعات تنموية ،برامج التعليم الفني والتدريب المهني) من خال ل قيام كل

الشرعية

الشباب وتدريبهم أو االرتقاء بالبنية األساسية للمحافظة وقراها ،على أن يتم دراسة هذه االحتياجات في إطار اللجنة الوطنية

بموضوع الهجرة غير

محافظة من المحافظات األكثر تصدي ار للهجرة غير الشرعية بموافاة وزارة التنمية المحلية باحتياجاتها سواء في مجال توظيف

للنظر في مدى إمكانية بلورتها في شكل مشروعات يتم طرحها على الجهات المانحة.

 .2تعزيز الذاكرة المؤسسية للجنة الوطنية (تطوير الصفحة اإللكترونية للجنة ،دعم وحدة التوثيق.)...،
سابعا :بناء وتفعيل

 .1تكثيف البرامج التدريبية للقائمين على انفاذ القانون وادارة العدالة.

اإلطار التشريعي الداعم

 .2متابعة االتفاقيات وقوانين الدول األخرى المؤثرة على القضية سلبا أو إيجابا ودراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في

غير الشرعية

 .3إقرار قانون العمل الجديد.

ألنشطة مكافحة الهجرة
ثامنا :تعزيز التعاون

اإلقليمي

كيفية التعامل معها.

 .1تنظيم دورات تدريبية لبناء الكوادر العربية واإلفريقية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

.2نقل نموذج اللجنة الوطنية للدول اإلفريقية التي تعاني من زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية الوافدة منها.
.3تقديم الدعم الفني للدول االفريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية

 5وفقا لآللية التي اقرها مجلس الوزراء بشأن التعاون مع الجهات االجنبية.
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خطة العمل الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
اكتوبر  -2018اكتوبر 2020
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الهدف الرئيسي )1( :رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية
النشاط

األهداف الفرعية

الفئات المستهدفة

الجهات المنفذة

المدة
الزمنية

مؤشرات التقييم

تطوير وتكثيف المعالجة

دورات لمدة خمس أيام لتنمية خبرات العاملين في مجال اإلعالم  اإلعالميين

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

 عدد الدورات التدريبية المنفذة

اإلعالمية لملف الهجرة

حول كيفية تطوير المعالجة اإلعالمية لقضية الهجرة غير  الصحفيين

 الهيئة العامة لالستعالمات

 تناول أعالمي افضل لقضية

غير الشرعية

الشرعية.

 الهيئة الوطنية لإلعالم

 وزارة الهجرة والمصريين في

مستمر

الهجرة غير الشرعية

الخارج

 المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية

 تمويل :مجتمع األعمال

+المنظمات الدولية +الدول
المانحة

إصدار أدلة تدريبية للمعالجة اإلعالمية لقضية الهجرة غير  اإلعالميين

الشرعية

 الصحفيين

 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 الهيئة العامة لالستعالمات
 الهيئة الوطنية لإلعالم

 وزارة الهجرة والمصريين في
الخارج

إعداد أعمال درامية/مسرحية /كارتونية تعالج مسألة الهجرة غير  الشباب

الشرعية

 األطفال
 األسر
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 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 الهيئة العامة لالستعالمات
 الهيئة الوطنية لإلعالم

مستمر

أعداد االعمال التي تعالج قضية

الهجرة غير الشرعية

 وزارة الشباب والرياضة
 وزارة الهجرة والمصريين في
الخارج

 المجلس القومي للمرأة

 المجلس القومي للطفولة
واألمومة

 تمويل :مجتمع األعمال

المصري+المنظمات الدولية
+الدول المانحة

استخدام وسائل التواصل االجتماعية الحديثة (فيسبوك  ،الشباب

تويتر)..،

 األطفال

إصدار مطبوعات (دليل إرشادي ،مطويات ،بنرات ،بوسترات  )...،الشباب

للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة في التصدي  األطفال
لها

 األسر

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 وزارة الشباب والرياضة

مستمر

مستمر

 عدد المعجبين والمتابعين
مدى التفاعل

عدد االصدارات المطبوعة

 الهيئة العامة لالستعالمات
 المجلس القومي للمرأة

 المجلس القومي للطفولة
واألمومة

التوعية بقضية الهجرة غير الشرعية وبقانون "مكافحة الهجرة  الشباب
غير الشرعية وتهريب المهاجرين" حال صدوره.

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

 األطفال

 الهيئة الوطنية لإلعالم

 األسر

 الهيئة العامة لالستعالمات
 المجلس القومي للمرأة

 المجلس القومي للطفولة
واألمومة
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وجود حملة إعالمية ذات تأثير

إيجابي للتعريف بمواد القانون
حال صدور
القانون

 اإلعالم
 المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية

إعداد حملة إعالنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

 الشباب

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

 األطفال

 الهيئة الوطنية لإلعالم

 األسر

 الهيئة العامة لالستعالمات

مستمر

وجود حملة إعالمية ذات تأثير

إيجابي

 وزارة الشباب والرياضة
 القنوات الخاصة

 تمويل :مجتمع األعمال

المصري +المنظمات الدولية
+الدول المانحة

إدراج مسألة الهجرة غير

 إدراج الهجرة غير الشرعية في مناهج الدراسات االجتماعية  ،طالب المراحل

الشرعية في المقررات

واللغة العربية ،و التربية الوطنية.

الالصفية واألنشطة

على كيفية وضع وعرض قضية الهجرة غير الشرعية في

التعليمية واألنشطة

الجامعية

التعليمية

 بناء قدرات المعلمين واألخصائيين االجتماعين والمشرفين  معلمي اللغة
العربية

المقررات الدراسية.

 ندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
 تصميم مجالت حائط – صفحات الكترونية.

 طرح مسابقات متنوعة (تعبير فني ،بحوث ،تصميم ،أعمال
درامية.)...،

والدراسات

االجتماعية
واألخصائيين

االجتماعيين

 مشرفي التربية

البيئية والسكانية

 وزارة التربية والتعليم

السنة

 إدراج التوعية بمخاطر الهجرة

 وزارة التعليم العالي

الدراسية التي

غير الشرعية في المقررات

االستراتيجية

لألطفال ويسهل استيعابه.

 وزارة الشباب والرياضة

 المجلس القومي للطفولة
واألمومة

 المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية

تعقب اعتماد

التعليمية بشكل جاذب

 نتائج االستبيانات على عينة
ممثلة من الطالب والمعلمين

واالخصائيين االجتماعيين

والمشرفين.

 إدراج في األنشطة
(الالصفية) التعليمية

والثقافية واالجتماعية
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بالمدارس والجامعات فضال
عن مراكز الشباب.

عدد المسابقات.

التواصل (من خالل زيارات

ميدانية) مع الفئات

المستهدفة في المحافظات

زيارة المحافظات التي حددتها الدراسات الميدانية للقيام بندوات

توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وعرض البدائل المتاحة.
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لطرح المخاطر والبدائل

 الشباب

 األطفال
 األسر

 عدد الزيارات

 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 وزارة التنمية المحلية

عدد الحاضرين /المشاركين

 وزارة الشباب والرياضة

 المجلس القومي لحقوق
اإلنسان

 المجلس القومي للطفولة

محافظة كل
شهرين

واألمومة

 المجلس القومي للمرأة

 جهاز تنمية المشروعات

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر

 الهيئات الدينية
 المجتمع المدني

إعداد برامج تدريبية للفئات

تنفيذ دورات إثقال خبرات لمدة خمسة أيام لعدد من القيادات  القيادات المحلية

المؤثرة في المحافظات

الطبيعية المؤثرة بالمجتمع (والمسئولين عن الخطاب الديني)

المستهدفة

والتنفيذية

بالمحافظات المستهدفة في الوجه البحري والقبلي من خالل  القيادات
االجتماعية

المراكز اإلعالمية.

 القيادات الدينية
 المدرسون
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 وزارة التنمية المحلية

 عدد المتدربين

 عضو اللجنة الوطنية المسئول

استبيان لتقييم مدى استيعاب

عن الفئة المستهدفة في

المشاركين

التدريب (الوزارة المعنية)

 الهيئة العامة لالستعالمات
 المجتمع المدني

مستمر

المحافظات األكثر تصدي ار للهجرة غير الشرعية (الشرقية ،الدقهلية ،القليوبية ،المنوفية ،الغربية ،البحيرة ،كفر الشيخ ،المنيا ،أسيوط ،الفيوم ،األقصر) ومحافظات العبور(اإلسكندرية ،دمياط ،مرسى مطروح).
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 مسئولو مراكز
الشباب

 تمويل :مجتمع األعمال

المصري +المنظمات الدولية
+الدول المانحة

تدريب تأهيلي إلعداد كوادر شابة مدربة بكافة الوسائل الحديثة

 وزارة الشباب والرياضة

والمتطورة تقوم بحمالت توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية  الشباب

 المركز القومي للبحوث

بمحافظاتهم.
تطوير الرؤية المجتمعية

لقيمة العمل من خالل

المناهج التعليمية ،وسائل

 إقامة معسكرات للطالب للتوعية بقيمة العمل.

 دورات تدريبية لمسئولي األنشطة بالمدارس للتوعية بأهمية
العمل.

اإلعالم ،االتصال المباشر

 أنشطة إذاعية للتوعية بقيمة العمل.

بالشباب.

 مسابقات متنوعة للتشجيع على روح المبادرة واالبتكار.
 أعمال درامية تبرز قيمة العمل.

 ندوات للشباب للتوعية بأهمية العمل الشريف.

 طالب المراحل

االجتماعية والجنائية

 وزارة التعليم العالي

التعليمية قبل

 وزارة التربية والتعليم

والجامعية

 وزارة التنمية المحلية

الجامعية

 مسئولي

األنشطة

واألخصائيين

االجتماعيين
 أرباب األسر
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عدد الشباب المؤهل

 وزارة الشباب والرياضة
 اإلعالم المرئي والمسموع
 الهيئات الدينية

 عدد الدورات التدريبية المنفذة
مستمر

 تقارير الزيارات الميدانية
لمتابعة تنفيذ االنشطة

 نواتج المسابقات المطروحة

الهدف الرئيسي )2( :تعبئة الموارد الالزمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية
النشاط

األهداف الفرعية

الجهات المنفذة

الفئات المستهدفة

دعم قطاع رجال األعمال

 عقد لقاءات مع مسئولي وحدات المسئولية االجتماعية

 جهاز تنمية

ألنشطة مكافحة الهجرة

 عقد لقاءات مع مسئولي جمعيات أصحاب األعمال .

والمتوسطة ومتناهية

غير الشرعية

 عقد لقاء موسع مع مسئولي وحدات المسئولية

الصغر

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصريين

والشركاء المجتمعيين

بالقطاعات المختلفة.

المدة

الزمنية

 حجم (عدد ونوعية) مشاركة

المشروعات الصغيرة

القطاع الخاص في دعم

حمالت التوعية
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 جمعية رجال األعمال

االجتماعية للشركات لوضع خطة عمل لتنفيذ أنشطة داعمة



مؤشرات التقييم

مستمر

عدد

برامج

تنموية

في

المحافظات األكثر تصدي ار للهجرة

غير الشرعية

الغرف التجارية

 جمعيات المستثمرين

 الشركات الكبرى ذات
المسئولية االجتماعية




البنوك

اتحاد الصناعات



اتحاد الغرف



اتحاد التشييد والبناء

السياحية
مساهمة المصريين في

الخارج في المشروعات

 مشروعات تنموية يدعمها المصريون في الخارج في
المحافظات األكثر تصدي ار للهجرة غير الشرعية

 المصريين في
الخارج

حجم مساهمة المصريين في

 وزارة الهجرة

الخارج

والمصريين في الخارج
مستمر

7يمول الصندوق االجتماعي للتنمية جمعيات رجال األعمال إلعادة إقراضها للشباب و الفئات العمرية المستهدفة األكثر عرضه للهجرة غير الشرعية.
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التنموية كمدخل إلدماج

 االستفادة من العلماء المصريين والخبرات المصرية في

الهجرة الشرعية في التنمية

الخارج في دعم مشروعات التنمية.

رفع الكفاءة اإلدارية

 االستفادة من تجارب الدول المشابهة في الظروف

والمهنية ألعضاء األمانة

من خالل تبادل خبرات.

خالل برامج تدريبية ،فضال

الهجرة غير الشرعية وتبادل خبرات.

األعضاء في اللجنة

الترجمة والحمالت اإلعالمية.

الفنية للجنة الوطنية من

عن ممثلي الجهات

 زيارات للدول ذات التجارب الناجحة في مجال مكافحة
 تعزيز عمل األمانة الفنية بمتخصصين في أعمال
 تعزيز الجانب اإلداري والمالي من خالل تدريبات بناء

 أعضاء األمانة
الفنية للجنة

الوطنية

 ممثلي الجهات
األعضاء في

اللجنة الوطنية

قدرات للسادة العاملين فيها.

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

األنشطة.)...،
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 عدد ورش العمل

 األمانة الفنية للجنة
الوطنية



 عدد المتدربين

تمويل :اللجنة الوطنية

 +رجال األعمال المصرية

 +المنظمات الدولية +
الدول المانحة

استبيان لتقييم مدى استيعاب

 مستمر

المشاركين

الهدف الرئيسي )3( :دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية ،ودعم مسارات الهجرة الشرعية
األهداف الفرعية
حصر الفرص البديلة

النشاط

المتاحة في مجال التعليم

التوظيف ،تمويل المشروعات

الحتياجات المشاريع.

الصغيرة.

المدة

الزمنية

 وزارة القوى العاملة

 إعداد قاعدة بيانات بالمشروعات التنموية الجديدة على
مستوى المحافظات وفرص العمل المتاحة بها.

الفني والتدريب المهني ،

الفئات المستهدفة

الجهات المنفذة

 وجود قاعدة بيانات متكاملة

 مركز معلومات ودعم اتخاذ

 إعداد قاعدة بيانات بالمهارات المطلوبة لكل مهنة وفقا

لجميع المشروعات التنموية

القرار لمجلس الوزراء

 وزارة االستثمار

 إعداد دراسة باإلمكانيات التدريبية تشمل المهن والسعة
والمناهج التدريبية والمدربين في مراكز التدريب وفى

المدارس الفنية على المستوى القومي.

مؤشرات التقييم

الجديدة ،ومن ثم امكانية وضع

مستمر

تصور

الحتياجات

المشروعات من العمالة

تلك

 وزارة القوى العاملة

 االهتمام بالفئات المهنية عن طريق تطوير مراكز التدريب

 وزارة التربية والتعليم (وحدة

المهني لتحسين المهارات وايجاد عمالة مدربة على المهن

تيسير االنتقال لسوق

المطلوبة في سوق العمل المحلى واألجنبي.

العمل)

 متابعة موائمة مخرجات التدريب مع احتياجات المشروعات
التنموية ،واعداد تقارير دورية يمكن االستفادة منها في

مستمر

تعديل وتطوير المناهج التدريبية.

 وزارة القوى العاملة

ربط مكاتب التشغيل بقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بكل
محافظة واإلمكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية

 زيادة القدرات على شغل فرص

 وزارة التربية والتعليم (وحدة
تيسير االنتقال لسوق

اإلرشاد والتوجيه المهني طبقا إلمكانيات المتدربين وقدراتهم.

العمل)
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العمل المتاحة والحاق راغب

مستمر

العمل بالفرص التدريبية التي

تتواكب مع احتياجات سوق
العمل.

دراسة احتياجات السوق المحلية من خالل شبكة المكاتب  الشباب
اإلقليمية في المحافظات المستهدفة.

 وزارة القوى العاملة
 جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

 وجود قاعدة بيانات متكاملة
الحتياجات السوق المحلية

مستمر

ومتناهية الصغر
االستفادة من موقع " مصر تعمل" الذي يضم أكثر من  60ألف  الشباب
وظيفة لشركات القطاع الخاص ويتم تحديثه أسبوعيا  األسر

باإلضافة إلى مبادرات التشغيل.

 وزارة الشباب والرياضة

الى الشباب

 الشركات ومبادرات التشغيل
 وزارة القوى العاملة

تنمية القدرات والتأهيل لسوق تطوير واستحداث برامج تدريبية تواكب تطور سوق العمل لتحفيز
العمل

 ايصال فرص العمل المتوفرة

الشباب على إقامة وتشغيل المشروعات وادارتها وامدادهم

 القدرة على استيعاب االفراد الذين

يرغبون في اقامة مشروعات
ولكنهم يفتقدون الى مهارات

بالمعلومات األساسية لدراسة الجدوى واعداد خطط التسويق
والميزانيات السنوية.

االدارة واعداد دراسات الجدوى

مستمر

 الشباب

والتسويق،

باعتبارها

المهارات

التي

المشروعات الناجحة.

 وزارة الشباب والرياضة

ورش حرفية وفنية للتدريب على مجاالت (التصوير الزيتي،
التصوير الفوتوغرافي ،الرسم ،النحت ،األشغال الفنية،

اهم

تتطلبها



الجرافيك )... ،تختتم بإقامة معارض فنية.

دورات تدريبية على ريادة األعمال المجتمعية ،دراسات جدوى

للمشروعات الصغيرة ،مهارات تسويق المشروعات ،مهارات  الشباب
الحاسب اآللي ،االبتكار ،التخطيط المستقبلي ،كيفية التواصل  األسر
باإلضافة إلى استعراض النماذج الناجحة من الشباب ممن

 وزارة الشباب والرياضة
 وزارة القوى العاملة

 جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر

أسهموا في تقديم أفكار مبتكرة تخدم الشباب على إقامة

 المجلس القومي للمرأة

مشروعات صغيرة.
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 عدد ورش العمل
مستمر

 عدد المتدربين

 استبيان لتقييم مدى استيعاب
المشاركين

 تقديم دراسات جدوى وقروض للشباب المستهدف.

 وزارة القوى العاملة

 المساعدة في تسويق المشروعات متناهية الصغر والصغيرة  الشباب

 وزارة التضامن االجتماعي

والمتوسطة التي يملكها ويديرها الشباب من خالل قيام  األسر
المشروعات الكبيرة بشراء السلع شبه النهائية التي تنتجها.

 التسويق للمنتجات مــــن خالل المعارض التي يقيمها

 جهاز تنمية المشروعات

 عدد الدراسات والقروض
مستمر

الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر

الصنــــــدوق (بصفــه دوريــــــة وموسمية).

مشروعات

 تمويل:رجال األعمال

الصغر من خالل برامج تدريبية على مهن التفصيل والحياكة

التي تم تسويق منتجاتها.

 عدد السيدات الالتي اقامن

 المجلس القومي للمرأة

 تمكين المرأة اقتصاديا من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية

 عدد المشروعات الصغيرة

المصرية +البنوك  +القطاع

والتطريز للمشاركة في سوق العمل بهدف تحسين ظروفهن

الخاص  +الجهات المانحة

+المنظمات الدولية

االقتصادية والمعيشية.
دعم التعاون بين أصحاب األعمال والعمال في تحديد االحتياجات

 وجود مناهج تدريبية شاملة

التدريبية المستهدفة لتلبية احتياجات سوق العمل من خالل

مستمر

المشاركة في تصميم المناهج التدريبية.

ومالئمة الحتياجات سوق

العمل من خريجي مراكز
التدريب

متطلبات

المهني،

اصحاب

وتناسب
االعمال

لدفع العملية االنتاجية.
تدريب الشباب على المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب.

 الشباب

 وزارة الشباب والرياضة

 وزارة التربية والتعليم (وحدة
تيسير االنتقال لسوق

 عدد الشباب المدربة على افضل

مستمر

الوسائل.

العمل)

تدريب ما قبل المغادرة في إطار الهجرة الشرعية.

 الشباب
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 وزارة الهجرة والمصريين
بالخارج

مستمر

 عدد التدريبات وعدد المتدربين

تبني اللجنة الوطنية

 اختيار المشروعات .

لمشروعات رائدة ذات بعد

 توفير الدعم المالي والفني للمشروعات.

 األطفال

 نشر قصص النجاح كنموذج يحتذى به.

 أعضاء األمانة

تنموي ()Pilot Project

في مجاالت التدريب المهني،

التوظيف وتمويل المشروعات
الصغيرة ،االرتقاء بالبنية

األساسية للمحافظات

8

 متابعة تنفيذ المشروعات وتقييمها.

 التنسيق مع الجهات المانحة من أجل إطالق مبادرات تسهم
في خلق فرص عمل جديدة للشباب

المستهدفة بالتنسيق مع

 الشباب

 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 وزارة الخارجية

 أرباب األسر

الفنية للجنة

الوطنية

 ممثلي الجهات

(المكاتب العمالية /اللجان

احتياجات سوق العمل

مراصد سوق العمل العربية واألوروبية.

في برامج التعليم الفني

والتدريب المهني للعمالة
المصرية

 جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

مستمر

ومتناهية الصغر

 وزارة القوى العاملة

 إعداد قاعدة بيانات وتحليل الحتياجات ومتطلبات أسواق
العمل الخارجية من خالل مكاتب التمثيل العمالي ومكاتب

األجنبي والمحلى ومراعاتها

 وزارة التنمية المحلية

اللجنة الوطنية

وغير حكومية).

المشتركة )...لرصد

التي سيتم تنفيذها

األعضاء في

الجهات المعنية (حكومية

التنسيق مع الجهات المعنية

 عدد المشروعات والمبادرات

 وزارة الخارجية

التمثيل التجاري في السفارات والبعثات الدبلوماسية وكذلك

 توافر قاعدة بيانات متطورة
تحديد مدة

زمنية لتجميع
المعلومات

 إعداد قاعدة بيانات وتحليل الحتياجات ومتطلبات أسواق
العمل الداخلي.

تصورات مستقبلية الحتياجات سوق العمل الخارجي وفقا لمؤشرات
منضبطة.

العمل في الدول االجنبية

والعربية وربطها بقواعد بيانات
التعليم الفني ومراكز التدريب

المهني.

دعم ورفع كفاءة القائمين على نظم التحليل بوحدات سوق العمل  مسئولي
واخضاعهم لتدريبات مكثفة في مجال الخبرة األكتوارية لوضع

ومحدثة عن احتياجات اسواق

وحدات سوق
العمل

 رفع قدرات القائمين على نظم

 جمعيات رجال األعمال

 جمعيات الصداقة المصرية/
األجنبية

مستمر

إحصاءات

واكتسابهم

سوق

مهارات

العمل،
الخبرة

االكتوراية بما يؤدى الى دقة

التنبؤ باحتياجات سوق العمل
من العمالة المدربة.

 8انتقاء المشروعات التي تدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية المقدمة من الجهات الوطنية إلى اللجنة الوطنية .
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الهدف الرئيسي )4( :حماية الفئات األكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية
النشاط

األهداف الفرعية

الفئات المستهدفة

مكافحة هجرة األطفال غير حمالت توعوية ،ودورات تدريبية للمعنيين بالمشكلة من  أخصائيين

المصحوبين ،وتنمية قيمة أخصائيين اجتماعيين ومدرسيين ،وقيادات مجتمعية ودينية،
الوالء واالنتماء والمواطنة ومجتمع مدني.

لدى األطفال ،وتدريبهم علي
مفاهيم

والمواطنة

التربية

وحقوق

المدنية

اجتماعيين

 قيادات دينية

 وزارة الشباب والرياضة

 مدرسون

كمدخل لغرس االنتماء وحب

الزمنية

 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 المجلس القومي للطفولة

 مجتمع مدني

الطفل

الجهات المنفذة

المدة

 تشجيع

الحكومية

واألمومة

(مراكز الشباب)

 وزارة التربية والتعليم

 مؤشرات التقييم
المنظمات

غير

في المحافظات

األكثر تصدي ار للظاهرة على

مستمر

إدراجها ضمن جدول أعمالها.

 وزارة الهجرة والمصريين في
الخارج

الوطن.

 وزارة التضامن االجتماعي
 المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية
 ندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر  األطفال
نتيجة السفر بشكل غير قانوني.

 أرباب األسر

 تفعيل المفاهيم الواردة بمقررات التربية الوطنية من خالل  معلمي التربية
إستراتيجية التعلم الفعال.

 طرح مسابقات متنوعة للتشجيع على روح المبادرة واالبتكار.

الوطنية

 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 المجلس القومي للطفولة
واألمومة

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التنمية المحلية

 وزارة الشباب والرياضة

 9المسجلة وفقا للقانون رقم  84لسنة  2002ووفقا للقواعد التي تضعها اللجنة في هذا الشأن.
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 قيام وزارة التربية والتعليم

ومراكز الشباب بأنشطة تسهم

مستمر

في االرتقاء بروح االنتماء

لدى األطفال

 عدد المتدربين

عقد ورش عمل تدريبية لموجهي التربية االجتماعية ،ومديري  أخصائيين
المدارس ،ووكالء األنشطة ،واألخصائيين االجتماعيين،

 وزارة التربية والتعليم

 عدد ورش العمل

اجتماعيين

 وزارة الشباب والرياضة

 عدد المتدربين

 مسئولي مراكز

 المركز القومي للبحوث

ومسئولي مراكز الشباب ،ومسئولي الجمعيات األهلية للتدريب  مدرسين

على :

 مهارات التواصل مع األطفال والدعوة وكسب التأييد،
والقوانين ذات الصلة،وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية.

 مفاهيم العمل التطوعي والتربية المدنية وحقوق الطفل
كمدخل لمواجهة الهجرة غير الشرعية لألطفال.

الشباب

 وزارة التضامن االجتماعي
االجتماعية والجنائية

مستمر

 استبيان لتقييم مدى استيعاب
المشاركين

 قيادات

مجتمعية

ودينية

 عقد ورش عمل تفاعلية للطلبة بالمدارس اإلعدادية والثانوية  مجتمع مدني
( عام وفني ) حول مفاهيم التربية المدنية،والمواطنة وحقوق
الطفل كمدخل لمواجهة الهجرة غير الشرعية لألطفال.

عقد ندوات توعية لألسر وأولياء األمور حول مخاطر الهجرة  أرباب األسر
غير الشرعية على أوالدهم .

 المجلس القومي للطفولة
واألمومة

 وزارة التنمية المحلية

 وزارة الهجرة والمصريين في
الخارج

مستمر

 وزارة التضامن االجتماعي
 المجلس القومي للمرأة

 المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية

تدريب أعضاء لجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظات  أعضاء لجان

المصدرة للهجرة علي آليات الرصد ،وادارة الحاالت والتواصل

لمناهضة الهجرة غير الشرعية لألطفال.

الحماية العامة

والفرعية

 المجلس القومي للطفولة
واألمومة

 وزارة التنمية المحلية

 عدد ورش العمل
مستمر

 عدد المتدربين

 استبيان لتقييم مدى استيعاب
المشاركين
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 المجلس القومي لحقوق
اإلنسان

توفير

ألطفال

احتياجا

الرعاية

االجتماعية

المدارس

األكثر

 إجراء بحوث اجتماعية لتحديد الطالب األكثر احتياجا.
 توفير الدعم المادي الالزم لألطفال وأسرهم.

 تنفيذ برامج لتوعية الطالب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

 تقارير البحوث االجتماعية

 طالب المدارس  وزارة التربية والتعليم
األكثر احتياجا

 األخصائيين

االجتماعيين

 وزارة التضامن االجتماعي
االجتماعية والجنائية

وضع برامج لتوعية المتسللين إصدار مطبوعات (دليل إرشادي ،مطويات ،بنرات ،بوسترات)...،
الشرعية

 تمويل :المنظمات الدولية

 وزارة الخارجية

+الجهات المانحة +االتحاد

اإلفريقي
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 انواع واعداد برامج التوعية

 المركز القومي للبحوث

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

األفارقة بمخاطر الهجرة غير باللغات المحلية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

 مقدار الدعم المادي المنصرف

مستمر
تبدأ خالل
العام األول
من

االستراتيجية
مع ضمان

استمراريتها

المنفذة

الهدف الرئيسي )5( :استثمار التعاون الدولي لخدمة القضية
األهداف الفرعية
برامج تعاون مع الدول

النشاط

الفئات

المستهدفة

إبرام مذكرات تفاهم (وضع نموذج نمطي) واتفاقيات ثنائية  األطفال

المانحة والمنظمات الدولية وبروتوكوالت للتعاون بالتوعية ضد الهجرة غير الشرعية.

وأجهزة األمم المتحدة في

 الشباب

 أرباب األسر

الجهات المنفذة

 برامج التوعية

 وزارة الخارجية

 أعداد من شملتهم برامج

 وزارة التعاون الدولي

مجاالت التوعية ذات

 وزارة الهجرة والمصريين في

الشرعية

 وزارة التربية والتعليم

الصلة بالهجرة غير

المدة الزمنية

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

الخارج

مؤشرات التقييم

التوعية

مستمر

 برامج التدريب الفني
أعداد المتدربين

 جهاز تنمية المشروعات

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية

الصغر

برامج تعاون مع الدول

 برامج التبادل الطالبي وتوفير المنح الدراسية لهم.

 األطفال

 األمانة الفنية للجنة الوطنية

لفتح قنوات جديدة لهجرة

 دعم خطط تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

 الشباب

 وزارة الخارجية

المصريين إلى الخارج في

 إبرام اتفاقيات لتسهيل إجراءات الهجرة الشرعية بما في ذلك

الفني وتوفير فرص العمل

 توفير تمويل إلقامة مشروعات تنموية في مصر أو مراكز تدريب

إطار شرعي ودعم التعليم

الهجرة الموسمية أو الدائرية بما يوفر فرص عمل للشباب.

 وزارة القوى العاملة

 وزارة التربية والتعليم
 وزارة التعليم العالي

بهدف اليد العاملة وفقا لمتطلبات السوق وخلق فرص عمل

 وزارة الهجرة والمصريين في
الخارج

للشباب في الداخل

 وزارة التعاون الدولي
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 مشروعات للشباب (خلق
فرص عمل).

مستمر

 توفير برامج تبادل طالبي مع
دول اخرى.

استثمار اتفاقيات التعاون

 استثمار اتفاقيات التعاون القضائي الدولي الثنائية ومتعددة

 وزارة الخارجية

 اتفاقيات ثنائية ومذكرات

القضائي الدولي الثنائية

األطراف القائمة لتعقب المهربين وتجفيف المنابع وتقديم

 النيابة العامة

تفاهم جديدة في مجال

ومتعددة األطراف لتعقب
المهربين.

 وزارة العدل

المساعدة القانونية الالزمة للمهاجرين.

 تبادل الزيارات والخبرات القضائية واألحكام الجنائية والدوريات
والمنشورات القانونية مع الدول األخرى ذات الصلة في مجال
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

 إبرام مذكرات تفاهم بين النيابة العامة المصرية ونظائرها في

الدول األخرى من أجل التيسير من إجراءات التعاون القضائي
مع هذه الدول في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة للتعاون القضائي في مجال

مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وذلك مع

الدول ذات الصلة والتي ال تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية في

هذا المجال ،وذلك بغرض التيسير من اإلجراءات القضائية
المتعلقة بتعقب المجرمين وتجميد أموالهم وتقديم الدعم

والمساعدة القانونية الالزمة للمهاجرين.

 إرسال طلبات مساعدة قضائية استناداً إلى االتفاقيات الدولية
إلى سلطات الدول المعنية والتي يوجد بها أموال المهربين

للتحري عنها وتجميدها.

 إرسال طلبات تسليم المجرمين استناداً إلى االتفاقيات الدولية
إلى سلطات الدول المعنية والتي يوجد بها المهربين وذلك

للعمل على استردادهم ومحاكمتهم على ما اقترفت أيديهم.
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مستمر

مكافحة الهجرة غير الشرعية

 تجميد أموال المهربين

استرداد المهربين لمحاكمتهم

الهدف الرئيسي )6( :رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية
األهداف الفرعية
االتفاق مع وزارة التنمية

المحلية على إعداد تقييم

للوضع االقتصادي

النشاط

الفئات

المستهدفة

 إعداد تقييم للوضع االقتصادي واالجتماعي في المحافظات  األطفال
المستهدفة.

 تقديم منتجات تمويلية تلبي االحتياجات الفعلية للمحافظة.

 الشباب

 أرباب األسر

واالجتماعي في المحافظات
المستهدفة يسهم في

الجهات المنفذة

المدة الزمنية

مؤشرات التقييم

 وزارة التنمية المحلية

إجراء االتفاق

 وجود تقييم الحتياجات

 جهاز تنمية المشروعات

خالل األشهر

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية

الستة األولى

الصغر.

من اعتماد

تحديد احتياجات كل

المحافظات المصدرة للهجرة

غير الشرعية

االستراتيجية

محافظة (مشروعات

تنموية ،برامج تعليم فني

وتدريب مهني).

تعزيز القدرة المعلوماتية

للجنة الوطنية من خالل
موافاتها بأعداد القضايا

التي حكم فيها وفقا لقانون

موافاة اللجنة الوطنية من قبل جهات التحقيق بأعداد القضايا

 وزارة العدل

المتعلقة بالهجرة غير الشرعية التي ترد وأعداد المضبوطين

 توافر قاعدة معلوماتية للجنة

 النيابة العامة

واألحكام الصادر فيها.

الوطنية عن أعداد القضايا

مستمر

مكافحة الهجرة غير

التي ٌحكم فيها وفقا لقانون
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتهريب المهاجرين

الشرعية وتهريب
المهاجرين.
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الهدف الرئيسي )7( :بناء وتفعيل اإلطار التشريعي الداعم ألنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية
النشاط

األهداف الفرعية

الفئات

المستهدفة

بناء قدرات القائمين على إعداد دورات تدريبية ألعضاء النيابة العامة تتضمن شرح مواد  النيابة العامة

إنفاذ القانون وادارة العدالة

القانون وكيفية تطبيقها واعطاء نماذج للقضايا ذات الصلة عن

 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 وزارة الداخلية

طريق مجموعة من رجال القضاء ذوى الخبرة في هذا المجال.

 وزارة الدفاع
 وزارة العدل

إعداد دورات للقضاة من خالل المركز القومي للدراسات القضائية  القضاة

تتضمن شرح مواد القانون وكيفية تطبيقها واعطاء نماذج للقضايا

 النيابة العامة

 المجلس القومي لحقوق
اإلنسان

ذات الصلة عن طريق مجموعة من رجال القضاء ذوى الخبرة في

 تمويل :الجهات المانحة

هذا المجال.

إعداد ورش عمل لمأموري الضبط القضائي في مجاالت التعامل  مأموري
مع المهاجرين في كافة المجاالت المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

الجهات المنفذة

+المنظمات الدولية

الضبط

القضائي

استخدام الدليل اإلرشادي لبيان جرائم تهريب المهاجرين والجرائم  مأموري
المرتبطة بها يتضمن شرح قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

والقوانين ذات الصلة وكيفية التحقيق في تلك الجرائم والتعامل

معها.

المدة الزمنية

الضبط

القضائي

 النيابة العامة
 القضاة

وضع آلية للعدالة الناجزة مخاطبة وزارة العدل بشأن اتخاذ ق اررات في الجمعيات العمومية

 األمانة الفنية للجنة الوطنية
 وزارة الداخلية
 وزارة العدل

 النيابة العامة

 كليات الحقوق
 األمانة الفنية للجنة
 وزارة العدل

التي تضمن سرعة الفصل للمحاكم في بداية العام القضائي بتخصيص دوائر لنظر القضايا

 النيابة العامة

في قضايا الهجرة غير المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين والقوانين ذات الصلة.
الشرعية
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مستمر

مؤشرات التقييم

متابعة االتفاقيات وقوانين متابعة ودراسة التعديالت التي ترد على قوانين الدول األخرى

 اللجنة الوطنية

الدول األخرى التي قد تؤثر المتعلقة بقضايا الهجرة غير الشرعية.

 وزارة الخارجية

على القضية سلبا أو إيجابا
ودراستها

بالتنسيق

 وزارة العدل

 النيابة العامة

مع

الجهات المعنية للنظر في

كيفية التعامل معها
إقرار مشروع قانون العمل التواصل مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر للدفع نحو االنتهاء
الجديد

 مجلس الوزراء

من نشاطه في صياغة المواد المتعلقة بحقوق العمال ومطالب

 مجلس النواب

 وزارة الشئون القانونية

النقابات العمالية

ومجلس النواب

اقرار البرلمان لمشروع القانون

 وزارة القوى العاملة
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مستمر

الهدف الرئيسي )8( :تعزيز التعاون اإلقليمي
األهداف الفرعية
بناء قدرات الكوادر األفريقية
العاملة في مجال مكافحة

الهجرة غير الشرعية.

الفئات

النشاط

المستهدفة

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء الكوادر اإلفريقية العاملة  القائمين على
في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

موضوع مكافحة

الهجرة غير

الشرعية في

الدول األفريقية

الجهات المنفذة

المدة الزمنية

 األمانة الفنية للجنة
الوطنية

 وزارة الخارجية

مؤشرات التقييم
 وجود كوادر إفريقية ذات قدرات
مميزة في مجال مكافحة الهجرة

مستمر

0

غير الشرعية

 النيابة العامة

 االتحاد األفريقي

 تمويل :الجهات المانحة
+المنظمات الدولية
واألفريقية

بناء قدرات الكوادر العربية

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء الكوادر العربية العاملة

 القائمين على

العاملة في مجال مكافحة

في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

موضوع مكافحة

الهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير

الشرعية في

الدول العربية

 األمانة الفنية للجنة
الوطنية

 وزارة الخارجية

 الجامعة العربية
 النيابة العامة

 تمويل :الجامعة العربية
+الجهات المانحة

+المنظمات الدولية

(10مركز القاهرة الدولي لتسوية النازعات وحفظ وبناء السالم ،الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.)....،
 (11بنك التنمية األفريقي  ،الكوميسا  ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا.)....
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1

مستمر

1

 وجود كوادر عربية ذات قدرات
مميزة في مجال مكافحة الهجرة

غير الشرعية

نقل نموذج اللجنة الوطنية توقيع اتفاقيات توأمة وتعاون فني ( نموذج نمطي )

 األمانة الفنية للجنة
الوطنية

للدول اإلفريقية التي تعاني

 وزارة الخارجية

من زيادة تدفقات الهجرة

 تمويل :الجهات المانحة

غير الشرعية الوافدة منها

مستمر

+المنظمات الدولية
واألفريقية

تقديم الدعم الفني للدول  تقديم الدعم الفني في مجال صياغة التشريعات الوطنية
األفريقية المصدرة للهجرة

غير الشرعية

2

1

 األمانة الفنية للجنة
الوطنية

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

 وزارة الخارجية

 تقديم الدعم الفني في مجال صياغة االستراتيجيات الوطنية

 االتحاد األفريقي

لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

مستمر

 تمويل :الجهات المانحة

+ المنظمات الدولية
واألفريقية

 (12بنك التنمية األفريقي  ،الكوميسا  ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا.)....
 (13بنك التنمية األفريقي  ،الكوميسا  ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا.)....
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