
 بیان صحفي:

 :عقب استكمال البیانات  باستمارة "نورت بلدك

 وزیرتا الهجرة والتخطیط تعلنان المؤشرات المبدئیة للعینات األولیة لبیانات المصریین العائدین من الخارج

  

 السفیرة نبیلة مكرم: العائدین من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة األعلى محافظات الصعید و تصدرت سوهاج النسبة األعلى

 للعائدین من الخارج

 

  د. هالة السعید: نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقین فى الخارج ضمن منظومة الحفاظ على

 العمالة وعبور هذا التحدي

 

 تقدیم البرامج التدریبیة المناسبة للعائدین من الخارج وتوفیر فرص العمل التى تتوافق مع امكانیاتهم وتتواءم مع المزایا النسبیة

 لكل محافظة ینتمون إلیها، وهو ما یساهم فى توطین أهداف التنمیة المستدامة

 

 القاهرة في 20 یونیو 2020

 

 في اطار التعاون المشترك بین وزارة الدولة للهجرة وشئون المصریین بالخارج، ووزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، لدمج

 العمالة المصریة العائدین من الخلیج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، فقد تم تشكیل فریق عمل

 من الوزارتین لحصر كافة بیانات العائدین، عقب استكمال البیانات  باستمارة "نورت بلدك"، لتستطیع الدولة استیعاب تلك

 العمالة في المشروعات القومیة أو دعمهم من خالل جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر، أو

 .إطالعهم على األوعیة االستثماریة المتاحة

 

 وقالت السفیرة نبیلة مكرم وزیرة الدولة للهجرة وشئون المصریین بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصریین العائدین أسفر

  :عن المؤشرات المبدئیة  للعینات األولیة لبیانات العائدین كاألتى



 العائدین من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة األعلى محافظات صعید مصر ، و تصدرت سوهاج النسبة األعلى للمحافظات، كما

 تنوعت الفئات العمریة بین فئة عمریة من ١٩ ل ٤٠ وهي الفئة العمریة األعلى نسبه بین العائدین، باإلضافة إلى فئة اخري

  مابین ال ٤٠ إلى ٥٠ ، ونسبة

 .ضئیلة اعمار ما فوق ال ٥٠

 

 وأضافت السفیرة نبیلة مكرم أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهالت  والتخصصات مابین عمال وهي الفئة لها

 .الغالبیه العظمي، باإلضافة الي حملة بكالوریوس، حملة إعدادیة و ثانویة

 أما بالنسبة لدول اإلقامة السابقة فهي بترتیب األغلبیة: الكویت، االمارات، السودان، ونسب أخرى ضئیلة موزعة بین دول

 .الخلیج

 

 وتابعت وزیرة الهجرة أن فكرة توزیع استمارة "نّورت بلدك" للعائدین من الخارج، والتي تم  تعمیمها في المدن الجامعیة التي

 استقبلت العائدین والبعثات المصریة في الخارج بالتعاون مع وزارة التعلیم العالي ؛ هدفت لمعرفة المعلومات  الرئیسیة عن

 العائد وحرفته، مشیرة إلى أنه سیتم توظیف تلك البیانات التي تم تجمیعها لتستطیع الدولة استیعاب تلك العمالة وتوفیر فرص

 حقیقیة لهم في وطنهم، لتعظیم االستفادة من هذه القوة البشریة والعمالة المصریة، وإشراكهم في عملیة التنمیة التي تجري على

 أرض الوطن، فضال عن معرفة المحافظات التي ینتمون لها لبحث توفیر فرص دمجهم في جهود التنمیة المستدامة في اطار

  استراتیجیة

 .الحكومة ٢٠٣٠

 

 هذا وقد أكدت وزیرة الدولة للهجرة وشئون المصریین بالخارج، أن الدولة بذلت مجهود كبیر جدا إلجالء هذا العدد الكبیر من

 المصریین العالقین بالخارج، وخصوصا العالقین بدول الخلیج في وقت قیاسي، الفتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات

 .والجهات المعنیة لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعایة وتلبیة طلبات المصریین بالخارج، سواء كانو من المقیمین أو العالقین

 

 ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعید، وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة  أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات

 الدولة المصریة بكل مؤسساتها ألنه یعد حفاًظا على االقتصاد القومى للدولة، الفتة إلى أنه یتم العمل في إطار خطة متكاملة

 .لتعظیم االستفادة من مواردنا البشریة، باعتبارها ركن أساسي لتحقیق تنمیة شاملة مستقبلیة

 



 وأكدت وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة أن كل إجراءات الدولة الحالیة تعنى فى المقام األول باإلنسان المصري وتسعى

 للحفاظ على ثمار برنامج اإلصالح االقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزاید معدالت النمو المستدام ألكثر

 من ثالث سنوات، فضًال عن انخفاض معدالت البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقین فى

 .الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي

 

 تابعت السعید أن المصریین العائدین من الخارج یمثلون عدًدا من المحافظات المختلفة، وهو ما یمكن استثماره فى االستفادة

 من طاقاتهم ومهاراتهم فى مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمیة الشاملة، وذلك من خالل تقدیم البرامج التدریبیة

 المناسبة لهم وتوفیر فرص العمل التى تتوافق مع امكانیاتهم وتتواءم مع المزایا النسبیة لكل محافظة ومنطقة، حیث أن لكل

 محافظة میزة تنافسیة مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما یساهم فى توطین أهداف التنمیة الم

 


