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تدفقات  تعتبر  حيث   ، مصر  في  ديناميكي  عامل  أهم  العاملة  اليد  هجرة  تعد  كما   ، الخارجية  للهجرة  مصدًرا  مصر   تعد 

 التحويالت املالية مهمة بشكل استثنائي للتنمية االقتصادية للدولة. 

، بما في ذلك تغييرات في سياسات    2011ئيسية في سياساتها الحكومية بعد عام  لقد شهدت مصر العديد من التغييرات الر 

 قرارات عديدة ، اتخذت الحكومة املصرية    2016منذ عام  و مصر تجاه الهجرة واملهاجرين واملصريين الذين يعيشون في الخارج.  

كجزء من    الخارج راك املصريين في  ، ونفذت مجموعة من السياسات ، وأطلقت عدة حمالت كجزء من استراتيجيتها نحو إش

 من خالل تشجيع تحويالت املغتربين واالستثمارات ونقل املهارات لتنمية البالد.  ، 2030أجندة التنمية لعام 

املتوتر  لقد السياس ي  للوضع  نتيجة  الخارج  إلى  املصريين  من  كبير  عدد  الفترة    هاجر  تزايدأو .  2013-2011خالل  عدد   دى 

 ماليين مصري يقيمون في مناطق مختلفة.  10املصريين املهاجرين إلى الخارج سواء بشكل شرعي أو غير شرعي إلى وجود 

 مليون مصري يعيشون في الخارج ،    10.247عن وجود   2019في عام   كومباسكشف تقرير  
ً
تقديرات وزارة الخارجية في ل  وفقا

  – وباء كورونا ) كوفيد  بسبب تفش ي    2019مليون بنهاية عام    9.5املغتربين إلى  . ومع ذلك ، انخفض عدد املصريين  2017عام  

، أن العدد املسجل للمصريين   املصريين بالخارجأكدت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشؤون    2021في مارس  .  (  2019

 بالخارج يعكس فقط عدد املصريين املسجلين وال يعكس العدد الدقيق. 

 فلقد عزز اندالع الثورة .  ثورة الخامس والعشرين من ينايرمع بداية    أهميتهاكتسب التركيز على املصريين املقيمين في الخارج  

املصرية.   بالدولة  الخارج  في  املصريين  الجمو ثقة  بالحقوق عملت  املطالبة  على  الحكومية  غير  واملنظمات  الوطنية  اعات 

املستحقة للمصريين املقيمين بالخارج في املشاركة السياسية من حيث التصويت والترشح ، والتي بدأت بالتعديالت الدستورية 

 استحقاقات انتخابية وكذلك  ذلك من  ، وإعالن املحكمة اإلدارية باملوافقة على تصويت املصريين بالخارج وما تال   2011  عام 

 .  2014الرئاسية  االنتخابات
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تلتزم الدولة برعاية مصالح املصريين املقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم   على أن "  2014من دستور    88نصت املادة  

نظم القانون مشاركتهم في وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة واملجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وي

االنتخابات واالستفتاءات، بما يتفق واألوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام االقتراع والفرز وإعالن النتائج املقررة 

 ".ابهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية االنتخاب أو االستفتاء وحياده

 فيما يتعلق باالستفادة من الدور الذي لعبه املصريون في الخارج ،  تعزيزبكما اهتمت الدولة 
ً
املواطنة الفعالة ، والذي  خاصة

وش للهجرة  الدولة  وزارة  إنشاء  بقرار  بالخارجون  ئتوج  الحالية مع  و .  2015سبتمبر    19في    املصريين  الحكومة  اهتمام  زيادة 

أخرى للمصريين   هامة ودمجهم في املجتمع املصري ، ال تزال هناك تحديات    بالخارج للتواصل مع املصريين    جهودها  وتكثيف 

 املقيمين في الخارج وتنتظر الحل من السلطات.

 حكومة: الجهود 

 تستثمر مصر حالًيا الكثير من املوارد وتضع خريطة طريق واستراتيجية خاصة بها تجاه املصريين الذين يعيشون في الخارج. 

وزارة قائمة بذاتها لفترة في عهد مبارك ، ثم عادت لتصبح جزًءا من وزارة القوى العاملة ، حتى إعالن  كتم إعالن هذه الوزارة  

في عام منفصلة  وزارة  الحكومة2015  الحكومة  وتركز   ، الحالى  .  الوقت  في    في  املهاجرين  لتحويالت  املتزايدة  املساهمات  على 

 .  االقتصاد املصري 

واضح في السياسات واملبادرات التي تتخذها الحكومة بهدف االنخراط والتفاعل مع   باملصريين بالخارجإن اهتمام الحكومة  

ا في سبتمبر  على الرغم من أن الوزارة قد تم إو املغتربين.  
ً
االهتمام بحقوق   بشكل سريع على تعمل، إال أنها    2015نشاؤها حديث

بالخارج فعال.    املصريين  بشكل  للهجرة  حيث  والتعامل معهم  الدولة  وزارة  بالخارجتعرض  املصريين  الحكومة   وشئون  رغبة 

 مشاركتهم. وتعكس التزام الحكومة املصرية بأهمية  املصريين بالخارجاملصرية في التعامل مع 
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إلى   (19  –خالل ازمة وباء كورونا ) كوفيد    لعبت الحكومة املصرية  لقد دوًرا محورًيا في دعم املصريين في الخارج ، وإعادتهم 

نة من مختلف الوزارات شكل رئيس الوزراء لجفقد  على عكس العديد من الدول األخرى التي أهملت هذا االلتزام.  وذلك  وطنهم ،  

والهيئات من أجل إعادة املصريين العالقين في الخارج بسبب قيود السفر العاملية. وقد تعاونت وزارة الخارجية ووزارة الطيران 

 في هذا الجهد.  املصريين بالخارجون ئاملدني ووزارة الهجرة وش

 للطوارئ للتواصل مع املصريي
ً
 ساخنا

ً
ن في الخارج الذين يواجهون عقبات في العمل أو العودة أنشأت الحكومة املصرية خطا

نفذت الحكومة املصرية رحالت جوية استثنائية إلعادة املواطنين كما  إلى مصر في ظل اإلجراءات التقييدية التي تنفذها الدول.  

إلضافة إلى السياح املصريين املصريين العالقين من الكويت والسعودية واألردن والسودان واملغرب وتشاد وأوكرانيا وتونس ، با

 نيويورك وواشنطن ولندن إلى القاهرة. منفي دول مختلفة مثل جزر املالديف وإندونيسيا. كما نظمت الحكومة رحالت جوية 

املصريين   االستثنائية إلعادة  والرحالت  الطيران  وقف شركات  قرار  بعنوان   من عقب  مبادرة  الهجرة  وزارة  أطلقت   ، الخارج 

بالبقاء على اتصال مع الجهات املعنية لحل املشاكل    لهما البعض" ملساعدة ودعم املصريين بالخارج والسماح  "لندعم بعضن

 اإلنسانية. أو القضايا الصحية. 

إلى جانب ،    WhatsAppكما أنشأت الحكومة بريًدا إلكترونًيا ورقًما محدًدا لتلقي الشكاوى واالستفسارات من خالل تطبيق  

اإلنترنت لتلقي بيانات املواطنين املصريين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج نتيجة الوباء. كما تعاونت   إنشاء منتدى عبر 

 الحكومة ونسقت مع عدد من الوزارات والوفود الدبلوماسية لحل قضايا املصريين العالقين.

 وباء كورونا ة املصرية املتضررة من  الستيعاب العمال   التوجهاتمجموعة من   2020كما أصدرت الحكومة املصرية في ديسمبر  

القومية.   واملشروعات  املصري  العمل  في سوق  والتنمية حيث  لدمجهم  التخطيط  مع وزارة  بالتعاون   ، الهجرة  وزارة  أطلقت 

 " مبادرة   ، عام  "  Welcome homeاالقتصادية  عن    2021في  األساسية  باملعلومات  بيانات  قاعدة  إنشاء  إلى  تهدف  والتي   ،

 فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم. تقديماملصريين ، بما في ذلك مهنهم وعملهم وتخصصهم ومهاراتهم من أجل العائدين 
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فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها املصريون املقيمون في الخارج ، سواء في شكل تهريب أو عمل قسري أو استغالل ، تعمل  و 

ون ئ نسان للمصريين في الخارج ودعمها. منذ إنشاء وزارة الهجرة وشالحكومة املصرية على زيادة جهودها في حماية حقوق اإل 

املغتربين املصريين ، سلطت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الضوء على حيوية حماية حقوق اإلنسان للمصريين في الخارج ، وأكدت 

 .وأساس يعلى جهود الحكومة لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وحقوقهم بشكل مستمر. 

بوطنهم وحماية حقوقهم  املصريين  املغتربين  لربط  الهجرة  نفذتها وزارة  التي  املبادرات والسياسات والحمالت  الرغم من  على 

 اإلنسانية ، إال أن استراتيجية الوزارة لم تحقق مطالب املصريين املقيمين بالخارج وحلت مشاكلهم. 

 املصريين بالخارج:  مشكالت

جموعة من التحديات والصعوبات. على مر السنين ، تم اإلبالغ عن سوء املعاملة واالستغالل ضد  يواجه املصريون في الخارج م

، من قبل وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان. ومع ذلك ، تختلف الصعوبات التي يواجهها   العاملين بالخارجاملصريين  

إلى أخرى ، ومن منطقة إلى أخرى ، عل القوى املصريون في الخارج من دولة  ى سبيل املثال ، تختلف الصعوبات التي تواجه 

حيث أنه في بعض الحاالت ال يتلقى العاملة املصرية املقيمة في أوروبا عن تلك التي تواجه املصريين املقيمين في دول الخليج.  

 املصريين العاملين بالخارج  
ً
كما يمتنع ف بطرق متعمدة.  ما يتعرضون للعدوان والعنصرية والتنمر والعن  العالج املناسب وكثيرا

ا من الترحيل.  ن بالخارجييبعض املصر 
ً
 عن الشكوى  خاصة املهاجرين غير الشرعيين ، خوف

 التحديات الرئيسية التي يواجهها املصريون في الخارج: ونعرض فيما يلى

 نظام الكفالة  .1

تعود كلمة الكفالة إلى أصول و هو إطار قانوني يحدد العالقة بين العامل املهاجر وصاحب العمل األجنبي.    نظام الكفالة ،  

في الخمسينيات والستينيات من القرن املاض ي لتوفير العمالة    هذا النظامظهر    ولقدالفقه اإلسالمي في الوصاية الشرعية.  

 الرخيصة والسيطرة على الهجرة إلى الدول العربية. 
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عمل نظام الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي )الكويت ، قطر ، اإلمارات العربية املتحدة ، عمان( ، إلى جانب األردن ي

 للجدل   نظام الكفالة. ومع ذلك ، فقد أصبح  ذلك النظام  ولبنان باستثناء اململكة العربية السعودية والبحرين اللتين ألغتا  
ً
مثيرا

ود أنظمة وقوانين تحمي العمال املهاجرين ، مما يؤدي في كثير من األحيان إلى انخفاض األجور ،  بشكل متزايد بسبب عدم وج

 وظروف العمل السيئة ، وإساءة معاملة املوظفين. 

 املفعول باململكة ألكثر من      2021ألغت اململكة العربية السعودية أخيًرا نظام الكفالة في مارس  
ً
   70بعد أن كان ساريا

ً
، عاما

دولة اإلمارات العربية املتحدة أيًضا مجموعة   نفذت. كما  2009ذي سبقته البحرين ، كأول دولة ألغت نظام الكفالة في عام  وال

من اإلصالحات على مدى السنوات املاضية لتعزيز تنقل العمالة وحماية حقوق العمال املهاجرين ، ومع ذلك ال يزال نظام 

 اراتية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى أيًضا.  الكفالة معتمًدا من قبل الحكومة اإلم

ا واضًحا لحقوق اإلنسان حيث يقيد حرية تنقل العمال ويهدد حقهم في الخصوصية من خالل   نظام الكفالةتشكل آليات  
ً
انتهاك

 االحتفاظ بجوازات سفر املوظفين. ومن املؤسف أن يستمر العمل بالنظام رغم االنتقادات الدولية وانتهاكات حقوق اإلنسان. 

ال يزال  أكبر كتلة من املصريين في الخارج ، ومع ذلك فإن معظمهم وفًقا لوزارة الهجرة ، يمثل العمال املصريون في دول الخليج

تحد ترتيبات نظام الكفالة من قدرة العامل املصري على ترك صاحب العمل ، حيث  من نظام الكفالة.  يعانى في دول الجوار  

 وفي بعض الحاالت تؤدي إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان واستغالل في العمل.

كشف عن االنتهاكات التي  ( ،  WFF، أصدرت املنظمة الدولية للهجرة تقريًرا بالشراكة مع مؤسسة ووك فري )  2015في عام   

يتعرض املصريون ملمارسات السخرة واالتجار والتوظيف املخادع حيث  يتعرض لها املهاجرون املصريون في البلدان املجاورة.  

 يل وعدم كفاية حماية حقوق العمال.واألجور غير املدفوعة والتهديد بالترح

وسوء املعاملة التي يتعرض لها العمال  االستغالل  على مر السنين ، ذكرت منظمات حقوق اإلنسان ووكاالت األنباء املصرية عن  

ملصرية من بين التحديات األخرى التي نتجت عن نظام الكفالة عدم تلقي القوى العاملة او املصريون في الدول العربية وأوروبا.  
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أنه في بعض    وكشفت التقاريرمن خالل لجان عمالية مسؤولة بسبب دورها غير الفعال.    رعاياهافي الخارج مستحقاتها من  

أحياًنا في تقديم مستحقات صاحب العمل بعد تقديم االستقالة ،   كما يتأخرونالحاالت ، ال يدفع الكفالء رواتب لعدة أشهر.  

العمل دون إشعار مسبق ،   من جانب صاحبالدولة للحصول على حقه ، والترحيل املفاجئ    مما يمنع املقاول من البقاء في 

 بالخارج.  من بين التحديات التي يعاني منها املصريون ، يأتي ذلك كله شروط العقد عند الوصول إلى البلد مكان العمل  وتغيير 

 بالبشر االتجار  .2

   الخارجمن بين املشاكل التي يواجهها املصريون في  
ً
غير   واملصريين بالخارجالكثير من املهاجرين  حيث أن  االتجار بالبشر.    أيضا

ألشكال مختلفة من االتجار بالبشر ، والتي تشكل تهديًدا رئيسًيا للمصريين   مون بالخارجكما يتعرض املصريون املقيمتعلمين  

يمة ، فإن "االتجار بالبشر هو تجنيد أو نقل أو إيواء لعيش حياة كريمة. وبحسب مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر 

أصبح االتجار بالبشر ظاهرة عاملية  لقد    أو استقبال أشخاص بالقوة أو االحتيال أو الخداع بهدف استغاللهم لتحقيق الربح".  

ت مختلفة لالتجار مع تزايد عدد الضحايا كل عام. يمكن أن يتعرض الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار من خلفيا

تِجرون العنف ، اإلكراه أو االحتيال وكاالت التوظيف لتقديم فرص وهمية في سوق العمل لجذب  
ُ
بأشكال مختلفة. يستخدم امل

عدًدا (  MENAتستضيف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )كما  الضحايا وإجبارهم على العمل أو االستغالل الجنس ي.  

 ضين بشدة لالتجار. كبيًرا من األشخاص املعر 

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة و تكافح مصر االتجار بالبشر من خالل تبني استراتيجية وطنية وعدة قوانين.  

املصرية والجهات الفاعلة في املجتمع املدني للقضاء على االتجار بالبشر ، ال تزال الجهود غير كافية وال يزال االتجار بالبشر 

 ثل عقبة أمام الفئات الضعيفة. يم

والفتيات  النساء  أن  األمريكية  الخارجية  تقارير وزارة  ، كشفت  الحالية  اللحظة  املاضية وحتى  الخمس  السنوات  على مدى 

العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  ذلك  في  بما   ، الخليج  دول  من  املؤقت ألشخاص  للزواج  بيعهن  يتم  املصريات 
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والكويت لغرض ممارسة الجنس التجاري. ، بما في ذلك حاالت االتجار بالجنس ، وكذلك العمل القسري. غالًبا ما يتم املتحدة  

 تسهيل ترتيبات الزواج من قبل أسرة الضحية ووسطاء الزواج.

بأجور   والزراعة  البناء  في  القسري  والعمل  االتجار  أشكال  من  لشكل  أيًضا  املجاورة  الدول  في  املصريون  الرجال  يتعرض 

  ، األوروبية  الدول  في  القسري  والعمل  الجنس ي  لالستغالل  املصريون  القاصرون  يتعرض  كما  تقارير منخفضة.  افادت  كما 

ل املصريين ، وخاصة من محافظتي الفيوم ودمياط ، يتم استغاللهم في األعمال  وزارة الخارجية األمريكية أن األطفا  صادرة من  

 الجنسية التجارية في أوروبا. 

 

 توصيات 

  ، بالخارج  أنهاتسير مصر حالًيا على املسار الصحيح لوضع سياسات للمصريين املقيمين  وملهمة بدأتها   هامةخطوة    حيث 

املصرية   الحكومة  أن  مالحظة  املهم  من   ، املصرية  بتنفيذالحكومة  املصريين   تقوم  لدمج  والحمالت  واملبادرات  اإلجراءات 

 .  وحماية وتعزيز حقوقهماملقيمين في الخارج مع وطنهم 

املصريين املقيمين  وية إلشراك  إلى مزيد من النجاح وستكون حي  تلك الجهود التي قامت وتقوم بها الحكومة املصريةستؤدي  

 الخاصة بهم.   الحقوق في أجندة التنمية في مصر والحفاظ على  بالخارج

 معالجة التحديات التي تواجه القوى العاملة املصرية في الخارج  .1

هناك حاجة إلى استراتيجية واضحة تستهدف العمالة املصرية في الخارج لزيادة حماية حقوقهم وإفادة املواطنين املصريين في 

يمكن تنفيذ اإلستراتيجية من خالل إنشاء ملف تعريف أو هيئة للمصريين املسافرين للعمل في الخارج ، وخاصة إلى و الخارج.  

املجاورة ، من أجل التحقق من مؤهالتهم، ومهاراتهم للوظيفة ، وقدرتهم على العمل في   دول مجلس التعاون الخليجي والدول 
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بلد املقصد. وزيادة وعيهم بنظام الكفالة وتحدياته ، من أجل االمتناع عن القضايا الخطيرة وعدم التعرض لالنتهاكات من قبل 

 الكفيل. 

الهجرة  لينبغي   ووزارة  االجتماعية  والشؤون  التأمينات  بالخارج وزارة  املصريين  حقوق    وشئون  تأمين  في  جهودهم  زيادة 

بالخارج.   العاملين  املصريين  الوزاراتومطالب  قبل  من  توعوية  حلقات  عمل  يمكن  للمصريين   كما  منتظم  أساس  على 

 قهم والتزاماتهم في بلد املقصد. املسافرين إلى الخارج إلطالعهم على بيئة العمل الجديدة وحقو 

 مكافحة االتجار  .2

يتضمن جميع بيانات املصريين املسافرين من    يعلى اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في مصر إنشاء ملف تعريف

ين املصريين مصر إلى دول أجنبية ، وخاصة شركات السياحة ، لضمان عودتهم عند تاريخ انتهاء التأشيرة ، وذلك ملنع املواطن

 من كونهم مهاجرين غير شرعيين والتورط في أعمال غير إنسانية أو العمل بشكل غير قانوني.

آخر لجمع بيانات العمال الذين يعملون في الرحالت البحرية والسفن التي تعبر الحدود املصرية   ييجب أيًضا إنشاء ملف تعريف

 دتهم مرة أخرى إلى مصر.من أجل التحقق بانتظام من توفر املوظفين وضمان عو 

ألولياء األمور خاصة في ،  بالتعاون مع الجهات املعنية  ون املصريين بالخارجئوشوزارة الهجرة    تنظيم حمالت توعوية من قبل

 محافظات الصعيد حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

 

 تشجيع االستثمار .3

في استراتيجية املشاركة الحكومية من قبل السفارات والقنصليات املصرية   بالخارج وإشراكهممع جميع املصريين    التواصل

 من أجل فهم وتحديد االحتياجات والخدمات التي يطلبها املصريون في الخارج.  
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إنشاء ملف يتضمن   وشئون املصريين بالخارجيجب على السفارات والقنصليات املصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة  

بها.  أسماء ومؤهالت جميع الباحثين والعلماء والطالب املصريين في الخارج لتأسيس وسيلة اتصال لتقديمها لهم وتزويدهم 

 فرص مماثلة "في وطنهم. تتضمن 

الخارج.    الهيئاتتعاون   في  والعلماء  الباحثين  يضم جميع  خبرة  بيت  إلنشاء  املصرية  الحكومة  في  ماملعنية    يكون 
ً
عن  سئوال

 عن إجراء دراسات حول سوق وبحوثهممشاركة إنجازات هؤالء املصريين وأفكارهم  
ً
. كما يجب أن يكون بيت الخبرة مسؤوال

 العمل في مصر وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى توظيف وخبرة من املصريين في الخارج. 

الدول الغربية من أجل جذب املصريين ذوي السمات   ملقيمين فيبالخارج امن قبل الحكومة للمصريين    يإنشاء ملف تعريف

 والخبرات التعليمية العالية لالستثمار في وطنهم واملساهمة في تنمية الدولة.  

 تحديث البيانات .4

بسبب محدودية املعلومات التي يتم تداولها بخصوص املصريين في الخارج ، وقلة البيانات    كاملة إلى بيانات   تفتقر ورقة السياسات 

يجب تحديث قاعدة البيانات باستمرار    كما .  من خالل موقعها اإلليكتروني   وشئون املصريين بالخارج التي قدمتها وزارة الدولة للهجرة  

 من أجل رفع مستوى الوعي حول وضع املصريين في الخارج.  

حيث أن   جب زيادة املعلومات املتعمقة والبيانات التفصيلية الكافية عن ظروف املصريين في الخارج وعددهم وخصائصهم. ي

 التاريخ اإلحصائي عن املصريين بالخارج نادر ويصعب الوصول إليه

 املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إصدار تقرير سنوي لكشف اإلحصائيات الدقيقة عن أعداد املصريين بالخارج.   وعلى الجهاز

كما أنه من الضروري تصنيف قاعدة البيانات لجميع املصريين املسجلين في السفارات والقنصليات بالخارج في الحكومة  

 لجذبهم لالستثمار. في وطنهم  املصرية من أجل توظيف مهارات وقدرات مواطنينا في ال
ً
خارج ، لالستفادة من خبراتهم وأيضا

 في مجال تخصصهم.
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 دعم وحماية حقوق اإلنسان .5

 تولي الحكومة املصرية قدرا ً
ً
على الوزارة أن تضاعف جهودها و التي يعاني منها املصريون    فيما يتعلق بالقضايامن االهتمام    كبيرا

في حماية كرامة وحقوق اإلنسان للمصريين في الخارج من خالل التعاون مع وسائل اإلعالم والقنوات اإلخبارية املعروفة على  

الخارج.    املحلىاملستوى   في  للمصريين  اإلنسان  حقوق  دعم  في  املصرية  الجهود  وإثبات  لعرض  املصريين و والدولي  توعية 

 الحكومة. بإجراءات 

خاصة في الدول   كبرى إن متابعة السفارات والقنصليات املصرية لقضايا املصريين في الخارج وهمومهم يجب أن يكون ذا أهمية  

 . الغربية إلعطاء انطباع جيد عن أهمية املواطنين املصريين في الخارج 


