
  من مجلة "مصر معاك" العدد الحادي والعشرون

 (خاص عدد)

 الهجرة لوزارة الخامس العام في بارزة محطات

 ( كلمة الوزيرة:1)

  

 وحماية األمل بذور لغرس الصعيد عروس إلى تصل" النجاة مراكب: "مكرم نبيلة السفيرة

 المجهول المصير من أبنائنا

 

 ،(معاك مصر) مجلتكم من والعشرين الحادي العدد اليوم نطلق.. بالخارج مصر وبنات أبناء" 

 مراكب" الشرعية غير الهجرة لمكافحة الرئاسية المبادرة فعاليات الستكمال عودتنا نعلن ومعها

 .الصعيد عروس المنيا محافظة محطاتها رابع في ،"النجاة

 أن إلثبات الصخر في والحفر صعب، كل اجتياز على قادرة المصرية الشخصية أن تماما نثق

 محافظة كل في أعيننا أمام واضحة حقيقة نراه ما وهذا تستطيع، مصر وأن يقدر، المصري

 .نزورها التي المحافظات من

 كريمة حياة يضمن بما توجه واعية، سياسية إرادة دون قُدما لألمام نمضي أن يمكننا ال

 المدني والمجتمع الدولة مؤسسات مع التعاون جاء ولذلك والخارج، بالداخل جميعا للمصريين

 .المستجد كورونا فيروس تداعيات رغم مجددا، اإلبحار إلى" النجاة مراكب" لعودة

 على يساعد الدولة لجهود فدعمها كانت؛ أينما مصرية أم ولكل مصر، لعظيمات تحية أوجه

 زرناها، التي المحافظات في أمهاتنا لدى الوعي وأثمن الشرعية، غير الهجرة شبح من الحد

 .التهلكة إلى بأيديهم يلقوا بأال أبنائهن توعية في األكبر العبء عليهن أن وأؤكد

 من تمتلكه وما مصر، جمال يستكشفوا أن وخارجها مصر ربوع كل في للمصريين رسالتي

 قبيل المنيا بمحافظة األتوني المتحف نشاهد مرة فألول المحافظات، كل في ساحرة كنوز

 الروعة، بهذه المصرية المتاحف أكبر ثالث إلبراز عظيم؛ جهد من الدولة بذلته وما افتتاحه،

 .بالدهم وحضارة تاريخه ليتعرفوا الوطن؛ ألبناء ذراعيه ليفتح



 

 وزارات مع بناء وبتعاون السياسية، القيادة من حكيمة بتوجيهات طريقنا في ماضون

 نغرس الشرعية، غير للهجرة المصدرة المحافظات في شبر لكل نصل الدولة، ومؤسسات

 .المخلصين شبابنا وطاقات جهود من واالستفادة واإلنتاج للعمل فرصا نخلق األمل، بذور

 ترى أن تستحق ألجيال عظيمة نبنيها ألن جميعا ووفقنا ورئيسها، وشعبها مصر هللا حفظ

 ". المكانة عظيمة الرأس مرفوعة القامة شامخة مصر

 

 المنيا..  الرابعة محطتها تصل" النجاة مراكب"( 2

 

 قامت حيث المنيا، محافظة في الرابعة محطتها" النجاة مراكب" الرئاسية المبادرة وصلت

 بزيارة بالخارج، المصريين وشئون للهجرة الدولة وزيرة عبدالشهيد مكرم نبيلة السفيرة

 غير للهجرة تصديًرا المحافظات أكثر من تعد والتي فيها رسميًا المبادرة إلطالق المحافظة

 نائب محمود محمد والدكتور المنيا محافظ القاضي أسامة اللواء مع بالتعاون وذلك الشرعية،

 ومتناهية والمتوسطة الصغيرة المشروعات وجهاز للمرأة القومي والمجلس المنيا محافظ

 بإطالق ةالهجر لوزارة الجمهورية رئيس السيسي عبدالفتاح الرئيس لتكليفات تنفيذًا الصغر،

 .أبنائنا حياة على حفاًظا الشرعية غير الهجرة مخاطر من للتوعية المبادرة

 الذين الريفيات والرائدات واألمهات الفتيات مع لقاء بعقد الهجرة وزيرة قامت الزيارة، وخالل

 الهجرة، بوزارة العمل فريق يد على بالمحافظة للمبادرة الرسمي اإلطالق قبل تدريبًا تلقوا قد

 نبيلة السفيرة التقت كما المحافظة، قرى من قرية 19 في واألسر الشباب توعية على للعمل

 الشرعية، غير الهجرة مخاطر حول الحديث اللقاء تناول حيث للتوعية، الشباب من بعدد مكرم

 .الظاهرة هذه على تغلبت ناجحة نماذج استعراض عن فضال

 لبدء األورمان جمعية مع بالتعاون حسنًا قرًضا 50 بتسليم الوزيرة قامت الزيارة، نهاية وفي

 فرص توفير إطار في المنيا، محافظة شباب من شابًا 50 على الصغر متناهية مشروعات

 توفير" النجاة مراكب" مبادرة تستهدف حيث الشرعية، غير الهجرة ظاهرة من للحد عمل

 .الظاهرة تلك لمواجهة للشباب البديلة الفرص

 



 تم ،"النجاة مراكب" الرئاسية المبادرة بتنفيذ الهجرة وزارة تكليف الرئيس السيد إعالن وفور

 أولى كمرحلة( الغربية - البحيرة – الفيوم) محافظات 3 لـ كانت الزيارات من عدد تنظيم

 .للمبادرة

 المصدرة والمراكز القرى أهم وتفقد الفيوم محافظة بزيارة مكرم نبيلة السفيرة قامت وقد 

 اللقاءات من عدد عقد عن فضال ،(تطون مركز -اطسا مركز -دمو قرية) بالمحافظة للهجرة

 المشروعات تنمية وجهاز الفيوم محافظة بين تعاون بروتوكول توقيع تم كما الجماهيرية،

 تطون بقرية األساسية البنية قطاع في مشروعات لتنفيذ الصغر، ومتناهية والصغيرة المتوسطة

 مع الهجرة بوزارة العمل لفريق تفاعلية لقاءات وعقد جنيه، مليون 16 بتكلفة إطسا، بمركز

 غير الهجرة بمخاطر للتوعية والطالب الريفيات الرائدات واألمهات واألسر الخريجين شباب

 .الشرعية

 ميدانية بزيارات الهجرة وزيرة قامت حيث البحيرة، بمحافظة للمبادرة الثانية المحطة وجاءت

 حوش مركز -دمنهور مدينة) بالمحافظة الشرعية غير للهجرة المصدرة والمراكز القرى ألهم

 جماهيرية لقاءات عقد عن فضال ،(البارود ايتاي مدينة - الدلنجات مركز -رشيد مدينة - عيسي

 التطوير مركز تحديث أعمال الفتتاح عيسى حوش مركز وزيارة المحافظة، أهالي مع

 .بالبحيرة المهني التدريب بمركز التكنولوجي

 ومتناهية والصغيرة المتوسطة المشروعات تنمية جهاز أعلن الزيارة تلك هامش، وعلى

 مليون 28 بواقع مشروعات، لتنفيذ جنيه، مليون 55 مبلغ ضخ البحيرة محافظة فرع الصغر

 التنمية مجال في جنيه مليون 27 مبلغ وضخ األساسية، والبنية العامة األشغال مجال في جنيه

 جنيه، مليون 50 تخصيص عن االجتماعي التضامن وزارة أعلنت كما والبشرية، المجتمعية

 لتمويل جنيه ماليين 10 تخصيص تشمل األولى، المرحلة في جنيه مليون 20 منها يقدم

 5 وتخصيص أشهر، ٦ سماح بفترة جنيه ألف 15 القرض بمتوسط فوائد بدون حسنة قروض

 التدريب لتمويل جنيه ماليين 5 وتخصيص إنتاجية، مشروعات صورة في جنيه ماليين

 .العمل لسوق والتأهيل

 الخريجين شباب مع الهجرة بوزارة العمل لفريق تفاعلية لقاءات عقد إلى باإلضافة هذا 

 .المختلفة التعليمية األعمار من والطالب الريفيات الرائدات واألمهات

 



 السفيرة قامت وخاللها ،"النجاة مراكب" لمبادرة الثالثة المحطة هي الغربية محافظة وكانت

 - الفرستق) بالمحافظة احتياجا واألكثر المنتجة القرى من لعدد ميدانية بزيارات مكرم نبيلة

 تدريبية دورات تنظيم تم كما ،(شبشير حصة - علي كوم - شبرابلولة - كتامة - سليمان كفر

 ضمن العامة الخدمة ومكلفات واالجتماعيات والصحيات الريفيات الرائدات من 350 لـ تثقيفية

 وتطوير دعم برنامج مع بالتعاون ككوادر شاب 1000 وتدريب ،"األبواب طرق" حمالت

 .TVET الفني التعليم

 

 العالم حول الوطن أبناء مع للتواصل جديد جسر" .. بالخارج الدارسين شباب" ( مبادرة3

 

 بالخارج الشباب وأبنائها الدولة بين المستمر التواصل من حالة خلق إلى الدائم السعي إطار في

 مع بالتعاون– الهجرة وزارة أطلقت لها، االنتماء وزيادة بوطنهم ربطهم تعزيز سبيل في

 المصريين للشباب الدولة تقدمه برنامج أول الشباب، وتدريب لتأهيل الوطنية األكاديمية

 مختلفة أنشطة خالل من بالوطن صلتهم لتعزيز وذلك ؛2020 يونيو في بالخارج الدارسين

 .الدول مختلف في دراستهم خالل اكتسبوها التي والعلوم المهارات من ولالستفادة

 كبيرة مهمة لديهم الخارج، في الدارسين شبابنا أن مكرم نبيلة السفيرة الهجرة وزيرة وتؤكد

 بالخارج، وتداولها لها الترويج يتم التي المغلوطة المعلومات كافة تصحيح وهو وطنهم تجاه

 بالتقدم عليها يعود بما مصر مساندة في الناعمة والقوى الشعبية الدبلوماسية يمثلون ألنهم

 .والرقي

 بالخارج، الدارسين شباب من وفًدا الهجرة وزارة استقبلت ،2020 أغسطس أواخر وفي

 سياحية، أماكن أو عسكرية مواقع أو حكومية لمؤسسات سواء زيارات عدة له الوزارة ونظمت

 وقصر الجوية القوات متحف زار كما للمرأة، القومي والمجلس الري وزارة الوفد زار حيث

 الجوية القواعد إحدى وكذلك هناك، الواقعة والجامعة الجاللة ومدينة عابدين وقصر البارون

 تفقد عن فضال األبطال، المصريين المقاتلين الطيارين لحياة فعلية محاكاة وشاهدوا العسكرية

 .العشوائية المناطق لتطوير مشروع كأفضل زينب السيدة روضة مشروع

 



 على واطلعوا الذكية القرية الشبابي الوفد زار حيث ،2020 سبتمبر لشهر األنشطة وامتدت

 زار وكذلك المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت مجال في مصر إليه وصلت الذي التقدم مدى

 العليم الفتاح مسجد خاصة بها، المشروعات كافة على واطلعوا الجديدة اإلدارية العاصمة الوفد

 .الهجرة وزارة ومقر المصري، البرلمان ومقر المسيح، ميالد وكاتدرائية

 فخرهم وأكدوا شاهدوه، ما بكل انبهارهم عن بالخارج الدارسين شباب وفد أعرب وقد

 المصرية الدولة عن األول الدفاع خط سيكونون أنهم إلى الفتين مصر، بوطنهم واعتزازهم

 .بأول أوال وتفنيدها وطنهم ضد شائعات أي على للرد وجاهزون بالخارج، وجنودها

 

" لبعض سند خلينا" بـ كورونا أزمة تواجه الهجرة وزارة ..لها الخامس العام ( في4

 " بلدك نورت"و

 

 هناك كانت بالخارج، المصريين وشئون للهجرة الدولة وزارة ُعمر من المنقضي العام خالل

" كورونا" فيروس تفشي أزمة ولكن الوزارة، عمل من مختلفة ملفات في الجهود من العديد

 .العالم دول كافة في الماضية الفترة خالل األبرز الحدث هي تبقى المستجد

 جاءت التي األزمات من بالخارج أو بالداخل سواء بالخارج المصريين العالقين أزمة وكانت

 انتشار من للحد الدول بين الطيران رحالت تعليق عقب" كورونا" جائحة تداعيات ضمن

 وسريع، فوري بشكل معها التعامل يتم أن البد كان التي الحاالت من الكثير وتضمنت الوباء،

 رحالت في كانوا ممن الخارج في العالقين المصريين من الكثير معاناة في تسببت إنها حيث

 .الخارج في عمل أو عالج رحالت أو سياحية خاصة

 من التي اإلجراءات من عدد على بالخارج العالقين أزمة بروز منذ الهجرة وزارة فعملت

 عمليات غرفة تشكيل تم حيث المصرية، الدولة عمل استراتيجية ضمن مواطنينا حماية شأنها

 وبريد بالخارج، العالقين المصريين مع للتواصل ساخن خط وإطالق الساعة، مدار على

 عن فضاًل  والشكاوى، االستفسارات لتلقي" آب الواتس" تطبيق عبر تواصل ورقمي إلكتروني

 .العالقين المواطنين بيانات لتلقي اإلنترنت عبر تسجيل نموذج إعداد

 



 انتهاء بعد اإلقامة بدول العمل إلى العودة إمكانية عدم: واالستفسارات الشكاوى كافة وتضمنت

 اإلجازة لقضاء أو الزيارة انتهاء بعد سواء الخارج من للوطن العودة إمكانية وعدم اإلجازة،

 تجديد وانتهاء موعد قرب عن واالستفسار عاجلة، ألسباب أو النهائية للعودة أو بالوطن

 اإلقامة لدولة العودة وضرورة التأشيرات انتهاء موعد قرب عن واالستفسار اإلقامات،

 .PCR تحليل عن االستفسار أو والعمل،

 مع التنسيق خالل من العالقين المصريين ومساعدة حل محاولة على الهجرة وزارة عملت وقد

 المصريين من 3000 من يقرب ما إعادة تمت حيث الدبلوماسية، وبعثاتنا الوزارات مختلف

 حاملي من المصريين عودة لتنسيق بالقاهرة الكويت سفير مع والتواصل بالسودان، عالقين

 أزمة وحل السعودية، في العالقين المواطنين إلعادة استثنائية رحالت وتخصيص اإلقامات،

 .للحاويات السويس شركة عمل فريق وعودة األردن، مطار في العالقين المصريين

 السلطات مع والتنسيق تونس، في عالقًا مصريًا 37 عودة على الهجرة وزارة عملت كما

 واليتي إلى طيران  خطوط وتسيير تأشيراتهم، انتهت التي للمعتمرين إلعفاء السعودية

 قداسة مع التواصل تم كما القاهرة، إلى لندن من جويتين رحلتين وتسيير وواشنطن، نيويورك

 ماليزيا دول مع التنسيق وكذلك كينيا، في عالقين مصريين لمساعدة الثاني تواضروس البابا

 هناك عالقين مصريين لعودة وأوكرانيا وكينيا ونيجيريا وتشاد" بالي" وإندونيسيا ومالديف

 .سياحية رحالت في تواجدهم عقب

 بعنوان مجتمعية مبادرة الوزارة أطلقت فقد بالخارج، للمصريين المجتمعي الدور وألهمية

 لهم المساعدة وتقديم بالخارج، المقيمين المصريين خالل من العالقين لدعم ،"لبعض سند خلينا"

 .الوطن ألرض عودتهم لحين

 الفتاح عبد الرئيس تكليفات جاءت العالقين، أزمة ملف في الهجرة وزارة لجهود واستكماال

 الوزارة أطلقت فقد كورونا، أزمة من والمتضررة الخارج من العائدة العمالة باستيعاب السيسي

 تتضمن دقيقة بيانات قاعدة لتكوين وذلك التخطيط، وزارة مع بالتعاون ،"بلدك نورت" مبادرة

 توفير أجل من كورونا، جائحة إثر المتضررين الخارج من العائدين عن الرئيسية المعلومات

 لهم مناسبة عمل فرص وخلق العائدين ومؤهالت مهارة مع المتالئمة التدريبية البرامج

 على المبادرة اسم بنفس إلكترونية استمارة طرح تم حيث ، القومية المشروعات في ودمجهم

 الحجر فترة خالل الخارج من العائدين على وتوزيعها اإلنترنت، عبر للوزارة الرسمي الموقع

 .بالمبادرة للتسجيل الجامعية، بالمدن الصحي

 



 السلطات أعادتهم مصريًا 23 لـ عمل فرص توفير" بلدك نورت" مبادرة عن ونتج هذا

 فيرن" شركة مع بروتوكول توقيع وأيًضا السياسية، القيادة من بتوجيهات ليبيا من المصرية

 أبناء من وخاصة الخارج، من العائدين للمصريين عمل فرص لتوفير لالستثمار" جلوبال برو

 ".دلتا تاون داون" بالمحافظة واللوجيستية التجارية بالمنطقة الغربية محافظة

 


