
 جهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج

 2222 ديسمبر ١١ أكتوبر: ١الفترة من 

 

 ةالدولمجموعه من الجهود التي قامت بها وازه  اإلنسانوحقوق  للتنميةرصدت مؤسسه ملتقى الحوار 
وشئون المصريين بالخارج من اجل التواصل مع المصريين بالخارج والتفاعل مع قضاياهم  للهجرة

 االتي:وتمثلت في  2222من عام  ديسمبر 11 إلىأكتوبر  1من  الفترةخالل  مواحتياجاته

  مع المستشار محمد تم رصد قيام السفيرة سها جندي بترتيب اجتماع   2222في شهر أكتوبر
الهيئة العامة لالستثمار، لمناقشة وبحث دراسة الجدوى الخاصة المشاريع عبد الوهاب، رئيس 

المقترحة من قبل د. حسن الجراحي والتي يمكن أن تكون باكورة المشروعات التي يتم طرحها 
لالستثمار فيها، في إطار الشركة المساهمة للمصريين بالخارج، بجانب اختيار عدد من 

و توفير مجموعة كبيرة من المحفزات التي تتناسب مع  تثمارالمشروعات األخرى الجاذبة لالس
كافة شرائح المصريين بالخارج، باختالف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومن بين هذه الشرائح، هم 
رجال األعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، لجذبهم لالستثمار في مصر واالستفادة من 

من تيسيرات وعروض خاصة  إعالنهما تم   أنكما أكدت السفيرة فرص االستثمار المتاحة، 
بالتربية والتعليم والبنوك الوطنية والطيران سيتبعه اإلعالن عن عدد جديد من المحفزات الهامة 

  .للمصريين بالخارج في مختلف المجاالت

  عن عروض تمويل عقاري تصل إلي خمسة  الهجرةأعلنت وزيره  2222في شهر أكتوبر

لتمويل شراء وحدات جاهزة  .يين جنيه للمصريين بدولة اإلمارات بالتعاون مع بنك مصرمال

كما  .”عاما من خالل الفروع المملوكة للبنك بالخارج 51للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 

أعلنت إتاحة هذا العرض في الدول األخرى وكذلك التي ال يوجد بها فروع لبنك مصر، حيث 

ى المستندات من خالل بنك التعامل الخاص بالعميل والتوثيق من خالل سيتم التصديق عل

 .”السفارة



  السفير ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدىجندياستقبلت السفيرة سها  2222في شهر أكتوبر ، 

بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية،  إيطالي مصري على مقترح دراسة برنامج  وتم االتفاقمصر 

 لمصري امصر لتدريب وتأهيل وتعزيز الشباب  فياالعتبار الشركات اإليطالية العاملة  فيوآخذا 

 .األكثر عرضه لمخاطر الهجرة غير الشرعية

  المصريين المستمرين في البقاء داخل تم رصد قيام وزاره الهجرة تنبيه  2222في شهر أكتوبر
عهم لمصرية لدى كييف للتواصل ماألراضي األوكرانية ضرورة سرعة تحديث بياناتهم بالسفارة ا

واالطمئنان عليهم وتقديم الدعم لهم، وكذلك إلبالغهم بأي معلومات مستقبلية حول آخر التطورات، 
 وذلك في ظل تداعيات أحداث الحرب الروسية األوكرانية. 

الذين ال يزالون داخل أوكرانيا سرعة مغادرتهم في أقرب وقت المصريين  الهجرةكما دعت وزاره 
ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربي )ألوكرانيا(، حرًصا على ضمان أمن 

 وسالمة جميع المواطنين المصريين المتواجدين هناك.

  قبرص بإعادة قامت وزاره الهجرة بالتنسيق مع السفارة المصرية في   2222في شهر أكتوبر
كانوا يتواجدون على متن إحدى السفن المعطلة التابعة إلحدى البحارة المصريين الثالثة والذين 

الشركات بالساحل القبرصي ، إلى أرض الوطن، بعد حل شكواهم المتمثلة في نزاع مالي مع الشركة 
تفاوض مع الشركة التي كان يعمل بها البحارة، تحملت الشركة لونتيجة ل.التي كانوا يعملون بها،

إلى مصر، ، وتم تنفيذ االتفاق وحل النزاع المالي بين البحارة  تكاليف تذاكر طيران عودتهم
المصريين والشركة التي كانوا يعملون بها، وبموجب ذلك حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة وإتمام 

 .كافة أمور التسوية حتى وصولهم
  شركة مصر مع وزير الطيران المدني عن تخفيضات من خالل تم االتفاق  2222في شهر أكتوبر

يوما في السنة وخفض ربع تذكرة الزوجة  252للطيران ألسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 
، بجانب عروض خاصة للطالب %33سنة بنسبة  52من األبناء حتى سن  2وكذلك خفض تذاكر 

، كذلك إتاحة تخفيضات %31المصريين الدارسين في الصين والذين خفضت قيمة تذاكرهم بنحو 



من سعر التذكرة  %22لطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض ل
  .المعلن من مصر للطيران

  تم اإلعالن عن اتفاق مع الحكومة كان يشغل العديد من المصريين بالخارج  2222في شهر نوفمبر
حضار السيارات وهو إحضار سياراتهم الخاصة إلى مصر، وتم اإلعالن عن الشروط الخاصة با

 الخاصة بالمصريين بالخارج 

  التنسيق مع وزارة اإلسكان لتقديم تسهيالت للمصريين بالخارج في القطاع تم  2222في شهر نوفمبر

 طلبات المصريين الموجودين في الخارج، إحدىالعقاري، والتي كانت ضمن 
  من أبناء  12مع  الهجرة،بين السفيرة سها جندي وزيره  تنظيم لقاء 2222في شهر نوفمبر

بواليات وسط وغرب وجنوب الواليات المتحدة األمريكية عبر تطبيق "زووم"، في  الجالية المصرية
 إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزير لشئون الجاليات.

  رتها لدوله اإلمارات قامت السفيرة سها جندي وزيره الهجرة أثناء زيا 2222في شهر نوفمبر

بحث ، لالدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين اإلماراتي باالجتماع 

وتمت اإلشارة إلى بعض الحاالت لمصريين، في   أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج،

م في بعض األحيان وال يشهد الحكشأن تنفيذ األحكام لصالح العاملين، حيث يحكم لصالح المواطن 

دة ستلقى أن المنظومة الجدي كداتنفيذ، حيث أكد على انه سيهتم بنفسه من التأكد من أنفاذ القانون ، و 

بالكثير من التزامات حماية العامل على شركات التأمين وستراقب الحكومة أي إخالل بتنفيذها 

اللتزاماتها بالنسبة للعمال، فإذا أخلت باالطار التنفيذي يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، حتى ال 

لذى يشهد في أحيان عدم التزام لصاحب يضار العامل، كما أضافت الوزيرة ملف شحن الجثامين وا

العمل بتغطية تكاليف نقل جثامين العمال، وأوضح وزير الموارد البشرية اإلماراتي، أن هذا الملف 

مغطى أيضا بالتأمين حاليا وستضمن منظومة الربط اإللكتروني الدفع المباشر وبعدها يتم التسوية 

 مع صاحب العمل،
  يره الهجرة في ورشة عمل المرصد األفريقي للهجرة شاركت وز  2222في شهر ديسمبر

التابع  –والتي نظمتها السفيرة الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد األفريقي للهجرة بالرباط بالرباط 



بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين، وذلك بهدف وضع استراتيجية إلحصاء  -لالتحاد األفريقي
بيانات موحدة للدول األفريقية إلحصاء أعداد المهاجرين في  المهاجرين تتمثل في إنشاء قاعدة

 القارة السمراء،

  تقييم احتياجات ”تم انعقاد مؤتمر آلية االنتقال إلى ألمانيا  2222في شهر ديسمبر

تحت رعاية الوزارة وبالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، و والذى تم تنظيمه "القدرات

 االحتفال باليوم العالمي للمهاجرين، يأتي بالتزامن مع
  قامت وزاره الهجرة بتنظيم جولة ألبناء المصريين من كندا لزيارة  2222في شهر ديسمبر

 مليون جنيه لمبادرة "حياة كريمة" 5.2حي ق قاموا بالتبرع بمبلغ قرى "حياة كريمة" بالقليوبية 
  مكتب التمثيل العمالي بدولة اإلمارات عن نظام التأمين ضد التعطل  أعلن 2222في ديسمبر

وهو قرار هام يستفيد منه جميع  2223عن العمل ويبدأ التسجيل به اعتبارا من أول العام المقبل 
المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص سواء كانوا من المواطنين أو العاملين بالدولة 

 .المصريينويشمل ذلك العمال 
  النسخة التاسعة واألربعين للمؤتمر الدولي السنوي لجمعية العلماء  تم تنظيم 2222في ديسمبر

من كبار علماء مصر في أمريكا  21بمشاركة نحو  المصريين األمريكيين، بجامعة عين شمس
إلى توجه الدولة المصرية لالستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج  اإلشارةوتم وكندا. و 

 ، 2232خبراتهم وتجاربهم ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 
  عقد عدد من االجتماعات مع جميع مسؤولي الهيئات المعنية باالستثمار تم  2222في ديسمبر

 لقياما الهجرةوأكدت وزيره وكذا مجموعة كبيرة من المستثمرين المصريين بالخارج  في مصر
بإنشاء شركة الستثمارات المصريين بالخارج، وتم تكليف إحدى مساعدي الوزيرة بالملف 

 االقتصادي لهذه الشركة .

 


