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 5

 مقدمة
 

رد تنمية الموا دراسة رائدة الآتشاف ما يمكن أن تضيفه 2006في عام ) ETF(أطلقت المؤسسة األوروبية للتدريب 
 عن أثر الهجرة على التعليم والمهارات وسوق العمل المتوافرة لمحدودية المعلومات ونظرًا. لسياسات الهجرةالبشرية 
لكل الكتابات التي صدرت بهذا الشأن، آما مراجعة  )ETF(ت الدراسة التي أجرتها المؤسسة األوروبية للتدريب نتضم

ا،  وأوآراني، وتونس، ومولدوفيا، ومصر،األباني: ، هيي خمس دول شريكة ودراسات ميدانية لجمع البينات فشملت مهامًا
 . بهذا األمر العهدة حديثأخرى إلى االتحاد األوروبي وتعتبر مصادر تقليدية للهجرةوالتي تنقسم إلى بلدان 

 
للسيدة عائشة عبد بجزيل الشكر لوزارة القوى العاملة والهجرة، وبشكل خاص ) ETF(تتقدم المؤسسة األوروبية للتدريب 

 القوى العاملة والهجرة ورئيسة قطاع ةمستشارة وزير والسيدة ماجدة عبد الرحمن ،الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة
 .ما قدموه للمؤسسة من دعم أثناء هذه الدراسةوالمجلس القومي للسكان ل ،في الخارجشئون الهجرة والمصريين 

 
 تعمل في مجال تحليل استشارية محلية مصريةوهي شرآة -) SPAAC(قد مع شرآة  إلى أنه قد تم التعا هناونشير

آما قام .  إلجراء الدراسة الميدانية في جمهورية مصر العربية وتحليل البيانات بشكل أولي-وإدارة التخطيط االجتماعي
 سد بالك األستاذ بجامعة ساسيكبالتعاون مع الخبير الدولي ريتشار) ETF(فريق من خبراء المؤسسة األوروبية للتدريب 

 قاموا خاللها بزيارة أهم الجهات 2006ب آ/ أغسطس31 – 26في الفترة ما بين عن مصر بمهمة بحثية البريطانية 
المرآز القومي ووزارة القوى العاملة والهجرة، ومرآز القاهرة الديموغرافي، : المعنية بهذا الموضوع في مصر، وهي

مل الدولية لجهات المحلية والمنظمات الدولية آالجامعة العربية والمكتب اإلقليمي لمنظمة العللسكان، إلى جانب بعض ا
 .بالقاهرةمنظمة الهجرة الدولية و ومكتبا البنك الدولي

 
) ETF(وبناء على البيانات التي تم جمعها عن المهاجرين المحتملين والعائدين قام فريق المؤسسة األوروبية للتدريب 

هان بارداك بإجراء ناتاليا بوبوفا، وإيلينا آاريرو بيريز، وفرانسيسكو بانزيكا، وجيزوس الكيزار، وأّم: ل منالذي ضم آ
 تقرير تم التصديق عليه من قبل الجهات المعنية المحلية خالل االحتفالية التي ُنظمت بالقاهر في وضعالتحليالت الالزمة و

 .2007أيلول / سبتمبر2
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  التنفيذيالموجز
 
 
 عدد الطلبة والخريجين بالتوازي مع اددز يتحت ضغط ديموغرافي شديد إذ عليم والتدريب المهني في مصرالت انظام يقع

  آما مليون نسمة69.3 إلى 56,3 من 2004 وحتى 1994 مصر في الفترة من ارتفع عدد سكان فلقد .الزيادة السكانية
وتعتبر السلطات المصرية إتاحة التعليم للجميع من أهم .  مليون طالب18,1ى  إل14,5ارتفع عدد الطالب المصريين من 

ومع ذلك يبقى تحقيق الجودة المنشودة في . ما دفعها إلى توسيع نظام التعليم بشكل ناجح وُملفت لألنظار وهو ،أولوياتها
لتزام الحكومة االزيادة السكانية الكبيرة وفلقد ترآت . التعليم مسألة ملحة تتهدد نظم التعليم المصرية في المستقبل القريب

 وومن هنا يفتقد خريج . على نظام التعليم في مصر سلبيًاأثرًا وضيق الموارد) بما في ذلك التعليم الجامعي (بمجانية التعليم
  آليات الحقوق واالجتماع والعلوم اإلنسانية الجامعات الحكومية وخصوصًاوالجامعات المصرية بشكل عام وخريج

والتجارة بشكل خاص للمهارات والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلي أو اإلقليمي أو العالمي، ومنها 
 .إجادة اللغات األجنبية والمهارات التخطيطية والتعامل مع الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت

 
 والتقني في مصر في مخالفة المهارات التي يكتسبها وتكمن المشكلة األساسية على صعيد نظام التعليم والتدريب المهني

  سلبًاقشتها الجهات المعنية في مصروتنعكس هذه المشكلة التي رصدتها ونا. لتلك المطلوبة في سوق العملن والخريج
 . مهارات العمالة التي تسعى للهجرةعلى

 
فشية في قطاعات متعددة من منظومة التعليم ة المصرية في الخارج تعاني من المشاآل المتومما ال شك فيه أن العمال

 الحتياجات سوق العمل، مثلهم في ذلك  المؤسسات التعليميةوالتدريب المهني في مصر آتدني مستوى التعليم وعدم إلتفات
فنظام التعليم والتدريب المهني في مصر بحاجة إلى استراتيجية إصالح شاملة تستوعب جميع . الداخلفي  ملينمثل العا

 على  وقادرًامتطلبات سوق العمل لن مستوى نظام التعليم والتدريب المهني المصري وجعله مواآبًا تحسييعتبرو. اعاتهقط
 خاصة مع ضراوة المنافسة في سوق ، حيويا بالنسبة لفتح باب الهجرة أمام العمالة المصريةملء الفراغات الموجودة أمرًا

 .العمل العالمية
 

 ألف فرصة عمل جديدة سنويا 700 إلى 500حصائيات المتعلقة بالتعليم والسكان إلى خلق من تحتاج مصر طبقا آلخر اإل
ولذلك يزداد اعتماد حديثي التخرج على الوظائف غير الرسمية بالرغم من . الستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل

 قد شهد شغيل في القطاع الحكوميومع أن معدل الت. عمل القطاع الخاص على زيادة عدد فرص العمل التي يتيحها
، في حين نجحت %30 من العمالة المصرية يصل إلى  آبيرًاًا إال أن القطاع العام مازال يستوعب جزء، آبيرًاانخفاضًا

الخارج في ويبقى في ظل هذه الظروف العمل . اإلصالحات االقتصادية األخيرة في زيادة حجم العمالة في القطاع الخاص
 ).خاصة الذآور منهم(لكسب العيش بالنسبة لكثير من المصريين   هامًامصدرًا

 
%) 40,6بينما يبلغ معدل التشغيل % 45,6يبلغ معدل العمل (مصر باالنخفاض الشديد تتسم معدالت العمل والتشغيل في 

اع استوعب القط ولقد. )في المتوسط% 20(ضعف مشارآة المرأة في سوق العمل إلى وهو ما يرجع إلى حد آبير 
من % 30 ة بينما استوعب القطاع الخاص غير الزراعيملايدي العاألمن % 40 حوالي 1998 في عام الزراعي
وبمجرد النظر إلى صفوف العاطلين عن العمل يتبين أن . 2006في عام % 8,3قد بلغ أما معدل البطالة ف. العاملين

 بلغت معدالت 2002في عام ف. فئات التي تعاني من البطالة ال أآثر خاصة هم عاليًاتعليمًالشباب المتعلم الشباب عامة وا
، ثم تغير الوضع %)14,4(وأصحاب الشهادات الجامعية %) 32(المهنية  /البطالة ذروتها بين خريجي المدارس الفنية

 . الجامعات والمعاهد العليا هم أصحاب النصيب األآبر من البطالةو ليصبح خريج2006بحلول عام 
 

م العاطلين عن العمل في مصر من نظام تعليمي أخفق في إمدادهم بالمهارات والكفاءات التي تمكنهم من لقد تخرج معظ
على مؤهالت المهاجرين المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، األمر الذي ينعكس 

حاد األوروبي حيث ا تنتقل قلة منهم إلى دول االتالمصريين الذي ينتقل أغلبهم للعمل في دول الخليج بعقود مؤقته، بينم
) المرتبطة بالهجرة إلى دول االتحاد األوروبي بشكل خاص(وسوف تبقى تطلعات الكثيرين . أآثر استدامةتعمل بشكل 

 في لتحقيق أملهم  من البطالة والفقر المدقع وإنما أيضًا ليس فقط هربًا،إلى الخارجتدفق المهاجرين استمرار  في سببًا
 .تحسين ظروفهم المعيشية والتمتع بحياة أفضل

 
وتكمن المشكلة اآلن في جموع الخريجين الذين لم تزودهم نظم التعليم والتدريب في مصر بالمهارات الالزمة ويراودهم 

 تنظم ولقد أسفرت صرامة القوانين التي.  اقتصادية واجتماعية أفضلمع ذلك حلم الهجرة إلى الدول التي تمنحهم ظروفًا
في أوروبا عن مشاآل عديدة منها الهجرة غير  بالمؤهالت المصرية العمل في دول االتحاد األوروبي وعدم االعتراف

 .الشرعية وانخفاض معدالت تشغيل األجانب التي تحاول الحكومات اآلن التصدي لها
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 عائد 1000 وحتمًل مهاجر م812 على استطالع رأي) ETF(قامت الدراسة التي أجرتها المؤسسة األوروبية للتدريب 
وبما أن الهدف من . لهجرة واألخرى للعائدين من الخارجامن الخارج من خالل مجموعتي أسئلة، إحداهما للساعين إلى 

القرى المشهورة / استجواب أعداد أآبر في المحافظاتهذه الدراسة هو تحديد سمات من يهاجرون إلى أوروبا فلقد تم 
 من واتبع فريق العمل منهجًا.  أوروبا للحصول على نتائج أقرب ما تكون لواقع المهاجرين في أوروبابتصدير العمالة إلى

تمثل باختالفاتها ) الدقهلية، الغربية، المنوفية، الفيوم، بورسعيد، القاهرة(مرحلتين في انتقاء العينات من ست محافظات 
 .)مختلفة من التطور وتجمع بين سمات الريف والحضرت مناطق ذات مستويا(التنوع والتباين السائدين في مصر 

 
 نون المحتملوالمهاجر

 
من % 27منهم من الرجال و% 73 – مشارك 812ضمت المجموعة التي تم استجوابها تحت بند المهاجرين المحتملين 

 منهم تحت قائمة %44وقد تم تقسيم المشاآرين الذين يندرج .  تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر واألربعين–النساء 
 34 - 30؛ %)20 (29 - 25؛ )من المشارآين% 57 (24 - 18: المتزوجين والمخطوبين إلى أربع مجموعات عمرية

ين من الحاصلين على تعليم من المشارآ% 15قد آان أما من حيث المستوى التعليمي ف%). 12 (40 - 35؛ %)11(
 .من أصحاب التعليم العالي% 29م المتوسط ومنهم من أصحاب التعلي% 56، بينما آان دون المتوسط

 
ومن أجل تقييم احتمالية سفر هؤالء . لخارجإلى ا مشارك في الدراسة عن نية جادة في السفر 812من % 47وقد عبر 

مدى احتمالية الهجرة خالل العامين والنصف القادمين، : للخارج بشكل أفضل تم أخذ عوامل أخرى في الحسبان، مثل
تمويل االنتقال، إجادة اللغات األجنبية، معلومات عن البلد المرجح الهجرة إليه، امتالك األوراق والمستندات القدرة على 

 %.25 إلى ، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة المهاجرين المحتملين الواردة أعالهالالزمة للهجرة
 

 يرجع إلى وضع سوق العمل حيث يواجه  أآثر من غيرهم للهجرة وهو ماولقد أظهر أصحاب الشهادات الجامعية ميًال
 .العديد من الشباب صعوبات آبيرة في الحصول على وظيفتهم األولى

 
منهم يعملون في قطاع اإلدارة العامة أو البناء أو الزراعة أو % 60شارآين فقد آان ومن ناحية الوضع الوظيفي للم
عن العمل وهو  أصحاب الوظائف والعاطلين  مخططاتولم يكن هناك اختالف آبير بين. يقومون بأعمال تجارية صغيرة

 . لردع الناس عن فكرة الهجرةما يشير إلى أن امتالك وظيفة ليس آافيًا
 

من % 5.2ولم يذآر سوى . ليها الرغبة في تحسين المستوى المعيشيتوآانت البطالة هي السبب األساسي للهجرة 
أما تحديد وجهة . آسبب لعزمهم على الهجرة) ألنفسهم وألبنائهم(عليم المهاجرين المحتملين الرغبة في تأمين مصاريف الت

السفر فهو يعتمد بشكل أساسي على حجم فرص العمل بعائد مادي أفضل في هذا البلد أو ذاك ووجود أصدقاء أو أقارب 
 ).شبكات المهاجرين(فيه 

 
 المهاجرين المحتملين رغبتهم في من% 26ومن حيث الرغبة في الحصول على تدريب معين قبل السفر فقد أبدى 

%) 46(ومن بين أشكال التدريب التي ُخصت بالذآر في هذا السياق دورات اللغة . الحصول على أي نوع من التدريب
 .%)15(والدراسات الجامعية %) 26(لهجرة، يليها التدريب المهني لباعتبارها وسيلة إعداد 

 
وهو أمر وارد بالنسبة للمسافرين إلى دول لعمل في مجال اإلدارة العامة ويعتزم عدد آبير من المهاجرين المحتملين ا

العمل % 20من المهاجرين المحتملين العمل بمرتب شهري، بينما توقع % 77وقد توقع . الخليج بموجب عقود عمل
 .آعمالة مؤقتة بأجر يومي

 
 العائدون من الخارج

 
وأغلبهم متزوجين %) 94(خارج آان معظمهم من الرجال  من العائدين من ال1000تضمنت الدراسة حوارات مع 

 أآثر من  ويبلغ عامًا44وآان متوسط عمر المستجوبين في هذه الفئة %). 80(لون ثالثة أبناء في المتوسط يويع%) 90(
 في وقد آان آل من شارك.  سنوات6,7أما متوسط الفترة التي قضوها في الخارج فقد بلغ . ًا عام49 و40ما بين نصفهم 

وأظهر االستفتاء أن السعودية وليبيا وإيطاليا . هذه الدراسة من العائدين من الخارج قد حصل على قدر معقول من التعليم
 .المشارآون العائدون من الخارجهي الدول التي تتصدر قائمة الدول التي عمل بها 

هو ما يعني أن المغتربات على قلتهن أفضل بمستوى عال من التعليم و%) 80(أما العائدات من الخارج فيتمتع أغلبهن 
 . من المغتربين من الرجالتعليمًا

إلى وقد أوضحت الدراسة أن العمال المؤهلين ال يقبلون على السفر إلى دول االتحاد األوروبي قدر إقبالهم على السفر 
أعلى بكثير من نسبة المهاجرين دول خارج االتحاد األوروبي آانت إلى دول أخرى، فنسبة العمال المؤهلين المتوجهين 
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المصريون المؤهلون العمل  وهو ما يرجع لجاذبية الوظائف المتاحة في دول الخليج حيث يستطيع ،التحاد األوروبيإلى ا
آمحترفين أو مدراء وهو ما ال ينطبق على دول االتحاد األوروبي التي يقوم فيها المصريون المتعلمون بأعمال ال تتناسب 

 .م العلميةمع مؤهالته
 

. وآانت أهم أسباب الهجرة التي أبداها المشارآون هي الحصول على وظيفة وتحسين المستوى المعيشي وجني دخل أآبر
العمل بدخل فر فرص ادخول وتو تأشيرة الأما تحديد وجهة السفر فقد ارتبط في معظم األحيان بمدى سهولة الحصول على

أو /حديد وجهة الهجرة باختالف المنطقة المقصودة، فبينما لعب وجود أقارب ووتختلف العوامل التي تساهم في ت. آبير
بي لم يأبه سوى العائدون من  بالنسبة للمهاجرين إلى إحدى دول االتحاد األورو هامًاأصدقاء في البلد المقصود دورًا

 .الشرق األوسط أو شمال أفريقيا بأمر سهولة الحصول على تأشيرة الدخول
 

.  الحالة االقتصادية هي العامل الرئيسي في هجرة المصريين الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل بدخل أآبرومن هنا فإن
 قبل السفر خاصة إذا ما تعلق األمر بالعمل في إحدى الدول في الخارجويتسنى لكثير من المصريين الحصول على وظيفة 

 .ن األآفاءيليج فيما يخص تشغيل المتخصص لوجود تنسيق بين مصر ودول الخالعربية أو دول الخليج نظرًا
 

 على علم بوجود ، بغض النظر عن البلد الذي عملوا به،من العائدين من الخارج% 80وبالرغم من ذلك لم يكن حوالي 
 تكلفة رتفاع الأما من آانوا على علم بمثل هذه الشرآات فلم يستعينوا بها نظرًا. هياآل حكومية أو شرآات توظيف خاصة

 .افيةات التي تقدمها وعدم تمتعها بالشفافية الكالخدم
 

وهو ما يرجع باألساس إلى قلة . دت إن وِج آبيرًاأما فرص الحصول على تدريب قبل السفر فهي نادرة وال تلقى إقباًال
  رجًال57ووفي المجمل لم يتلق سوى سبع نساء ). مثل إيطاليا(جهات تهجير العمالة التي تقدم مثل هذه الدورات التدريبية 

 تدريب فيويتمثل التدريب في العادة .  قبل سفرهم إلى الخارجتدريبًامن بين األلف مشارك في هذا الشق من الدراسة 
 .مهني تعقبه دورة لغة

 
 جهون يتوالحاصلين على تعليم دون المتوسطئدون من الخارج فلقد تبين أن العاوبالنسبة لطبيعة العمل الذي قام به 

% 43من هذه الفئة بمرتب شهري بينما عمل % 45وقد عمل .  البناء ومن بعده للعمل في المصانعباألساس لقطاع
أما أصحاب المؤهالت العليا فقد عمل . آعمال باألجرة وهي نسب مشابهة لتلك الخاصة بأصحاب المؤهالت المتوسطة

بالنظر إلى طبيعة العمل في بلدان و%). 93(في اإلدارة العامة نظير راتب شهري في معظم الحاالت %) 57(أآثرهم 
بعينها اتضح أن أغلب العائدين من دول االتحاد األوروبي عملوا في مجالي الفندقة وتوريد األغذية، بينما عمل العائدون 

أظهرت الدراسة جنوح أصحاب التعليم العالي إلى العمل في مجال اإلدارة آما . من دول أخرى في البناء واإلدارة العامة
 .مة في دول خارج االتحاد األوروبيالعا

أو %) 27(أو متخصصين %) 41(وقد أمضى معظم العائدين من الخارج أطول فترات عملهم هناك آعمال مؤهلين 
وتبين الدراسة وجود عالقة وطيدة بين %). 7(أو متميزين %) 10(أو آمدراء متوسطين %) 14(عمال غير مؤهلين 

معظم فترة غربتهم في من أصحاب المؤهالت العليا % 64 أمضىفلقد : س في الخارجنوع العمل الممارومستوى التعليم 
وعلى العكس من ذلك عمل %). 5(أو غير مؤهلة %) 7(العمل آمتخصصين بينما لم تعمل سوى قلة منهم آعمالة مؤهلة 

ومن .  مؤهلينآعمال%) 56(وأغلب حاملي المؤهالت المتوسطة %) 73 (معظم الحاصلين على تعليم دون المتوسط
الواضح آما ورد أعاله أن دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وليست الدول األوروبية هي من يمنح أصحاب الكفاءات 

 .والشهادات العليا أغلب فرص العمل

وعند مراجعة عدد ساعات العمل األسبوعية للعائدين من الخارج يتبين أنهم آانوا يكدون في العمل طوال فترة غربتهم 
 . ساعة أو أآثر في األسبوع70منهم إلى % 22وصلت ساعات عمل يث ح

وجدير بالذآر أن فرص التعلم أو . في الخارجمن العائدين من الخارج تعليمهم أو تدريبهم % 10وقد تلقى ما يقل عن 
المتحدة األمريكية من المهاجرين إلى الواليات % 46وقد تلقى   .الفرد  تزيد آلما ارتفع مستوى تعليمفي الخارجالتدرب 
. والخليج/ لدول العربيةإلى امن المهاجرين % 8التحاد األوروبي وإلى امن المهاجرين % 19 مقابل  أو تدريبًاتعليمًا

 . في هذه الحاالتوآانت دورات التدريب المقامة في محل العمل هي األآثر شيوعًا

ولكن تختلف . لعودة إلى وطنهم فقد آان أهمها هو العائلةأما األسباب التي دفعت المشارآين في هذا الشق من الدراسة ل
بدول الشرق من العاملين % 21فانتهاء عقد العمل هو سبب عودة : ي عمل به العائدونذأسباب العودة باختالف البلد ال
في ممن عملوا % 12آما ترجع عودة . االتحاد األوروبيفي فقط من العاملين % 3,7األوسط وشمال أفريقيا مقابل 

 .قيام السلطات بترحيلهم إلى بالدهماالتحاد األوروبي إلى 
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فأصحاب المؤهالت العليا هم أآثر من يبرر .  في قرار المغتربين بالعودةوعلى ما يبدو لعب المستوى التعليمي دورًا
جانب الفروق وإلى . عودته للوطن بانتهاء عقد العمل وأقل من ُيرجع قرار العودة للترحيل الجبري من قبل السلطات

التعليمية فلقد ساهمت سمات الهجرة إلى دول االتحاد األوروبي من ناحية ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا من ناحية 
 .آل منطقة من هذه المناطقفي أخرى في إحداث فروق بين أسباب عودة العاملين 

 
لمساندة للعائدين من الخارج حيث لم يتلقوا أية عن جهلهم بالهياآل والجهات ا%) 99,5(أعرب آل العائدين تقريبا ولقد 

 .معلومات عنها
 

على اختالف مستواهم التعليمي والتدريبي أنهم يملكون وظيفة منذ عودتهم %) 85(وصرح أغلب العائدين من الخارج 
رأوا % 56خارج قد ساعدتهم في الحصول على فرصة عمل في وطنهم، مقابل وقال أغلبهم أن تجربتهم في ال. إلى مصر

في أآدوا بشكل خاص على قيمة المهارات التي اآتسبوها في محل عملهم % 40أن تجربتهم في الخارج آانت مفيدة و
 . وآان التدريب الذي يناله المرء في محل العمل ذي أهمية خاصة لمن لم يكملوا تعليمهم االبتدائي.الخارج

 
بإلقاء نظرة سريعة و. ى وظيفة بعد عودتهم إلى الدياروقد حصل حوالي نصف من عملوا براتب شهري في الخارج عل

متعلمين تعليم دون % 12:  بكل المقاييس تتبين المستويات التعليمية اآلتيةعلى هذه المجموعة التي تعتبر صغيرة جدًا
ومن هنا يمكن الجزم بأن بعض العائدين من . متعلمين تعليم عالي% 43متعلمين تعليم متوسط و% 45المتوسط، 

إال . يساهموا في تنمية بلدهم بل وخلق فرص عمل جديدةيمكن أن  خاصة أصحاب المؤهالت المتوسطة والعليا ،لخارجا
 .أننا ما زلنا بحاجة لمزيد من البحث حتى نتمكن من فهم هذه الفئة وتشجيعها ومساندتها بشكل أفضل
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  المقدمة 1
 

  نبذة عن تاريخ الهجرة1.1
 

 نسمة، وقد ُقدر نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  مليون76ريقيا ويبلغ عدد سكانها تقع مصر في شمال شرق أف
 8374(وتتمثل موارد البالد األساسية للدخل القومي في السياحة . 2006 دوالر أمريكي في عام 1,3501في مصر بـ 
 3 ) أمريكي مليون دوالر5017( في الخارج وتحويالت المصريين العاملين 2 )2006 في عام  أمريكيمليون دوالر

ويعتبر النشاط . 5 ) مليون دوالر أمريكي5190( وصادرات البترول 4 ) أمريكي مليار دوالر417(وقناة السويس 
  المصرية ويساهم طبقًا6من القوى العاملة% 30الزراعي هو القطاع االقتصادي الرئيسي في مصر، وهو يستوعب 

من الناتج % 36,1أما القطاع الصناعي فهو يساهم بـ . 7لناتج المحلي اإلجماليمن ا% 14,9 بـ 2005إلحصائات عام 
من الناتج % 9من القوى العاملة، بينما يشهد قطاع البناء والتعمير الذي يساهم بـ % 14,9المحلي اإلجمالي ويستوعب 

أما قطاع الخدمات فهو يساهم . لمصري لزيادة الطلب المحلي وانخفاض قيمة الجنيه ا نظرًا آبيرًاالمحلي اإلجمالي رواجًا
 .بنصف الناتج المحلي اإلجمالي

 
ولقد مرت . وقد أصبحت مصر دولة مصدرة للعمالة في منتصف الخمسينات بعد أن ظلت لعصور طويلة قبلة للمهاجرين

 على وجه  وفي العالم العربي- ارتبطت بتغُير متطلبات السوق في الخارج 8ظاهرة الهجرة في مصر بمراحل مختلفة
وقد حدت القيود المفروضة على هجرة العمالة إلى الخارج من حرآة .  وبعوامل اقتصادية وسياسية في الداخل-التحديد 

وآانت الدولة في هذه . 1974المواطن المصري في المرحلة األولى من تاريخ الهجرة في مصر والتي امتدت حتى عام 
 في ظل زيادة سكانية ريج جامعي، وهي سياسة لم تستطع الدولة تبنيها طويًالالفترة تكفل وظيفة في القطاع العام لكل خ

 مما أدى إلى هجرة 1971وبالتالي تم التصريح بالهجرة في عام . مهولة لم يصاحبها تطور اقتصادي وتكنولوجي آاف
 .19749 وحتى 1970 في الفترة من 300 000حوالي 

 
 سعر البترول لزيادة الحاجة إلى العمالة األجنبية في الدول العربية  أدى ارتفاع1984 وحتى 1974وفي الفترة من 
ولذلك قامت الحكومة المصرية بمزيد من التسهيالت في إجراءات السفر والهجرة وأسست وزارة شئون . المنتجة للبترول

ذه الفترة بزيادة واتسمت ه.  ارتفع عدد المهاجرين المصريين إلى مليوني مهاجر1980وبحلول عام ). 1981(الهجرة 
 .الطلب على المعلمين في الدول العربية، آما أصبح العراق الوجهة المفضلة للعمال غير المؤهلين

 
 خاصة بعد الحرب بين العراق وإيران حتى  نسبيًافي الخارجوانخفض في السنوات التالية لذلك عدد المصريين العاملين 

 .1990 على العودة إلى مصر في عام أرغمت بالنهاية حرب الخليج حوالي مليون مصري
 

 نتيجة لما 1983 منذ عام  للمهاجرين من السودان وغيرها من دول جنوب الصحراءوجدير بالذآر أن مصر آانت مقصدًا
وثالثة ماليين شخص ألف  300000تعانيه هذه الدول من صراعات واضطرابات سياسية أدت بالنهاية إلى نزوح ما بين 

 في جئينويعتبر السودانيون والفلسطينيون والصوماليون واإلثيوبييون واألريتريون أهم الال). 2003زهري، (إلى مصر 
 .مصر

 

 وجهة المهاجرين 2.1
 

ومع تدفق حشود العمالة الرخيصة الوافدة من جنوب .  على الرجالتعد هجرة العمالة المصرية إلى الدول العربية حكرًا
وقد عمل . 2005في عام % 26 إلى 1985عام % 43 من ي الدول العربيةف حجم العمالة المصرية  هبطشرق آسيا

                                                 
 .2007نيسان /  قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية في العالم، إبريل–لدولي البنك ا: المصدر.  وسيلة أطلس1
 http://www.weforum.org/pdf/tourism/Egypt.pdf حسب تقديرات 2
 www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances:  حسب تقديرات3
 2007-2006 تقرير هيئة قناة السويس 4
 WTOمنظمة التجارة العالمية / UNCTADلمي، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  مرآز التجارة العا5

http://www.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_CI.aspx?RP=818&YR=2005 
6  http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe 
 2007نيسان / لم، إبريل قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية في العا– البنك الدولي 7
 2006 هويدا رومان، سياسة الهجرة في مصر، آريم 8
 )CAPMAS(تقديرات الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء :  المصدر9



 12

أغلب المصريين الذين سافروا إلى الدول العربية في أولى مراحل الهجرة الجماعية في منتصف السبعينات في مجال البناء 
 .ن العاملين في الدول العربيةالتقنيي العلماء وارتفع عددوالتعمير، إال أن هذه النسبة اختلفت منذ منتصف الثمانينات حيث 

وعلى مدار العقود الثالثة الماضية ظهرت وجهتان أساسيتان للعمالة المصرية المهاجرة، أولها دول الخليج التي يعمل بها 
المصريون بموجب عقود عمل مؤقتة دون أن يكون لهم الحق في التطلع لإلقامة فيها بشكل دائم أو الحصول على 

 .جنسيتها
 

 ة اإلقامة الدائمة هناك ارتفاعًايتينات شهد عدد المصريين المهاجرين إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا بنّيومنذ الس
بذلك صبح  لي من قبل الجهات الحكوميةتداب بشكل رسمي، خاصة بعد أن أتاحت االتفاقات الدولية الثنائية االنملحوظًا

باإلضافة إلى ذلك ازداد في العقدين الماضيين السفر من خالل .  الخارجسبيل األساسي لتصدير العمالة المؤقتة إلىال
 . ألنماط الهجرة التقليديةقنوات شرعية ليصبح بديًال

 
وتختلف اإلحصائيات المصرية عن الهجرة عن تلك التي تقوم بها الدول التي يهاجر إليها المصريون وذلك نظرا الختالف 

 في إحصائياته على حسابات CAPMASز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء فيعتمد الجها. نهجياتالمصادر والم
وتقديرات القنصليات المصرية في الخارج وسجالت الحدود الخاصة بوزارة الداخلية وتصاريح الهجرة التي تصدرها 

 2006نيسان / ل في إبريCAPMASوبناء عليه أعلن الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء . وزارة القوى العاملة
 مليون 9,3هو ) 2006تشرين الثاني / نوفمبر (2006 عام  حتى نهايةفي الخارجلي المصريين الموجودين أن إجما
 .مصري

 
 للجهاز المرآزي فطبقًا. ويفوق عدد المهاجرين للدول العربية عدد المهاجرين ألوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا بكثير

% 48 مليون مصري، 9,1 يبلغ حجم العمالة المصرية في الدول العربية حوالي CAPMASللتعبئة العامة واإلحصاء 
أما المهاجرين إلى الدول غير العربية . في الكويت% 10في األردن و% 12في ليبيا و% 17,4منهم في السعودية و

 واليونان، بينما البقية الباقية من ، وأستراليا، وإيطاليا، وآندا،الواليات المتحدة األمريكية: فيتمرآزون في خمس دول، هي
وجدير .  وأسبانيا، والنمسا، وسويسرا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا،المهاجرين موزعة بشكل أساسي على هولندا

 بالذآر أن الزيادة التي تشهدها أوروبا في عدد المهاجرين المصريين ترجع إلى رآود حرآة الهجرة إلى دول الخليج نظرًا
 .زدياد العمالة الوافدة من جنوب شرق آسياال
 

فلقد أسفرت . ويمكن تقسيم األسباب التي تؤدي إلى الهجرة في مصر إلى ثالثة أنواع، أولها وأهمها السبب االقتصادي
 مشاآل اجتماعية واقتصادية جسيمةالزيادة الرهيبة في النمو السكاني التي تشهدها مصر منذ الحرب العالمية الثانية عن 

حتى أصبح ارتفاع معدالت البطالة والفقر المدقع وفشل السياسات االقتصادية واالجتماعية في معالجة هذه المشكالت هو 
 لكون أغلب  من جنوبها نظرًاوجدير بالذآر في هذا السياق أن شمال مصر أآثر تطورًا. العامل الرئيسي لهجرة المصريين

د مصر في تصدير العمال شبه المؤهلين وغير المؤهلين إلى سوق العمل ومن هنا يساهم صعي. مناطق صعيد مصر ريفية
ويعتبر الرواج االقتصادي الذي أحدثه البترول في دول الخليج أحد أهم عوامل . المحلي وإلى أسواق عمل دول الجوار

 .جذب العمالة المصرية
 

ر، بينما تشكل العوامل االجتماعية آوجود أما السبب الثاني للهجرة فهو الظروف السياسية في الوطن وفي بلد المهج
 .مساندة من األهل واألصدقاء في الخارج السبب الثالث للهجرة

 
 لحاجة العراق الملحة ونظرًا.  لقبول العمالة المصرية المؤهلة ومنحها إقامة دائمةوقد آان العراق هو البلد األآثر استعدادًا

 فقد شجعت السلطات العراقية المزارعين المصريين على االنتقال إلى يرلمتخصصين في الزراعة مدربين على تقنيات ال
 .أراضي جنوب العراق الشاسعة والخصبة

 
ويمثل العمال غير المؤهلين الذين .  تبنى األردن قوانين جديدة تقتضي وجود عقد عمل قبل دخول البالد2005وفي عام 

 .األآبر من المصريين المقيمين في األردنيعملون بالزراعة أو في قطاع العمل غير الرسمي الجزء 
 

وال تتضمن إحصائيات وزارة القوى العاملة وشئون الهجرة معظم المصريين الذين يعملون في القطاع االقتصادي غير 
ومن المتوقع أن تؤثر قوانين العمل . ليبيا إذ ال يقتضي سفرهم إلى هناك إبرام عقد عمل قبل مغادرة مصرفي الرسمي 
على المهاجرين المصريين من سلبًا  على غرار األردن 2007أيلول /  التي فرضتها السلطات الليبية في سبتمبرالجديدة

 .العمال شبه وغير المؤهلين
 

يتم توثيق توزيع العمالة المصرية في دول الخليج وليبيا بعناية، آما أنها محل الكثير من البحث، على عكس العمالة 
ومع أنه من المتوقع أن يعود . التي مازلنا نجهل عنها الكثير) ا الشمالية وأستراليا وأوروباأمريك(المصرية في الغرب 



 13

أغلبية المصريين العاملين بالدول العربية إلى مصر في وقت ما، إال أن آالف المهاجرين المصريين يسافرون سنويا إلى 
وعادة ما يكون هؤالء المهاجرون من . كل دائم بنية البقاء هناك بشOECDدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 هجرة العقول المصرية لدول ما يتم الربط بين وآثيرًا. حاملي الشهادات العليا، خاصة من األطباء والمهندسين والمدرسين
 .لبطالة في مصرا وبين ضعف مردود التعليم و تفشي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  توجهات سوق العمل 3.1
 
 فرصة عمل 700 000 و500 000 لإلحصائيات التعليمية والسكانية إلى خلق ما بين المصري وفقًااالقتصاد حتاج ي

ولذلك يزداد اعتماد . سوق العمل آل عامإلى  حتى يتسنى لها استيعاب حديثي التخرج الذين ينضمون جديدة سنويًا
الرغم من زيادة القطاع الخاص لعدد الوظائف الجديدة التي سوق العمل على الوظائف غير الرسمية بإلى  المنضمين حديثًا

  آبيرًاًا إال أن القطاع العام مازال يستوعب جزء آبيرًاومع أن معدل التشغيل في القطاع الحكومي قد شهد انخفاضًا. يتيحها
من % 46,5 بـ 2006الخاص غير الزراعي في عام  القطاع حين ساهمفي % 30من العمالة المصرية يصل إلى 

 . هو أحد أهم أبواب الرزق بالنسبة لكثير من المصريينفي الخارجوبالتالي ما يزال العمل . إجمالي فرص العمل
 

 مليون 16,8 فإن العمالة المصرية قد زادت من 2004 لتقرير الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام وطبقًا
وتعتبر هذه الزيادة أقل من %. 2,2 بمعدل سنوي يقدر بـ 2004 مليون شخص في عام 22 إلى 1994شخص في عام 
 2003 الذي تكهن بوصول العمالة الصرية في عام 2005 لمؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية لعام تلك المتوقعة طبقًا

 . مليون شخص26,7إلى 
 

يبلغ معدل العمل (متدنية للغاية ) ETF) 2007وتعد معدالت التشغيل في مصر آما أوردتها المؤسسة األوروبية للتدريب 
وهو ما يرجع إلى انخفاض المشارآة النسائية في سوق العمل حيث ال %) 40,6، بينما يبلغ معدل التشغيل 45,6%

 .فقط من القوى العاملة% 20يشكل اإلناث سوى 
 

والكفاءات التي تمكنهم من لقد تخرج معظم العاطلين عن العمل في مصر من نظام تعليمي أخفق في إمدادهم بالمهارات 
المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، األمر الذي ينعكس على مؤهالت المهاجرين 
المصريين الذي ينتقل أغلبهم للعمل في دول الخليج بعقود مؤقته، بينما تنتقل قلة منهم إلى دول االتحاد األوروبي حيث 

) المرتبطة بالهجرة إلى دول االتحاد األوروبي بشكل خاص(وسوف تبقى تطلعات الكثيرين . أآثر استدامةتعمل بشكل 
 من البطالة والفقر المدقع وإنما أيضا لتحقيق أملهم في  في استمرار تدفق المهاجرين إلى الخارج ليس فقط هربًاسببًا

 .تحسين ظروفهم المعيشية والتمتع بحياة أفضل
 

موع الخريجين الذين لم تزودهم نظم التعليم والتدريب في مصر بالمهارات الالزمة ويراودهم وتكمن المشكلة اآلن في ج
ولقد أسفرت صرامة القوانين التي تنظم .  اقتصادية واجتماعية أفضلمع ذلك حلم الهجرة إلى الدول التي تمنحهم ظروفًا

 أوروبا عن مشاآل عديدة منها الهجرة غير العمل في دول االتحاد األوروبي وعدم االعتراف بالمؤهالت المصرية في
 .الشرعية وانخفاض معدالت تشغيل األجانب التي تحاول الحكومات اآلن التصدي لها

 
ولألسف أصبح الحصول على مؤهل جامعي يعني زيادة احتمالية العمل في القطاع غير الرسمي الذي يبقى العمل فيه غير 

 . يوفران وظائف آمنة وضمانات اجتماعيةآمن بعكس القطاعين العام والخاص اللذان
 

، آما انخفض إجمالي عدد 2006في عام % 8,3 إلى 1998في عام % 11,7انخفض معدل البطالة في مصر من 
وبمجرد النظر إلى صفوف العاطلين عن العمل يتبين أن الشباب   .العاطلين عن العمل ليصل إلى حوالي مليوني عاطل

 . خاصة هم أآثر الفئات التي تعاني من البطالة عاليًامًاعامة والشباب المتعلم تعلي
 

 2006 الجامعات والمعاهد العليا في عام و حيث احتل خريج1998 منذ عام  نوعيًاولقد شهدت البطالة في مصر تغيرًا
ية في المهن/ خريجي المدارس الفنيةالصدارة بين العاطلين عن العمل بعد أن آانت أعلى معدالت البطالة من نصيب 

. 2006 وحتى 1998 في معدالت البطالة في الفترة من  الجامعات الفئة الوحيدة التي شهدت ارتفاعًاوويعد خريج. السابق
 .وبالتالي يتكون القطاع األآبر من العاطلين عن العمل اليوم من حديثي التخرج غير المؤهلين للمنافسة في سوق العمل

 
دي لهجرة العقول إلى وطني لتحقيق التوازن والتصلمؤهلة التي يحتاجها االقتصاد الفهل تعاني مصر من نقص في العمالة ا

 . لندرة الدراسات التي تعرضت لهذه المشكلة حتى اآلن بال إجابة نظرًا هذا السؤال سيبقىالخارج؟
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 التعليم والتدريب 4.1
 

، )ثالث سنوات(، المرحلة اإلعدادية )نواتست س(المرحلة االبتدائية : يتكون نظام التعليم في مصر من أربعة مراحل
عدادية وتمثل المرحلتان االبتدائية واإل). سنتان أو أربعة أو أآثر(، ومرحلة التعليم العالي )ثالث سنوات(المرحلة الثانوية 

أما . ني وتقننهاتدير وزارة التربية والتعليم في المرحلة الثانوية برامج التعليم الفني والمهفترة التعليم األساسي بينما 
). تعليم فوق المتوسط ولكن أقل من الجامعي(المهارات التقنية واإلدارية فتقدمها الجامعات والمعاهد الفنية والتجارية العليا 

وتبلغ مدة الدراسة في المعاهد العليا سنتين بعد المرحلة الثانوية بينما تمتد الدراسة الجامعية ألربع سنوات في المتوسط 
 . دراستي الهندسة والطب، حيث يتطلب إتمام دراسة الهندسة خمس سنوات والطب سبع سنواتباستثناء

 
 وحتى 1994فلقد ارتفع عدد سكان مصر في الفترة من . يزداد عدد الطلبة والخريجين بالتوازي مع الزيادة السكانية

فقد .  مليون طالب18,1إلى  14,5 ارتفع عدد الطالب المصريين من  مليون نسمة آما69,3 إلى 56,3 من 2004
 طالب إلى 613 000 مليون طالب، آما ارتفع عدد الطلبة الجامعيين من 16,4 إلى 13,9ارتفع عدد طلبة المدارس من 

 مليون طالب خالل نفس الفترة، وهو ما يعني زيادة عدد الطلبة الجامعيين خالل العقد الماضي وحده بأآثر من 1,6
د الطلبة الجامعيين الذين يدرسون العلوم االجتماعية واإلنسانية يبلغ أآثر من ثالثة أضعاف وجدير بالذآر أن عد. الضعف

 1,6 من متوسط ال في المستوىأما بالنسبة للتعليم المهني فلقد ارتفع عدد الطلبة المهنيين. عدد من يدرسون العلوم الطبيعية
  إلى81 000هنيين في المستوى فوق المتوسط من ، بينما زاد عدد الطلبة الم مليون طالب2,2مليون طالب إلى 

  .آما يرتفع عدد الطلبة المهنيين في المدارس بشكل عام.  طالب132 000
 

 خريج، بينما ارتفع عدد حاملي الشهادات 978 000 إلى 472 000في خالل عقد من الزمن ارتفع عدد الخريجين من 
 التجارية هي صاحبة النصيب األآبر من ون الدراسات شخص، مع آ713 000 إلى 348 000ن  م10غير الجامعية
 متخرج، أغلبهم من 265 000 متخرج إلى 94 000آما زاد عدد خريجي الجامعات من %). 96,8(ة هذه الزياد

وبناء على هذه األرقام والزيادة السكانية فإن مصر بحاجة إلى خلق ما بين . خريجي آليات العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
 . سوق العمل آل عاميدخلون فرصة عمل جديدة سنويا الستيعاب الخريجين الجدد الذين 700 000 و500 000

 
وتوضح هذه األرقام الضغوط الديموغرافية التي تتعرض لها مصر والتي جعلت من إتاحة التعليم للجميع ولو على حساب 

جحت في توسيع نظام التعليم بشكل ناجح وملفت ومما ال شك فيه أنها ن.  أهم أولويات الحكومة المصريةإحدىالجودة 
 .ومع ذلك يبقى تحقيق الجودة المنشودة مسألة ملحة. لألنظار

 
 وضيق الموارد أثرًا) بما في ذلك التعليم الجامعي(فلقد ترآت الزيادة السكانية الكبيرة وإلتزام الحكومة بمجانية التعليم 

الماضيين، حتى أصبح مستوى التعليم الذي تقدمه المدارس الثانوية ومدارس  على نظام التعليم في مصر في العقدين سلبيًا
 ووخريجالجامعات المصرية بشكل عام  وفخريج .تى الجامعات موضع شك هذه األيامالثانوية المهنية ومراآز التدريب وح

لمهارات يفتقدون اشكل خاص  ب، والتجارة، والعلوم اإلنسانية، واالجتماع، آليات الحقوق وخصوصًا،الجامعات الحكومية
والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلي أو اإلقليمي أو العالمي، ومنها إجادة اللغات األجنبية 

م والتدريب المهني والتقني نظام التعلي وأما خريج .والمهارات التخطيطية والتعامل مع الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت
وتنعكس هذه المشكلة التي رصدتها وناقشتها .  سوق العملعدم تلبية المهارات التي اآتسبوها لمتطلباتفتكمن مشكلتهم في 

 .على مهارات العمالة التي تسعى للهجرة  سلبًاالجهات المعنية في مصر
 

يكية للتنمية الدولية  الثنائيون آالوآالة األمرانحون آاالتحاد األوروبي والبنك الدولي والمرئيسيون الانحونولقد استثمر الم
USAID ج إصالح نظام التعليم في برام) االبتدائي والثانوي وما بعد الثانوي( بشكل مستديم وعلى جميع المستويات

 بنشر استراتيجية جديدة للتعليم تضع انحين بالتعاون مع بعض المGoEاتحاد تنمية المنظمات   مؤخرًاقاموقد . يمصرال
 مليون يورو لدعم 120ويعتزم االتحاد األوروبي المساهمة بـ .  األهداف المرجو تحقيقهاالسعي وراء الجودة على رأس

 التعليم بشكل مباشر، آما أعرب البنك الدولي عن نيته في تعزيز إعادة ترتيب أوراق التعليم في مصر ليصبح وازنةم
 .ف المرحلة القادمةدضمان جودة التعليم وليس إتاحته هو ه

 
وبالرغم من أن التعليم المهني . سات التعليم المهني دون المتوسط أآثر العاطلين عن العمل في مصر مؤسوويمثل خريج

ويشمل التعليم . يتم على مدار العامين الدراسيين السابقين للتخرج من المدرسة إال أنه ال يؤهل الطالب لاللتحاق بالجامعة
 ضعف المحتوى وتدني المستوى مقارنة بالتعليم الثانوي المهني تخصصات تجارية وصناعية وزراعية ولكنه يعاني من

 ويعاني معظم خريجي مدارس ومعاهد التعليم المهني من البطالة ويضطرون في أغلب .العام الذي يؤهل للدراسة الجامعية
ومن . استهملقبول بالوظائف التي يتيحها القطاع غير الرسمي والتي عادة ما تكون بعيدة آل البعد عن مجال درلاألحيان 

                                                 
 . المقصود بالشهادات غير الجامعية هي الشهادات التي تخول حامليها االنضمام إلى سوق العمل10
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أهم المشاآل التي يواجهها خريج مؤسسات التعليم والتأهيل المهني هي افتقار نظام التعليم لقنوات شرعية تمكن الخريج من 
آما يفتقر التعليم المهني في مصر إلى . التنقل بين المؤسسات التعليمية المختلفة واالستفادة من إمكانيات جديدة بعد التخرج

ما يتم تعويض هذا  وآثيرًا.  عن تلبية احتياجات سوق العمل والقطاع الخاصو ما يجعل الخريج عاجزًاالتدريب العملي وه
تنظمها شرآات القطاع الخاص، إال أن ذلك يؤدي في بعض األحيان إلى تضييق دائرة  دورات تدريبية النقص من خالل

 من الشفافية التي لمؤهالت المختلفة ويخلق نوعًا يجمع ا للمؤهالتأما المشكلة الثالثة فهي غياب إطار وطني. التخصص
 .تسهل عملية االعتراف بهذه الشهادات في دول أخرى

 
-مبادرة مبارك" مع الحكومة األلمانية إلطالق مشروع عت الحكومة المصرية اتفاقًاوفي محاولة لتعزيز التعليم المهني وّق

ويمكن االستفادة من هذا المشروع في مجال إصالح المناهج .  حتى اآلن ومايزال قائمًا1991الذي بدأ في عام " آول
. وتدريب المعلمين وخلق شراآات بين القطاعين العام والخاص ووضع نظام للتدريب المهني تتبعه المدارس المهنية

 .آول اآلن مرحلة جديدة ُترآز فيها على التعاون مع العاطلين عن العمل وإرشادهم مهنيا-وتدخل مبادرة مبارك
 

مساعدة منطقة البحر ( MEDA" ميدا"برنامج ويقدم االتحاد األوروبي دعمه لنظام التعليم التقني والمهني من خالل 
 مليون يورو يتكفل بها 66 في صورة مساعدة مالية قدرها TVETوالتدريب المهني التقني التعليم إلصالح ) المتوسط

ويكمن الهدف من هذه .  تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارةGoE االتحاد األوروبي بالتعاون مع اتحاد تنمية المنظمات
من خالل إقامة  (تبدأ من أسفل إلى أعلى TVETوالتدريب المهني التقني المعونة في القيام بعملية إصالح لنظام التعليم 

مشروع البنك ولقد ُصمم . )على مستوى القطاعات واألقاليم القطاع الخاص ومؤسسات التدريب العامةشراآات بين 
 ويسعى هذا المشروع لتقديم . لمساهمات االتحاد األوروبي ومكمًالليكون مصاحبًا) SDP(الدولي لتنمية المهارات 

الذي ) ITC(ويقوم مجلس التدريب الصناعي .  ووضع هياآل مختلفة لتمويلهادورات تدريبية على ضوء متطلبات السوق
هدف التنسيق بين المبادارت الوطنية وجهود المتبرعين في مجال التدريب  ب2006تم إنشائه في النصف الثاني من عام 

 GoEباإلضافة إلى ذلك أطلق اتحاد تنمية المنظمات . المهني بمهمة التنسيق بين هذه البرامج وغيرها من المبادرات
أآثر من مئة بين في  بالمناهج والتدريب والمدرمشروع المعايير الوطنية للمهارات من أجل تنمية المعايير الخاصة

 وبرنامج ITC ويعمل مجلس التدريب الصناعي. )التصنيع والسياحة والبناء والتعمير (تخصص في ثالثة قطاعات مختلفة
 تطبيق هذه المعايير على  جانب آخرين على إيجاد طرق إلدارة عملية إلىTVET والتدريب المهنيالتقني التعليم 

 .المستويين القطاعي والمحلي
 

تحت ضغط ديموغرافي شديد إذ يزداد عدد الطلبة والخريجين بالتوازي مع  التعليم والتدريب المهني في مصر انظاميقع 
  مليون نسمة آما69,3 إلى 56,3 من 2004 وحتى 1994فلقد ارتفع عدد سكان مصر في الفترة من . الزيادة السكانية

 .)نظر الجدول أدناهأ(ب  مليون طال18,1 إلى 14,5ارتفع عدد الطالب المصريين من 
 

 أن العمالة المصرية في الخارج تعاني من المشاآل المتفشية في قطاعات متعددة  يمكن استنتاجوبالنظر إلى آل ما سبق
من منظومة التعليم والتدريب المهني في مصر آتدني مستوى التعليم وعدم إلتفات المؤسسات التعليمية الحتياجات سوق 

فنظام التعليم والتدريب المهني في مصر بحاجة إلى استراتيجية إصالح . الداخلفي  ملين مثل العا في ذلكاالعمل، مثله
شاملة تستوعب جميع قطاعاته، آما يعاني من عملية تشرذم فيما يتعلق بعدد المؤسسات التي تقدم التعليم والتدريب بشكل 

يقوم عليه إصالح النظام ووضع األطر المؤسساتية وتبذل الدولة الكثير من الجهود لوضع حجر األساس الذي س. رسمي
تكييفه مع و نظامال ويعتبر تحسين مستوى . انحين والمالشرآاء المعنيينله، مدعومة في ذلك من قبل مجموعة آبيرة من 

 لتعويض ما تعانيه العمالة المصرية من نواقص ودعم تصديرها للخارج خاصة  وضروريًا حيويًامتطلبات العصر أمرًا
 .ي ظل شراسة المنافسة في سوق العمل مع قوى عاملة أخرى تتمتع بمهارات أعلىف
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 )2004/ 2003( للمستوى التعليمي وفقًاوالتحصيل التسجيل  .1الجدول 

 
 المستوى التعليمي التسجيل الخريجون

 )ست سنوات (إبتدائي 8,063,043 -
 )ثالث سنوات(إعدادي  4,517,017 -
 )ثالث سنوات(عام ثانوي  1,548,723 -

 ثانوي فني 2,199,480 646,491
 غير جامعي –ما بعد المدرسي  131,589 66,494

 )سنتان(
 علوم إنسانية: جامعي 1,261,375 209,249
 علوم طبيعية: جامعي 353,892 68,512

   
 اإلجمالي 18,048,119 990,746

   
 2004ات السنوي لعام ء آتاب اإلحصاالجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء،: المصدر

 
تعتبر السلطات المصرية إتاحة التعليم للجميع من أهم أولوياتها وهو ما دفعها إلى توسيع نظام التعليم بشكل ناجح وُملفت 

 .ومع ذلك يبقى تحقيق الجودة المنشودة في التعليم مسألة ملحة. لألنظار
 

 لتلك المطلوبة ونها المهارات التي يكتسب في عدم مطابقةالتقني األساسيةوتكمن مشكلة خريجي مؤسسات التعليم المهني و
على مهارات العمالة التي   سلبًاوتنعكس هذه المشكلة التي رصدتها وناقشتها الجهات المعنية في مصر. في سوق العمل
 .تسعى للهجرة

 
 

 اإلطار التشريعي 5.1 
 

ويتكون هذا .  عملية الهجرة في مصر11 1983 لعام 111خارج رقم ُينظم قانون الهجرة ورعاية شئون المصريين في ال
بصفة مؤقتة (لخارج وحقوق المغتربين في االمهاجرين من مدة اإلقامة   فصول تضم آل ما ينطبق علىةلقانون من خمسا

ها الدائم والمؤقت، تنظيم هجرة المواطنين المصريين بنوعي) i: ولهذا القانون هدفان، هما. والعائدين من الخارج) أو دائمة
ii (آما يضمن هذا القانون حق آل مصري في الهجرة الذي يكفله الدستور. خلق روابط قوية بالمصريين في الخارج، 

إلى جانب ذلك ينص القانون على وجوب العناية بالمهاجرين . ويوضح القواعد واإلجراءات الالزم اتباعها عند الهجرة
 لهم سواء قبل مغادرتهم لمصر أو أثناء إقامتهم في البلد المضيف أو بعد عودتهم من المصريين وتقديم آافة التسهيالت

 .الخارج
 

 اإلطار المؤسساتي 6.1
 

 :هناك العديد من الوزارات والهيئات المصرية المسئولة عن الهجرة بأبعادها المختلفة، وهي آالتالي
 

 )قطاع شئون الهجرة(وزارة القوى العاملة والهجرة 
 

 . الوزارة مع دول مختلفة حول عقود العملتتفاوض
 

 1996وفي عام ). 574بموجب مرسوم رئاسي رقم  (1981ُأنشأت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج عام 
لتصبح قاعدة بيانات تضم آل المهاجرين ) وزارة القوى العاملة والهجرة حاليًا(تأسست وزارة القوى العاملة والتوظيف 

تساهم في تعزيز إمكانيات المؤسسات إلدارة  وقد قام هذا القطاع بتنفيذ مشاريع .الخارجفي ذين يمكن توظيفهم المحتملين ال
إلى جانب . الخارجفي  آما يعمل القطاع على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني التي تمثل المصريين .الهجرة الشرعية

                                                 
 .2003 لسنة 12رقم توجد قواعد إضافية في قانون العمل  11
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لقطامية التدريبي الذي يقدم دورات تدريب متخصصة تستهدف ، منها مرآز ا تدريبيًا مرآزًا38ذلك تملك الوزارة 
 .المهاجرين المحتملين

 
 الهيئة العليا للهجرة

 
وتضم .  على تشكيل لجنة عليا للهجرة يرأسها وزير القوى العاملة والهجرة11تنص المادة الرابعة من قانون الهجرة رقم 

 .بالهجرة ةالمعنيالهيئات هذه اللجنة ممثلي الوزراء و
 

بناء مراآز تدريب متمخصصة وإقامة دورات تخصصية للمهاجرين في االعتبار خذ األوتتمثل مهام هذه اللجنة في 
في المحتملين ، إلى جانب توفير الخدمات والتسهيالت التي يحتاجها المهاجرون سواء قبل مغادرتهم للبالد أو أثناء إقامتهم 

  .ئم أو بعد عودتهم لمصر بشكل مؤقت أو داالخارج

 وزارة الخارجية
 

الخارج بمجموعة من الخدمات مثلها في ذلك مثل سفارات في تمد السفارات والقنصليات المصرية المواطنين المصريين 
 :وقنصليات الدول األخرى، ومن هذه الخدمات

 ،في الخارجالتسجيل في سجالت القنصلية بشكل مجاني خالل الشهور الستة األولى من اإلقامة  •
 لعائلة إلى الوطن في حاالت الطوارئ،إعادة ا •
 ،تجديد جوازات السفر وغيرها من المستندات الرسمية •
 ،توثيق المستندات الرسمية •
 .تسجيل األحداث المدنية آالمواليد والوفيات والطالق والزواج •

 
 المصريين في آما تتحمل الوزارة مسئولية التنسيق مع األجهزة الحكومية األخرى لتسهيل الهجرة والتصدي لمشاآل

إلى جانب ذلك تتعاون . الخارج وتعمل على حماية المهاجرين المصريين من التعرض ألي نوع من االضطهاد
 .حكومية األخرى لمحاربة الهجرة غير الشرعيةالالوزارة مع العديد من الكيانات والهيئات 

 وزارة الداخلية
 

آما تقوم برصد موجات الهجرة . لى مصر والتعامل مع األجانبتتحمل وزارة الداخلية مسئولية إدارة الهجرة الوافدة إ
 ة عمل أجنبي الذين يحملون عقودمنح المهاجرين المصريينيم إقامة األجانب في البالد، و وتنظ،الوافدة من وإلى مصر

سافرين ح عمل مؤقتة قبل مغادرتهم للبالد، وتسجيل بيانات آل المتصاريمصدقة من وزارة القوى العاملة والهجرة 
 .العابرين للحدود المصرية

 
فإن وزارتي التعليم والتعليم العالي هما المسئولتان في مجال " التعليم والتدريب"وآما جاء أعاله في الجزء الخاص بـ 

 وزارة ومؤسسة مسئولة عن التدريب 24مع وجود أآثر من ) بما في ذلك التعليم التقني والتعليم ما بعد الثانوي(التعليم 
الجهة الوحيدة التي تجمع ممثلي آل الجهات   لتنمية الموارد البشريةعلى األجلسعتبر الميو. كاله وقطاعاته المختلفةبأش

) االتحادات والغرف التجارية(المعنية بأمر التدريب المهني في مصر بشكل رسمي، بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص 
 منذ أربع أو خمس سنوات إال أنه تم رفع عد فاعًالية الموارد البشرية لم  لتنميعلى األجلس وبالرغم من أن الم.والنقابات

آما شكل . 2003إلى المستوى الوزاري بموجب قانون العمل الذي تمت الموافقة عليه في عام مستوى العضوية فيه 
 عاوديالمفترض أن ومن ) مرسوم رئاسة الوزراء( لجنة تنفيذية جلس الماوزير القوى العاملة والهجرة الذي يرأس هذ

   مجلس التدريب الصناعي2006قامت وزارة الصناعة في عام إلى جانب ذلك أ. 2008مزاولة عمله خالل عام  جلسالم
 في التنسيق  آبيرًاومن المتوقع أن يلعب مجلس التدريب الصناعي دورًا. ليقوم بالتنسيق بين آل برامج التدريب الصناعي

 مثل برنامج انحونالعديد من البرامج التي يمولها م المتالء المحفظة بلموارد البشرية نظرًابين الجهود المبذولة لتنمية ا
 .SDPومشروع البنك الدولي لتنمية المهارات  TVETوالتدريب المهني التقني االتحاد األوروبي اإلصالحي للتعليم 

 الهجرة مجال في والدولي الثنائي التعاون 7.1
 
االتحاد "وات سياسة الجوار األوروبية على أنها واحدة من أهم أولويات العمل في مسودة صفت الهجرة في إطار أدُو

وتنص المسودة على التعاون في إدارة . 2007حزيران / التي حررت في يونيو"  خطة العمل الخاصة بمصر–األوروبي 
رعيين والالجئين السياسيين في بشكل مشترك والمساواة بين المهاجرين الش) الشرعية وغير الشرعية(موجات الهجرة 

 .الدمج في المجتمعالمعاملة و
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أما الهجرة إلى الدول العربية والخليجية فهو منظم بشكل دقيق من خالل شرآات التوظيف الخاصة، حيث يوجد أآثر من 

اقبة نشاط هذه  شرآة توظيف مصرح لها بالعمل من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة التي تقوم في الوقت ذاته بمر500
 .الشرآات

 
دخلت الحكومة اإليطالية خالل العقد الماضي في شراآة مع الحكومة المصرية من أجل إقامة نظام حصص وتم رفع 

 عقد ابتداء من 10 000 على أن يتم رفع هذه الحصة إلى  عقد سنويًا7000ل في إيطاليا إلى حصة مصر من عقود العم
 في عدم إمكانية االستفادة من هذه  مستوى العمالة المصرية وضعف مؤهالتها سببًاومع ذلك فقد آان تدني. 2007عام 

 .الحصة بالكامل
 
نشر المعلومات للحد من الهجرة غير المنتظمة من "و)" IMIS(نظام المعلومات المتكامل عن الهجرة "مشاريع مثل  تعدو

ليا وتستعين بها وزارة القوى العاملة والهجرة أمثلة أخرى على التعاون الثنائي التي تمولها إيطا)" IDOM(مصر 
الذي ُأطلق " IMISنظام المعلومات المتكامل عن الهجرة "ويعتبر ). IOM(المصرية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية 

قوى  أداة تقنية وآلية لبناء القدرات تؤدي إلى تعزيز قطاع شئون الهجرة التابع لوزارة ال2001حزيران عام / في يونيو
وتتمثل أهم أجزاء هذا المشروع في موقع إلكتروني لجمع المهاجرين المحتملين بأرباب العمل الذين . العاملة المصرية

 .يملكون فرص عمل وفي إنشاء موقع إلكتروني للمصريين العائدين إلى الوطن
 

حاربة الهجرة غير الشرعية فيهدف لم)" IDOM(نشر المعلومات للحد من الهجرة غير المنتظمة من مصر "أما مشروع 
فمن خالل إمداد المصريين بالمعلومات الالزمة يسعى المشروع إلى التأثير على خيارات المهاجرين . والتصدي لمخاطرها

داني  مي استفتاء)IDOM( ويتضمن مشروع . حقيقة عن الواقع في بلد المهجرإعطائهم صورةالمحتملين في مصر و
وستبدأ المرحلة الثانية من مشروع .  شخص1552ي للهجرة ألوروبا شارك فيه نظرة الشباب المصر عن )2006(

IDOM Plus2007 لجزئه األول في منتصف عام  التي تعد امتدادًا. 
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  المستخدمة في الدراسةنهجيةالم 2
 

 : الكم والكيف مرت الدراسة أثناء تنفيذها بالمراحل التاليةنهجياتبناء على م
 
 ؛البحث المكتبي األساسي •
 ؛مهمة تقصي الحقائق •
 ؛ ميداني مع المهاجرين المحتملين والعائدين من الخارجمسحإجراء  •
 .بالدوضع الهجرة في الرسم صورة ل •
 

 البحث المكتبي األساسي: المرحلة األولى
 

ت آان الهدف من هذه المرحلة جمع المعلومات الالزمة عن وضع الهجرة في الدولة المعنية ومراجعة الكتب واإلصدارا
 .الموجودة حول هذا الموضوع بما في ذلك اإلحصائيات والتشريعات واالتفاقيات الثنائية وما إلى ذلك

 
 مهمة تقصي الحقائق: المرحلة الثانية

 
 .تم االجتماع بأهم الجهات الوطنية المعنية بقضايا الهجرة

 
 خارجمهاجرين المحتملين والعائدين من اللل ميداني مسحإجراء : المرحلة الثالثة

 
  عائد من الخارج وفقًا1000 و مهاجر محتمًل812مع حوارات مباشرة و إجراء مقابالت شخصية في المسح مّثلت

بالتعاون مع ) ETF( فريق من خبراء المؤسسة األوروبية للتدريب  والتي صاغهالمجموعتين من األسئلة المعدة سلفا
تشرين الثاني /  خالل شهري نوفمبرالمسحوُأجري .  الهجرةبحاثالخبير الدولي ريتشارد بالك مدير مرآز ساسيكس أل

 . المصرية التي تم التعاقد معها لهذا الغرضSPAAC على يد شرآة 2006آانون األول من عام / وديسمبر
 

  عائد من الخارج1000هاجر محتمل و م1000األمر هي ء ىبادوبالرغم من أن العينة التي آان من المفترض دراستها 
 ويفكرون بالسفر ثانية من المهاجرين 40 والـ18قد تم اعتبار العائدين من الخارج الذين تتراوح أعمارهم بين الـإال أنه 

 شخص، بينما ظل 812ولذلك تم طرح عدد هؤالء من إجمالي عدد الهاجرين المحتملين مما أوصل العينة إلى . المحتملين
 .ًاآان مخطط شخص آما 1000عدد العائدين من الخارج المستجوبين 

 
، مصر السفلى )القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد والسويس(المحافظات المكونة من مدن : تم تقسيم مصر إلى ثالث مناطق

وقد تم ). المحافظات التي تقع جنوب القاهرة(، ومصر العليا )محافظات الدلتا والمحافظات التي تقع شمال القاهرة(
الدقهلية، الغربية، المنوفية، الفيوم، بورسعيد، (تين من ست محافظات مصرية ختيرت على مرحلُااالستعانة بعينات 

وتتضمن الدراسة مناطق على مستوى عال وأخرى على مستوى متدني من التنمية . تنوع القائم في مصرتمثل ال) والقاهرة
 .وآذلك مناطق ريفية وحضرية

 
ألشخاص الذين يعملون، آأن تجرى على سبيل المثال خارج  المقابالت بحيث تتضمن اتأجريفقد بالنسبة للتوقيت، أما 

 .أوقات العمل
 

 .العائدين من الخارج) ب(المهاجرين المحتملين و) أ(يختلف اإلجراء المتبع في انتقاء المستجوبين من 
 

 المهاجرين المحتملينمسج  ) أ(
 

فإذا آان . هافيلسكان الموجود في البداية تم اختيار عدد األسر الممثلة في آل منطقة بشكل يتناسب مع حجم ا .1
وبالتالي فإذا آان .  في العاصمةلمقابالت من ا% 15من سكان مصر يعيشون في العاصمة يتم إجراء % 15
هذا األسلوب إلى ويهدف .  تتم في الريفالمقابالتمن % 50من سكان مصر من ساآن الريف فإن % 50

 .جعل العينة مماثلة لطبيعة السكان في البلد المعني
 

 وقد تم . عدد األسر الواجب استجوابها في آل منطقةمقابالتن بإجراء الووبناء على هذه الحسبة ُمنح المكلف .2
 فيتم مثًال.  للتحيز لطريقة مدروسة ال تترك مجاًالاختيار هذا العدد من األسر إما على أساس عشوائي أو وفقًا
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 التي 12شوائي، على أن يقوموا هم بانتقاء األسراختيار مجموعة من الطرق التي سيسلكها المحاورون بشكل ع
 ).طرق باب آل خامس بيت على سبيل المثال( لنظام محدد سيتم استجوابها وفقًا

 
ن أو ون محتملوإذا آان بها مهاجرما تم طرح أسئلة استطالعية على آل أسرة في البداية من أجل معرفة  .3

 .ن من الخارجوعائد
 

وذلك للتأآد )  عامًا40 و18بين  ( آكل عن الشبابن المحتملين أن يكون معبرًا المهاجريمسحآان من المهم في  .4
يمكن القياس عليها بين أولئك الذين تتم مقابلتهم في نفس الفئة العمرية اليسعون بجد من أجل من وجود عينة 

 .الهجرة
 

  العائدين من الخارجمسح ) ب(
 

 :نه أي شخص يقع في التصنيفات التاليةلغايات هذا المسح، فقد تم تعريف المغترب العائد على أ
  عامًا أو أآثر؛18 رغادر البلد المجرى فيه المسح وهو في عم •
 ؛عاش وعمل في الخارج لستة شهور متواصلة على األقلآان قد  •
 ؛عاد للوطن منذ ثالثة شهور على األقل أو عشر سنوات على األآثر •
 . المسحللمشارآة فيآان موجودًا ومستعدًا  •

 
 .أي شخص عاد من الخارج منذ أقل من ثالثة شهور أو أآثر من عشر سنوات عن تجربته في الخارج لأولم ُيس

 
 من أفراد واحد المهاجرين المحتملين على مسحفي حالة عدم وجود عائد من الخارج في األسرة يتم طرح أسئلة  .1

 :األسس التاليةين بناء على ويتم انتقاء المستجوب.  عاما40 والـ18األسرة على أن يتراوح عمره بين الـ
 عاما، يتم 40 و18 يتراوح عمره بين )أي متاح لالستجواب(إذا لم يكن هناك سوى شخص واحد متواجد  ) أ

 .استجوابه
واحد فقط  يتم اختيار  عامًا40 و18تتراوح أعمارهم بين ) متاح لالستجواب(في حالة وجود أآثر من شخص  ) ب

 أو ما إلى ذلك من أساليب االنتقاء مقابلة األقرب لموعد إجراء ال هويالدهمن بينهم على أن يكون تاريخ م
 .العشوائي

 .وفي حالة عدم معرفة األشخاص لتاريخ ميالدهم يتم إنتقاء المستجوب عن طريق القرعة ) ت
 من عمره أو آون هذا الشخص غير متاح لالستجواب 40 وحتى الـ18في حالة عدم وجود أي شخص في الـ ) ث

ية للعثور على شخص يتراوح عمره المسحلى المنزل المجاور ليبدأ مرة أخرى بطرح األسئلة ينتقل الُمستجِوب إ
 .40 والـ18بين الـ

 
 االختيار على  ولذلك لم يقع دائمًامسح،آان من المهم استبعاد أي بادرة تحيز في اختيار المشارآين في ال .2

ومن المفترض أن يعكس استطالع الرأي . اث أو على الذآور دون اإلن أو األفضل تعليمًاالشخص األآبر سنًا
 شخص نسبة الرجال للنساء والمتعلمين لغير المتعلمين آما هي في المجتمع 1000بمجرد استكمال عينة من 

 . عاما40 و18للفئة العمرية بين 
 

 الخاص بالمهاجرين مسحمن الخارج في المنزل يتم استخدام الوجود عائد ) 1(ي المسحإذا أظهر السؤال  .3
 . الخاص بالعائدين من الخارج، بمعنى أن يتم استجواب شخصين من نفس األسرةمسحالمحتملين وآذلك ال

 
وفي حالة وجود أآثر من فرد ينطبق عليه تعريف . لم يتم استجواب أآثر من عائد من الخارج في األسرة الواحدة .4

 ).ج(و) ب (4حة أعاله في نقطتي العائد من الخارج يتم اختيار واحد فقط من بينهم بنفس الطريقة الموض
 

 المسح يتم استجوابه ضمن 40 والـ18في حالة وجود عائد واحد من الخارج في األسرة ويتراوح عمره بين الـ .5
دين من الخارج ويحسب ضمن األلف مشارك في الدراسة الخاصة بالمهاجرين الحتملين والعائدين الخاص بالعائ

 .من الخارج على حد سواء
 

                                                 
 : في هذه الدراسة آما يلياألسرة يتم تعريف 12
آل من يعيشون سويًا ولديهم ترتيبات جماعية فيما يخص اإلعالة وتوفير متطلبات الحياة وآذلك آل من يعيشون بشكل منفصل ولكن لديهم التزامات تجاه أسرة ما "|

ومن هنا يمكن اعتبار األبناء واإلخوة الذين انتقلوا خارج منزل األسرة جزء من األسرة ولكن بشرط أن . في المستقبل) أو سيتم لم شملهم(وينوون العودة إليها 
 .وال يكفي في هذا السياق تحويل األموال لألسرة آدليل على االنتماء لها. يكونوا عازمين على العودة لإلقامة معها
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 في نفس ارج مع شخص آخر عائد من الخمقابلةدم وجود عائد من الخارج في األسرة يتم إجراء في حالة ع .6
 .المنطقة من أجل بلوغ الحصة المطلوبة للعائدين من الخارج

 
 هامش الخطأ

 
ب هذا الهامش من ا ويتم حس. لكون العينة عشوائية نظرًا13يوضح هذا الجدول حجم هامش الخطأ في األعداد واإلجابات

 %.95بحيث يصل حجم الثقة في النتيجة إلى p=q=0.5 الل خ
 
 

عدد 
المستجوبين 1000 750 500 250 125 100 50 

هامش 
 %13.9 %9.8 %8.8 %6.2 %4.4 %3.6 %3.1 الخطأ

 
 
انتقال لهم للخارج حتى يتم محاورتهم بشأن موضوع   عند آخر18 أن يكون عمر العائدين من الخارج ينبغي •

 .الدراسة
 
 إلجراء الدراسة تسجيل عدد الرجال والنساء المستجوبين في آلتا المجموعتين همن الطرف الذي تم التعاقد معُطلب  •

 .ووضع آلية لضمان تمثيل النساء والرجال بشكل مناسب في آل عينة
 

 الصعوبات التي تمت مواجهتها في الميدان
 

ناسب بين المستجوبين من الرجال والنساء حتى تعكس  تحقيق نسبة وتالمسححاول الطرف الذي تم التعاقد معه إلجراء 
ومع ذلك ظهرت هوة آبيرة بين أعداد الرجال والنساء المشارآين نتيجة لطبيعة الهجرة في . اقعالنسبة الحقيقية في الو

وبالتالي آانت نسبة . مصر، حيث يسود االعتقاد بأن الهجرة أمر يخص رب األسرة بشكل خاص أو الرجال بشكل عام
 .لرجال المستجوبين أآبر من نسبة النساء المستجوباتا

 
لكن بما أن بلدان االتحاد األوروبي ال تعد من . آان الهدف الرئيسي من العينة هو دراسة الهجرة إلى االتحاد األوروبي

وروبي للتمكن  على األشخاص الذين لهم صلة باالتحاد األبلدان المهجر التي يقبل عليها المصريون فقد تم الترآيز عمدًا
ولتحديد المحافظات التي آان لها النصيب األآبر في تشكيل هذه العينة يمكن مطالعة دراسة . من دراسة هذه المنطقة

 لقلة عدد ونظرًا. 14"باموقف الشباب المصري من الهجرة إلى أورو"منظمة الهجرة العالمية الصادرة تحت عنوان 
أما المحافظات التي  .ر تمثيل هذه المنطقة في الدراسة على محافظة الفيومالمهاجرين من صعيد مصر إلى أوروبا اقتص

تتسم بالمدنية فقد تم تمثيلها من خالل القاهرة وبورسعيد بينما تم تمثيل المحافظات الريفية من خالل الدقهلية والمنوفية 
 .بناء الريفعلى األقل من المشارآين فيها من أ% 50 وقد ُشكلت العينة بحيث يكون .والغربية

 
 تحليل بيانات الدراسة وتقييمها: المرحلة الرابعة

 
 SPAACتقرير بمساعدة األستاذ ريتشارد بالك وشرآة ال بتحرير ETFقام فريق خبراء المؤسسة األوروبية للتدريب 

 في القاهرة 2007أيلول / وقد تم عرض هذه النتائج في مؤتمر عقد في الثاني من سبتمبر. بناء على نتائج هذه الدراسة
 .تحت إشراف وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية

                                                 
 :ويتغير هذا الهامش بتغير العوامل الثالثة األتية. اء نتيجة لعملية انتقاء العينة تتضمن نتائج هذه الدراسة هامش خطأ لما قد يطرأ من أخط13
 .آلما زاد عدد المجيبين على السؤال آلما صغر هامش الخطأ: حجم العينة) أ
دلة تظهر أآبر هامش ، وهي معاp=q=0.5 ز إليه بـرموهو ما ُي. آلما آبر الهامش اإلحصائي% 50آلما قاربت النتيجة الـ : النتيجة نفسها) ب

 .للخطأ أو حده األقصى لكل سؤال
 .هي النسبة األآثر استخداما في دراسات العلوم االجتماعية% 95تعد نسبة : درجة الثقة) ج
، وزارة القوى العاملة "موقف الشباب المصري من الهجرة إلى أوروبا"): 2006( وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة الهجرة العالمية 14

           . والهجرة ومنظمة الهجرة العالمية، القاهرة
http://www.emigration.gov.eg/idomsite/Upload/Researches/72/Attitudes%20of%20Egyptian%20youth%20towards

%20Migration%20to%20Europe.pdf  
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  الخاص بالمهاجرين المحتملينالمسحنتائج  . 3

 التعليميةالديموغرافية وواالجتماعية خصائص ال. 3.1

 مدنية المشارآين وحالتهم الجنسسن و
 

من % 73ل الرجال ومّث.  محتملين باعتبارهم مهاجرين عامًا40 و18 شخص تتراوح أعمارهم بين 812تم استجواب 
 %.27هذه العينة بينما آانت نسبة المشارآات من النساء 

 
 إلى 18من : ن حسب المرحلة العمرية آاآلتيو، وهم موزع عامًا23.33ويعتبر متوسط سن المشارآين في هذه الدراسة 

نظر الشكل المدرج أ%) (12( عاما 40 إلى 35، من %)20( عاما 29 إلى 25، من )من العينة% 57( عاما 24
 .)أدناه

 
من المتزوجين % 44من المشارآين، مقابل % 56أما بالنسبة لحالة المستجوبين االجتماعية فلقد شكل العزاب 

 )2,23متوسط عدد األوالد (ممن لهم أوالد % 29,2والمخطوبين و
 

Age distribution of respondents

57.10%

19.60%

11.50%

11.80%

18-24
25-29
30-34
35-40

 
 812: عدد المستجوبين

 

 اللغة
 

وتعتبر اللغة اإلنجليزية هي اللغة السائدة بين هذه النسبة بينما ذآر .  المستجوبين لغات أخرى غير العربيةمن% 61يجيد 
آاإليطالية والروسية (ولم يكن ما يجيده المستجوبون من لغات أخرى . من المشارآين إجادتهم للغة الفرنسية% 7،8

ي يجدن لغة أجنبية واحدة على األقل أعلى من نسبة نظرائهم من الالت%) 67(وآانت نسبة النساء . 15 أهميةاذ) واليونانية
وأوضحت الدراسة أن احتمالية إجادة لغة أجنبية تزداد آلما صغر سن المستجوب وارتفع مستواه %). 58,9(الرجال 
 .التعليمي

 المستوى التعليمي
 

                                                 
 .100 ذآر المشارآون أآثر من لغة أجنبية وهو ما جعل إجمالي النسبة المئوية أآثر من 15

 تجوبين حسب السنتوزيع المس
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 أو غير ذلك من صور التعليم ما بعد  جامعيًاعالي، سواء آان تعليمًاالتعليم الهذه الدراسة على  معظم المشارآين في حصل
من % 15 حصل )ISCED (16 لمعايير اليونسكو الدولية لتصنيف التعليمطبقًاو). أدناهأنظر الشكل الوارد (الثانوي 

من أصحاب التعليم % 29من أصحاب التعليم المتوسط و% 56، مقابل منخفضالمشارآين في الدراسة على تعليم 
 .العالي

 
 

Highest level of education

Secondary 
general, 23.3

Secondary 
vocational, 28.8

Post-
secondary, 3.8

University, 29.2
Primary, 2.7

Less than 
primary, 2.5

Preparatory/pos
t-primary, 6.4

Did not attend 
school, 3.3

 
 812 :عدد المستجوبين

 
 في هذا األمر، فكلما ًا مؤثرإال أن السن يعتبر عامًال. ال توجد في العينة فروق ُتذآر بين الجنسين في المستوى التعليمي

 يحملون شهادة  عامًا29 و25ممن تتراوح أعمارهم بين % 47.2: صغر سن المستجوب آلما عال مستواه التعليمي
 . عامًا40 و30لمن يبلغون ما بين % 30.2 و عامًا34 و30لمن تتراوح أعمارهم بين % 38.7جامعية مقارنة بـ 

 
ويختل التوازن بين .  بين المشارآين في الدراسةوتعتبر العلوم االجتماعية والتجارة والقانون أآثر مجاالت الدراسة رواجًا

وفي قطاع التعليم )  عليها الرجال أآثر من النساءالتي يقبل(الجنسين في مجاالت الهندسة والتصنيع والبناء والزراعة 
 ).التي يقبل عليها النساء أآثر من الرجال(والصحة والخدمات االجتماعية 

 
 لما حصلوا عليه من درجات في المرحلة الثانوية،  بمصر وفقًا نظام التعليم الجامعيويتم قبول وانتقاء طلبة آل آلية في
مجال %) 63.7(وبالتالي اختار معظم المستجوبين . رتفعةى سبيل المثال نتائج دراسية مفيتطلب االلتحاق بكلية الطب عل

 في تحسين  مساعدًاتقريبا من المستجوبين التعليم عامًال% 90واعتبر . دراستهم بناء على درجاتهم في الثانوية العامة
 %).88.8(وأآدوا على أهمية االستثمار فيه %) 86.9(المستوى المعيشي 

 

 وظيفالت
 

:  في الوقت الحالي، وتعد المجاالت التالية هي أبرز المجاالت التي يعملون بهامن المستجوبين عمًال% 59.5يملك 
ومن المستجوبين %). 9(والزراعة %) 12.1(، البناء %)15(، األعمال التجارية الصغيرة %)24.8(اإلدارة العامة 

وبلغت نسبة العمال غير . يعمل حوالي ثلثهم آعمال مؤهلين، بينما بشكل مؤقتمن يعمل براتب شهري ومن يعمل 
 %.20.7، بينما وصلت نسبة المتخصصين %20.6المؤهلين بينهم 

 

                                                 
دائي أو على شهادة االبتدائية أو على ما بعد التعليم أمي أو حاصل على أقل من التعليم االبت" (منخفض: " تصنف المستويات التعليمية في هذه الدراسة آاآلتي16

حاصل علىا تعليم " (عالي"، )حاصل على ثانوية عامة أو على ثانوية مهنية أو دارس في مرحلة ما بعد الثانوي" (متوسط"، )االبتدائي أو على شهادة اإلعدادية
 .لتصنيف التعليم التابعة لليونسكوويقوم هذا التصنيف على المعايير الدولية ). جامعي أو دراسات عليا

 أعلى مستوى تعليمي

دون التعليم االبتدائي  3.3لم يرتد مدرسة 
2.5 

2.7تعليم ابتدائي 

ما بعد / تعليم إعدادي
6.4االبتدائي   

23.3 ثانوي عام  

 28.8ثانوي مهني 

3.8ما بعد الثانوي   

تعليم جامعي 
29.2 
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آما يفوق عدد المشتغلين من الرجال عدد النساء العامالت، باإلضافة إلى وجود عالقة بين مستوى التعليم والحالة المهنية 
 مصريا في  جنيهًا570 في المتوسط ويجنون  ساعة أسبوعيًا52مستجوبون ويعمل ال). أدناهأنظر الشكل الوارد (

 ). جنيها مصريا630(نصف الدخل الشهري للرجل )  جنيها مصريا350(ويبلغ متوسط الدخل الشهري للمرأة . 17الشهر
 

Working status by level of education

85.1

47.1
70.0

14.9

52.9
30.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Low Medium High

Yes No
 

 812 :المستجوبينعدد 
 

، البطالة %)54.1(الدراسة : ن عن السبب آانت اإلجابات التالية هي األآثر شيوعًان الذين ال يعملووعندما ُسئل المشارآ
أآثر من الرجال %) 57.9( في عدم العمل بالنسبة للنساء آما آان تعذر الحصول على وظيفة سببًا%). 40.1(
)29.1.(% 

 النية في السفر إلى الخارج. 2.3
 

ي في الهجرة، ليشكلوا بذلك مجموعة المهاجرين المحتملين التي من المستجوبين عن تفكيرهم بشكل جد% 47.3أعرب 
وقد ُأطلق على باقي المستجوبين الذين لم يبدوا رغبة في الهجرة . آانت محل البحث الذي سيرد الحقا في هذا النص

 .وتمت االستعانة بهم آفئة مرجعية%) 52.7" (غير المهاجرين"مصطلح 
 

بناء على المتغيرات " احتمالية الهجرة" المجموعة بشكل أفضل تم وضع مؤشر باسم ومن أجل تقييم احتمالية هجرة هذه
 :التالية

 
 العامين القادمين؛/  احتمال الهجرة خالل األشهر الستة القادمة-
 لخارج؛إلى ا القدرة على تمويل عملية االنتقال -
  إجادة لغة البلد المتوقع الهجرة إليه؛-
  الهجرة إليه؛ معلومات عن البلد المتوقع-
وعدم ) إلخ... جواز سفر، تأشيرة دخول، شهادة صحية، عقد عمل،( امتالك أربعة من المستندات الستة الالزمة للسفر -

 .وجود ما يعيق الحصول عليها
 

وقد أظهرت الدراسة التي ".  للهجرةقابًال"وفي النهاية اعُتبر آل من يوفي أربعة على األقل من هذه الشروط شخصا 
 .من المستجوبين قادرون على الهجرة وفقا لهذا المؤشر% 25.1ريت في مصر أن ُأج
 
 
 

                                                 
 .)2007آانون األول /  ديسمبر18 ( مصريًا جنيهًا7.9758يعادل اليورو الواحد   17

  لمستوى التعليملعمل وفقًاا

 دون المتوسطمتوسطعالي

نعمال
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Intention to migrate

Thinking 
seriously to 

leave abroad, 
47.3%Not thinking 

seriously to 
leave abroad, 

52.7%

 
 812 عدد المستجوبين

 
 

 :تؤثر العوامل التالية على نية الهجرة
 من المستجوبين في السفر إلى الخارج؛% 24.4يعتزم أغلبية الرجال الهجرة بينما ال يفكر سوى : النوع 
  للهجرة من المتزوجين؛العزاب أآثر ميًال: الحالة االجتماعية 
  يؤثر هو اآلخر على نية الهجرة، فكلما ارتفع المستوى التعليمي آلما زادت النية في السفر :المستوى التعليمي 

ء الذين وقد يرجع ذلك إلى آون معظم من لم يحظوا بقسط وافر من التعليم من الفقرا). أدناهانظر الشكل المدرج (
باإلضافة إلى ذلك فإن سوق العمل بشكل عام والقطاع غير الرسمي بشكل خاص يتيح . قدرون على الهجرةال ي

فرص عمل للعمالة ذات التأهيل المحدود، بينما يعاني أصحاب المؤهالت العليا من قلة فرص العمل وهو ما 
 . خريجي الجامعات في مصرتؤآده بيانات سوق العمل التي توضح ارتفاع معدالت البطالة بين

Intention to migrate by educational level

37.2
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55.7
62.8

54.4

44.3
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 812: عدد المستجوبين
 

 مجال العمل 
يظهر العاملون في مجال الفندقة والبناء والتعمير واإلصالحات والنقل النية األآبر على الهجرة، ويتمنى أآثر من 

 )أدناهارد نظر الشكل الوأ. (نصف العاملين المؤهلين السفر للعمل في الخارج
 
 
 
 

 النية في الهجرة

 
يفكرون جديا 
في السفر إلى 

الخارج 
47.3% 

 
ال يفكرون 

جديا في السفر 
إلى الخارج 

52.7% 

 النية في الهجرة وفقا لمستوى التعليم

دون المتوسط  عالي متوسط

نعم ال
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Intention to migrate by workplace type

29.4
44.9

33.3
48.6
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31.3
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Hotel or restaurant
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  مهاجر محتمل ذو وظيفة554: عدد المستجوبين

 
  تضم أعلى نسبة راغبين في الهجرة التي ُأجريت في محافظات عدة أن الدقهليةمقابالتيتضح من ال: المنشأ 

 %).29.3 (واياتها، على عكس القاهرة التي تصل فيها نسبتهم إلى أدنى مست%)59.6(
 : على الرغبة في الهجرةتؤثر بأي شكل من األشكالوفيما يلي العوامل التي ال 

 
ُيذآر بين عدد الراغبين في الهجرة الذين يعملون في الوقت فرق أظهرت اإلحصائيات عدم وجود : توظيفيةالحالة ال 

 ).أدناهأنظر الشكل الوارد . (الحالي والذين ال يعملون
 

Intention to migrate by working status 

45.1
50.5

0

20

40

60

Working Not working

Working Not working
 

 812: عدد المستجوبين 
 

: الذين يجيدونهايفوق عدد الراغبات في الهجرة الالتي يجدن اإلنجليزية عدد الراغبين في الهجرة : اللغات األجنبية 
فقط من الراغبات في الهجرة ال يجدن أي لغة أجنبية % 16.7وقد أظهرت الدراسة أن . %58.8مقابل % 83.3

 للنساء الراغبات  هامًاومن هنا يبدو أن إجادة لغة أجنبية يعتبر عامًال%. 40.9ل النسبة في الرجال إلى في حين تص
 . من الرجالنفي الهجرة بعكس نظرائه

 
 .حجم األسرة ووجود أفراد من العائلة في الخارج 

 

 النية في الهجرة وفقا لمجال العمل
اإلصالحات
 النقل

 اإلدارة العامة
 العامةالمرافق 
  المنزليةاألعمال

 الفنادق والمطاعم
 األعمال التجارية الصغيرة

 التجارة
 البناء والتعمير
 التصنيع

 التعدين
 الزراعة

 مجاالت أخرى

 النية في الهجرة وفقا للحالة المهنية

 ال يعمل يعمل

 ال يعمل يعمل
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 384:  المستجوبين الذين ينوون الهجرةعدد 
 

وقد غلبت ). أنظر الشكل الوارد أدناه(اب الرئيسية الختيار الدولة المقصودة لقد تم سؤال المهاجرين المحتملين حول األسب
األموال  ادخارو%) 20.8(، وجود أصدقاء أو أقرباء في تلك الدولة %)44(فرص العمل والدخل : اإلجابات التالية

 .فرص التعليم آسبب من أسباب الهجرة% 1.3ولم يذآر إال %). 13.3(
 

 لهجرة إلى الدول المرجح الهجرة إليهاأهم أسباب ا. 12الشكل 
 
 

Main reasons to migrate to MLD

44.0
13.3

2.9
20.8

1.3
5.2

1.6
5.2
5.7

0.0 20.0 40.0 60.0

Job and/or income opportunities

To save money

To accompany/follow spouse or parent

Had other friends/relatives there

Educational opportunities

Not difficult to gain admission / get visa

Not difficult to enter illegally

Close to Egypt

Other

 
 384:  المستجوبين الذين ينوون الهجرةعدد 

  المسهلة للهجرةواملالع
أن لديهم موارد % 62عندما تم سؤال المهاجرين المحتملين عن الموارد المالية التي تغطي تكاليف السفر للخارج، صرح 

ودول ) دول الخليج في المقام األول(بين أولئك الذين يودون الهجرة إلى دول خارج االتحاد األوروبي في مقارنة . آافية
االتحاد األوروبي آانت نسب أعلى من الذين يريدون الهجرة إلى دول خارج االتحاد األوروبي تعتبر أن لديها موارد مالية 

 .تغطي السفر إلى تلك الدولة
 

 لدى راغبي الهجرة حول مخططات حكومية أو مؤسسات خاصة تساعد األشخاص المتوافرةت أما فيما يتعلق بالمعلوما
أما عن الذين . من المهاجرين المحتملين أنه ال تتوفر لديهم معلومات حول تلك الفرص% 79على هجرة العمل، فقد قال 

ا تلك الفرص بسبب التكاليف العالية تتوفر لديهم معلومات عن تلك اإلمكانيات فقد صرح أآثر من نصفهم أنهم لن يستغلو
 .في المقام األول ونقص الشفافية

 
من المهاجرين % 75.5وقال .  آخر من العناصر المسهلة للهجرةتعد المعلومات الكافية عن الدولة المقصودة عنصرًا

المصادر التي تم ذآرها هي وآان أآثر . المحتملين أنهم يمتلكون المعلومات الكافية حول الدولة التي ينوون الهجرة إليها
األقارب القاطنين تلك الدولة وفي الوطن، وتالها التلفزيون والراديو / المعلومات التي تم الحصول عليها من األصدقاء

 .واإلنترنت والصحف
 

  فيما يتعلق باللغةمن المهاجرين المحتملين أنهم يودون الحصول على بعض التدريب قبل الهجرة، خصوصًا% 26وأعلن 
، ولم تكن هناك اختالفات آبيرة بين الجنسين أو بين المستويات التعليمية )أنظر الشكل الوارد أدناه(والتدريب المهني 

 .المختلفة في تلك المسألة
 

 نية القيام بالتدريب قبل الهجرة. 13الشكل 
 

 أهم أسباب الهجرة إلى الدول المرجح الهجرة إليها

 أسباب أخرى

  من مصرالقرب

 من السهل دخولها بشكل غير شرعي

 فيزا/ من السهل الحصول على تصريح دخول

 ةفرص تعليمي

 أصدقاء يعيشون في الدولة/ هناك أقارب

 اللحاق بشريك الحياة أو األهل/ مرافقة

  األموالادخار

 أو تحسين الدخل/فرص عمل و
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 Intention to undertake training before leaving

25.8 

56.0

18.2 
0 
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 384: عدد المستجوبين الذين ينوون الهجرة
 

 نوعية التدريب قبل الهجرة . 14الشكل 
 

 Type of pre-departure training 

1.0 

12.2

15.3

25.5

45.9 

0 10 20 30 40 50 

Cultural 
orientation 

Other 

University studies 

Vocational 
training 

Language 
training 

 
 384: عدد المستجوبين الذين ينوون الهجرة 

 
 

وفيما يتعلق بإتقان لغة الدولة المقصودة، فما يقارب ثالثة أرباع المهاجرين المحتملين الذين ينوون االتجاه إلى دولة 
وتعد إجادة %. 13.2يتكلمون اللغة بطالقة أو إلى حد ما فال تبلغ نسبتهم إال أما عن الذين . أوروبية ال يتحدثون تلك اللغة

 .اللغة األجنبية أفضل لدى النساء وذوي المؤهالت العالية
 

لقد تم سؤال المهاجرين المحتملين حول معلوماتهم عن اإلجراءات والوثائق المتعلقة بالهجرة، مثل جواز السفر وتصريح 
وتم تلخيص أجوبتهم في الشكل .  المطلوبة والشهادات الطبية المطلوبة إلخلقاحاتود العمل والالدخول إلى البالد وعق

 .الوارد أدناه
 

 معرفة الوثائق المطلوبة. 15الشكل 
 

 نية القيام بالتدريب قبل الهجرة 

     نعم   ال   ال أعلم

 نوعية التدريب قبل الهجرة

 تدريب على اللغة
 
 

 تدريب مهني
 

 سات جامعيةدرا
 
 

أنواع أخرى من التدريب
 

 توعية ثقافية
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Knowledge of documents required

12.0

28.5

41.5

69.7

94.3

83.6

67.1

54.0

25.8

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4
1.3

0% 25% 50% 75% 100%

Immunization/health
certificate 

Acceptance of study

Work contract

Visa

Passport

Yes No Do not know 
  384: عدد المستجوبين الذين ينوون الهجرة

 
). 16أنظر الشكل (ائق الالزمة للهجرة لم تكن إال نسبة صغيرة من راغبي الهجرة قد أآملت الترتيبات فيما يتعلق بالوث

وبالتالي يبدو أنه رغم وجود الرغبة في الهجرة، . ويعتقد ثلث راغبي الهجرة أنه من الصعب الحصول على تلك الوثائق
 . إال أن نسبة الذين يقومون بالفعل باتخاذ الخطوات الالزمة أقل بكثير من الذين لديهم تلك األمنية

 
 وثائق المطلوبةامتالك ال. 16الشكل 

 
Ownership of documents required

17.4

61.9

3.8

4.5

44.6

82.6

37.3

96.2

95.5

55.4

0% 25% 50% 75% 100%

Immunization/health
certificate 

Acceptance of study

Work contract

Visa

Passport

Yes No 
  384: عدد المستجوبين الذين ينوون الهجرة 

 

 التوقعات من الهجرة 5.3
 

أنظر الشكل (معظم المهاجرين المحتملين يودون العمل في مجاالت اإلدارة العامة والفندقة والمطاعم والبناء والتجارة 
17.( 
   

 قطاع العمل المحتمل. 17الشكل 

 المعلومات المتوفرة حول الوثائق المطلوبة 

 جواز السفر
 

 تصريح الدخول
 

 عقد العمل
 

 القبول للدراسة
 

 الشهادة الطبية/ التطعيم

ال أعلم ال نعم

 المطلوبةامتالك الوثائق 

 جواز السفر
 

 تصريح الدخول
 

 عقد العمل
 

 القبول للدراسة
 

 الشهادة الطبية/ التطعيم

 ال نعم
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Potential work sector

24.7 

17.7 17.2
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0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Public 
administration 

Hotel or 
restaurant 

Construction Commerce Petty trade Repairs ICT 
 

  384: عدد المهاجرين المحتملين%. 4القطاعات األخرى أقل من : مالحظة 
 

فأآثر من ثلث المهاجرين المحتملين . إن التوقعات بشأن العمل في الخارج لها عالقة وطيدة بالدولة المتوقع الهجرة إليها
ينما القطاعات األساسية في أوروبا هي الفندقة لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا يودون العمل في مجال اإلدارة العامة، ب

 .والمطاعم والبناء
 

نوين الهجرة تفمن النساء الالتي . في الخارجوالمستوى التعليمي بتأثير قوي على الوظيفة المتوقعة  النوعويتمتع آل من 
رجال االتجاه إلى الفندقة العمل في مجال اإلدارة العامة ثم التجارة، بينما يفضل ال% 44.4 ترغب في الخارجوالعمل 
أما عن ذوي . من المهاجرين ذوي المستوى التعليمي العالي العمل في مجال اإلدارة العامة% 45.5ويود . والبناء

 .المستوى التعليمي المتوسط ودون المتوسط فمعظمهم يتوقع العمل في مجالي البناء والفندقة والمطاعم
 

ويرى أآثر من ثلث المهاجرين المحتملين إلى ). 18أنظر الشكل (مل آعمال بأجر ويتوقع معظم المهاجرين المحتملين الع
وتلك المجموعة تتشكل حصريا من الرجال ذوي . أن اإلمكانية مفتوحة للعمل آعمال مؤقتين%) 34.9(االتحاد األوروبي 

 .المستوى التعليمي المتوسط أو دون المتوسط
 

 نوع العمل المتوقع. 18الشكل 
 

Expected work type
77.1

19.8

2.3 0.3 0.3 0.3
0

20

40

60

80

Salaried
worker

Casual worker Employer Other Unpaid family
worker

Don't know

 
  مهاجر متوقع384: المستجوبينعدد 

 
فالتوقعات عالية بالنسبة لوظائف اإلدارة والوظائف . هناك تباينات آبيرة بين التوقعات تختلف بحسب وجهة الهجرة

أما . ن إلى االتحاد األوروبي الحصول على وظيفة آعمال مؤهلين أو غير مؤهلينون المحتملوالمهنية، بينما يتوقع المهاجر
 .العمل آموظفة أو مديرة ترغبننوين الهجرة فمعظمهن تنساء الالتي عن أغلبية ال

 قطاع العمل المحتمل

 اإلدارة العامة   الفندقة والمطاعم البناء        التجارة      التجارة البسيطة اإلصالحات تكنولوجيا المعلومات

 العمل المتوقعنوع 

عامل  عامل مؤقت  موظف    نوع آخر عامل بالعائلة  ال توجد توقعات
              بمرتب  بدون أجر
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من المهاجرين المحتملين الذين يعملون في مصر آمديرين رفيعي المستوى وأآثر % 40جدير بالمالحظة أن أآثر من 

ا يتعلق من العاملين باإلدارة الوسطى يتوقعون أن يحصلوا في الخارج على وظيفة ذات متطلبات أقل فيم% 50من 
 .ويرجع هذا إلى اختالف مستويات الرواتب المتاحة بين مصر ودول الخليج على وجه األساس. بالتأهيل

 
% 29.4من المهاجرين المحتملين البقاء في الخارج لمدة تتراوح بين ثالثة وخمسة أعوام بينما ينوى % 44.8ويتوقع 

وتؤشر تلك . عن نيتهم في البقاء مدى الحياة في الخارج% 8.4 ولم يعلن إال. البقاء لمدة تتراوح بين ستة وعشرة أعوام
وال توجد تباينات آبيرة فيما يتعلق بمدة البقاء في الخارج . النتائج إلى أن الهجرة المصرية هي هجرة مؤقتة بشكل أساسي

هاجرون البقاء لمدة طويلة  الشمالية وأستراليا تبدوان أآثر الدول التي ينوى المافرغم أن أمريك. بين الوجهات المختلفة
وقد قال .  ال يمكن على أساسها الوصول إلى استنتاجات مؤآدةمسحفيها، إال أنه ال توجد إال حاالت قليلة للغاية في ال

 المحدود ات البقاء مدى الحياة في الخارج، لكن يبقى األمر غير مؤآد بسبب عدد المستجوبردنتمن النساء أنهن % 20
 .للغاية

 
% 85.4الت المالية من العناصر شديدة األهمية، فيتوقع يحوتغالبية العظمى من المهاجرين المحتملين إرسال التعتبر ال

وآان عدد النساء أآثر من الرجال الذين قالوا أنهم لن يقوموا بتحويل األموال إلى مصر . منهم إرسال نقود إلى الوطن
 ادخارالت فقد تراوحت بين تغطية تكاليف المعيشة وويحتتلك الأما عن االستخدامات المحتملة ل%). 3في مقابل % 13(

من المهاجرين المحتملين الستخدام % 8.6وال يخطط إال . األموال وشراء الممتلكات واألثاث واألدوات المنزلية
وال توجد ). 19أنظر الشكل ( للتعليم التحويالتإلى استخدام % 3.4 المالية لألنشطة التجارية بينما أشار تحويالتال

وتهتم .  المالية حسب المستوى التعليمي أو حسب وجهة الهجرةتحويالتتباينات تذآر فيما يتعلق باالستخدام المتوقع لل
 .  في أنشطة االستثمار واالدخارالتحويالتالنساء أآثر من الرجال باستخدام 

 
 االستخدام المتوقع للتحويالت المالية. 19الشكل 

Expected use of remittances
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  مهاجر محتمل384 :عدد المستجوبين 

 
أما فيما يتعلق بفوائد الهجرة، فقد صرحت الغالبية العظمى من المهاجرين المحتملين بتوقعها أن يتحسن وضعها في مصر 

بية أن ، آما تتوقع الغال آبيرًا بل يتوقع البعض أن يتحسن الوضع تحسنًا.%)98.4 ( نسبيًاالعودة من الخارج تحسنًا بعد
 %). 81.3(تحصل على فرص أفضل للعمل 

 

 الت الماليةيحوتاالستخدام المتوقع لل

 ال أعلم
 

 التعليم 
 

 االدخار
 

 أنشطة تجارية
 

 األدوات المنزلية/ شراء األثاث
 

 إيجار الممتلكات
 

 شراء الممتلكات
 

 تكاليف المعيشة
 

 استخدامات أخرى
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 ن من الخارجيالعائدنتائج مسح .  4
 

 الديموغرافية والتعليميةو االجتماعية ياتالخاص.  1.4
 

لقد تم سؤال ألف مشارك في الدراسة عادوا إلى مصر مع اختيار عينة من الدراسة موزعة على المحافظات آما هو مبين 
 .وزيع العينة بالتساوي بين المدن والريف وبين المحافظاتوقد تم ت. 3في الجدول 

 
 توزيع عينة العائدين من الخارج حسب المحافظات. 3الجدول 

 

 المجموع يةالريف المناطق الحضرية ناطقالم 

 N 499 501 1000مجموع 
 المحافظة

 

% 

 

% 

 

% 

 
 الدقهلية
 الغربية
 المنوفية
 الفيوم

 بورسعيد 

 القاهرة

25.3 
20.2 
29.9 
24.6 
--- 

--- 

15.6 
15.6 
15.8 
15.4 
16.8 

21.0 

20.4 
17.9 
22.8 
20.0 
8.4 

10.5 
 

متزوجين ولديهم %) 90(وقد آان أغلب المستجوبين %. 94إن معظم المهاجرين العائدين من الرجال، وتبلغ نسبتهم 
حظة أن أآثر من نصف  مع مال عامًا44وآان متوسط السن . في المتوسط ثالثةعددهم ثالثة لغ ب، %)88(أطفال 

 ذوي مستوى تعليمي على األغلبن من الخارج ون المصريوالعائد ويعتبر.  عامًا49 و40العائدين يتراوح سنهم بين 
والمستوى دون % 40.9، المستوى المتوسط %38.2حيث تبلغ نسبة العائدين ذوي المستوى التعليمي العالي : عالي

 %.20.9المتوسط 
 

  (%)تعليمي حسب الجنسالمستوى ال. 20الشكل 
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Returning migrants: Gender by Education level 
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بذلك يبدو رغم نسبة الهجرة المنخفضة %. 80بلغت نسبة النساء العائدات من الخارج ذوات المستوى التعليمي العالي 
من النساء % 87.6تحدث توبالفعل . لدى النساء أن الالتي تقمن بالهجرة منهن يكن على مستوى تعليمي أعلى من الرجال

من الرجال العائدين أنهم ال يتحدثون أية لغات % 43.4دة على األقل إلى جانب العربية، بينما يقول لغة أجنبية واح
 .أجنبية

تشرح معظم النساء العائدات من الهجرة أن قرار الهجرة آان قد تم اتخاذه بالتساوي من قبلهم مع شخص آخر 
لدى % 80تبلغ تلك النسبة (القرار وحدها فقد صرحت أنها اتخذت %) 28.3(أما عن النسبة الباقية %). 66.7(

يجب %). 20.4(أما لدى الرجال، فهذه النسبة أقل بكثير %). 61.7(وبشكل عام تهاجر النساء مع أزواجهن ). الرجال
 . سيدة عائدة من الهجرة في تلك الدراسة60تفسير تلك النتيجة بحذر، إذ أنه لم يتم سؤال إال 

 
  (%)حسب بلد المقصدالمستوى التعليمي . 21الشكل 
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أما فيما يتعلق بوجهة الهجرة حسب المستوى التعليمي، فعلى مستوى ذوي المؤهالت العالية ال توجد تباينات آبيرة في 

بة ألولئك ولكن يجب ذآر أن األعداد المطلقة أعلى بالنس. االختيار بين االتحاد األوروبي وخارج االتحاد األوروبي
آذلك فقد طغت قطاعات العمل بالنسبة لحاملي المؤهالت المتوسطة ودون . المتجهين إلى دول خارج االتحاد األوروبي 

 (%)وى التعليمي حسب الجنس المست

 نساء   رجال    المجموع
 دون

 عالي متوسط المتوسط

 (%)المستوى التعليمي حسب بلد المقصد 

 دون
المتوسط  عالي متوسط
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وقد آان نصف المهاجرين العائدين الذين هاجروا إلى االتحاد األوروبي متوسطي . المتوسطة في االتحاد األوروبي
 . نوها أولئك المهاجرالمؤهل مما يتوافق مع فرص العمل التي وجد

 
 ال الالتيفنسبة السيدات . تمتعن بقدرات لغوية أعلى من الرجالات ت العائداتأظهرت الدراسة أن السيدات من المهاجر

وتعتبر اللغة اإلنجليزية هي اللغة األولى وسط اللغات . عند الرجال% 43بالمقارنة بـ% 13تحدثن إال العربية تبلغ ت
 .  اإليطالية والفرنسية، بينما يتحدث أقل القليل من المهاجرين لغات أخرى–ع وجود فارق  م-األجنبية، تتلوها 

 
فالمجال الذي يدرس فيه أغلبية الرجال هو إدارة األعمال، تتلوه . هناك أيضا اختالفات بين الجنسين فيما يتعلق بالدراسة

وتعد أهم . ساسية علم التربية ثم الصحة والعلوم االنسانيةتعد المجاالت األفأما بالنسبة للمهاجرات من السيدات، . الهندسة
ولم تؤثر عناصر أخرى مثل الحصول على وظيفة وإمكانية . أسباب اختيار ذلك المجال التعليمي هو االهتمام الشخصي به

 وأن االستثمار واتفق معظم المشارآين في الدراسة أن الدراسة ترفع المستوى المعيشي. الهجرة على اختيار مجال الدراسة
 .في التعليم يحمل أهمية آبيرة

 

 تاريخ الهجرة. 2.4
 

عند السؤال عن أسباب الهجرة ذآرت عدة أسباب، أهمها البطالة وتحسين المستوى المعيشي وإمكانية الحصول على 
فقد . عهم إلى الهجرةلكن توجد بعض االختالفات بين النساء والرجال فيما يتعلق باألسباب الرئيسية التي تدف. رواتب أعلى

من النساء أن األسباب التي دفعتهم إلى الهجرة هي عدم قدرتهم على الحصول على وظيفة في مصر، في % 11.7ذآر 
من % 13.3وآان اللحاق بالزوج أو األهل هو السبب الذي ذآره . من الرجال الذين ذآروا هذا السبب% 33.4مقابل 

 . من الرجال% 0.5 النساء، بينما لم يذآر هذا السبب سوى
 

الذين يتراوح عمرهم (د من الهجرة ئفأآثر من نصف الشباب العا. تتعلق األسباب الرئيسية للهجرة أيضا بالفئات العمرية
أما عن المشارآين األآبر . ذآروا البطالة واستحالة الحصول على وظيفة آالسبب الرئيسي للهجرة)  عاما34 و18بين 
 ". الرواتب األعلى"و" تحسين مستوى المعيشة: "السببين التاليين فهم يتجهون إلى ذآر سنًا
 

فقد ذآر .  في رغبتهم في الهجرةإلى جانب الفئات العمرية يلعب أيضا المستوى التعليمي للعائدين من الهجرة دورًا
ينما لم يذآر من حاملي التعليم المتوسط البطالة آسبب لهجرتهم، ب% 44.3من حاملي التعليم دون المتوسط و% 30.6
اما عن األسباب التي يذآرها ذوي المستوى التعليمي العالي، ففي . من حاملي التعليم العالي هذا السبب% 19.9سوى 

الرواتب "تلوه ت، )من ذوي المستوى التعليمي العالي% 36.4وهذا يذآره " (تحسين المستوى المعيشي"المقام األول يأتي 
 %).30.9" (األعلى

 
أما عن .  أعوام7.6من المهاجرين العائدين في دولة واحدة فقط، ودامت فترة بقائهم هناك في المتوسط % 83لقد عاش 

ودامت فترة بقائهم في وجهة الهجرة األولى في المتوسط % 17الذين الذين عاشوا في أآثر من دولة فقد بلغت نسبتهم 
 . أعوام2.3

 
) آانت إيطاليا أآثر الدول التي تم ذآرها(لة تابعة لالتحاد األوروبي من المهاجرين العائدين إلى دو% 13.7لم يذهب إال 

 بالنسبة لألرقام 22أنظر الشكل  (18إلى دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا% 86.3آوجهة رئيسية للهجرة، بينما هاجر 
 ).المطلقة

 
 عدد المهاجرين حسب الوجهة الرئيسية للهجرة. 22الشكل 

 
 

                                                 
الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، المملكة : حسب تعريف البنك الدولي(  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  18

يت، لبنان، الجماهيرية الليبية، المغرب، سلطنة عمان، األراضي الفلسطينية، قطر، المملكة السعودية، سوريا، تونس، األردنية الهاشمية، الكو
 )اإلمارات العربية المتحدة، اليمن
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Number of migrats per Main destination country

841

137

13 9

MENA Region EU North America Other

 
 

، تتلوها وجود شبكات من )4أنظر الجدول (جرة إلى االتحاد األوروبي هي فرص العمل وتحسين الدخل إن أهم أسباب اله
 .األقارب أو األصدقاء أو حتى في بعض األحيان إمكانية الدخول بشكل غير شرعي

 
 األسباب الرئيسية للهجرة حسب الوجهة. 4الجدول 

 
 أهم وجهات الهجرة

االتحاد  أهم أسباب الهجرة
روبياألو

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أفريقيا

أمريكا 
 الشمالية

وجهات 
المجموع أخرى

 154 2 2 126 24 أو فرص تحسين الدخل/فرص العمل و
 31 0 0 28 3 األموال ادخار
 11 0 0 11 0 الزوجة أو األهل/ اللحاق بالزوج/ لمرافقة

 77 1 3 52 21 أقارب آخرون هناك/ هناك أصدقاء
 5 0 0 3 2  مع األجانبالسكان وديون هناك

 8 0 1 0 7 فرص التعليم
 3 0 0 2 1 إجادة اللغة المتحدث بها في تلك الدولة

 113 0 1 103 9 تصريح دخول/ سهولة الحصول على فيزا
 41 0 3 24 14 سهولة الدخول بشكل غير شرعي

 290 2 0 276 12 تم الحصول على فيزا
 39 0 0 38 1 قريبة من مصر
 54 0 1 45 8 ي عاليمستوى معيش
 7 2 0 3 2 أسباب أخرى

 *833 7 11 711 104 المجموع
 
ألنه يشير إلى عدد المشارآين في الدراسة الذين تتوافق لديهم ) العدد الكامل للمستجوبين العائدين من الهجرة (1000هذا الرقم أقل من :  ملحوظة*

 .وجهة الهجرة األولى مع وجهة الهجرة الرئيسية
 

.  العوامل الدافعة إلى الهجرة فهي اقتصادية وتتعلق بالتفاوتات في الدخل بين مصر والدول المستقبلة للمهاجرينأما عن
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حددوا مشاآل خاصة بفرص العمل قبل ترآهم فالكثير من المصريين، خصوصًا

 . الخليج لجذب األيدي العاملة المؤهلةويتعلق هذا باتفاقيات العمل الموقعة مع دول. للبالد
 

ويرجع هذا إلى ندرة وجود برامج رسمية لهجرة .  ما يستغل ما يكون هناك تدريب يسبق السفر، وإن وجد فنادرًانادرًا
وبشكل عام لم يحصل إال سبع . األيدي العاملة، وهي التي توفر في العادة مثل هذه الفرص، مثل إيطاليا على سبيل المثال

 عدد المهاجرين حسب الوجهة الرئيسية للهجرة

منطقة الشرق  االتحاد األوروبي       أمريكا الشمالية أخرى    دول 
األوسط وشمال أفريقيا
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وآانت أآثر نوعية تدريب تم الحصول عليها هي .  رجل في العينة المدروسة على تدريب للتوعية قبل السفر57دات وسي
وفيما يتعلق بالمشارآين الرجال في الدراسة، فقد شعرت الغالبية أن التدريب آان . تدريبات مهنية، تليها التدريبات اللغوية

 .ريًا، بينما شعرت نسبة أقل أنه آان ضرومفيدًا
 

أنظر  (في الخارجمن المهاجرين العائدين فكرة عن برامج حكومية للهجرة أو شرآات توظيف % 79.6لم يكن لدى 
وقد عبر أولئك الذين توفرت لديهم معلومات عن تلك اإلمكانيات عن ترددهم . بغض النظر عن وجهة السفر) 23الشكل 

 .امها هو ارتفاع ثمنها ونقص الشفافية في االستخداموآانت أهم أسباب التردد وتجنب استخد. في استغاللها
 

 (%)وفر المعلومات حول وجود برامج أو شرآات تساعد على الهجرة ات. 23الشكل 
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  1000:عدد المستجوبين

 نسب السيدات الالتي لم وآانت. من المهاجرين العائدين أنهم ترآوا الزوج أو الزوجة في مصر% 75لقد صرح أآثر من 
إنه أمر شديد الندرة في مصر أن تقوم سيدة بالهجرة وحدها إلى . صحبن أزواجهن إلى الخارج أعلى في المناطق الريفيةت

ن الذين لم تصحبهم زوجاتهم إلى أن أهم األسباب تتمثل في ارتفاع تكاليف الهجرة مع ووأشار الرجال العائد. الخارج
 .ه من األفضل بالنسبة لألطفال أن يبقوا في الوطننأالعائلة بأآملها و

وفيما يتعلق بنوع العمل في الخارج، فقد تم توظيف معظم الحاصلين على تعليم دون المتوسط في مجال البناء، يتلوه مجال 
نسبة وقد تشابه الوضع بال. آعمال مؤقتين% 43 وبرواتبمن ذوي التعليم دون المتوسط آعمال % 45وقد عمل . اإلنتاج

وآان . أما عن المهاجرين ذوي المؤهالت العالية، فكان مجال العمل األساسي هو اإلدارة العامة. لذوي التعليم المتوسط
معظم المهاجرين العائدين من االتحاد األوروبي قد عملوا في مجال الفندقة والمطاعم، بينما عمل معظم العائدين من الدول 

العمل في الدول المستقبلة إلى على طلب الوترتبط نوعية عمل المهاجرين بوضع .  العامةاألخرى في مجال البناء واإلدارة
وتعد إمكانيات الهجرة الشرعية إلى االتحاد األوروبي . جانب وجود إمكانية الهجرة الشرعية وشبكات العائالت واألصدقاء

الزراعة والبناء والمساعدة المنزلية والفندقة لعمالة في مجاالت على اطلب المحدودة للغاية، وهناك باإلضافة إلى ذلك 
وتدور اتفاقيات العمل الموقعة مع دول الخليج في معظم األحوال حول العمالة المؤهلة، مما يفسر األعداد . والمطاعم

 . وقد تم تسهيل تلك النوعية من الهجرة بسبب وحدة اللغة. الكبيرة للمهاجرين ذوي المؤهالت العالية لتلك الدول

 

 

 

 

 
 (%)توافر المعلومات حول وجود برامج أو شرآات تساعد على الهجرة 

 
    شرآات التوظيف الخاصة              البرامج الحكومية               آال اإلمكانيتين فر معلوماتاال تتو
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 من حيث طول فترة العمل وحسب المستوى التعليمي في الخارجأآبر قطاع للعمل . 24الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يظهر الرسم البياني أآثر خمس إجابات أهمية بالنسبة لكل مستوى تعليمي: ملحوظة
 1000: عدد المستجوبين

 
 (%)قطاع العمل في الخارج حسب الوجهة الرئيسية . 25الشكل 

Returning migrants:
Main destination country by Work sector abroad
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 1000: عدد المستجوبين

%) 27.3(ن و، يتلوهم الموظف%)41.1( ألطول فترة آعمال مؤهلين في الخارجمعظم المهاجرين العائدين عملوا 
ومن الجدير بالمالحظة أن %). 6.6(واإلدارة العليا %) 10.7(واإلدارة الوسطى %) 14.3(والعمال غير المؤهلين 

من العائدين من الخارج ذوي مستوى تعليم % 64.1:  ومستوى العمل في الخارجهناك عالقة وطيدة بين مستوى التعليم
أما الحاصلين .  منهم آعمال مؤهلين أو غير مؤهلين آموظفين، وعمل عدد قليل جدًافي الخارجعالي عملوا ألطول مدة 

 .على تعليم متوسط أو دون المتوسط فقد عملت غالبيتهم آعمال مؤهلين

34.9%
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 (%)قطاع العمل في الخارج حسب الوجهة الرئيسية 

 اإلنتاج التجارة اإلدارة العامة البناء الفندقة أو المطاعم
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  االتحاد األوروبي
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 لفترة طويلة فهي تتفق أو ال تتفق مع المستوى التعليمي للمهاجرين العائدين في الخارجطلوبة للعمل أما عن المؤهالت الم
من المستجوبين ذوي المستوى التعليمي العالي في دول الشرق % 68.3فقد عمل . تم الهجرة إليهاتوفقا للمنطقة التي 

وفيما يتعلق بالمهاجرين إلى االتحاد . لوسطى أو العليافي اإلدارة ا% 24.6األوسط وشمال أفريقيا آموظفين، بينما عمل 
من ناحية أخرى عمل مصريون ذوي مستوى تعليمي . على التوالي% 22.5و% 38.8 تبلغ النسب المعادلة ،األوروبي

أنظر (عالي آعمال مؤهلين أو غير مؤهلين أآثر بكثير في االتحاد األوروبي من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 ).26لشكل ا

 
 (%)المستوى التعليمي والمهارات المطلوبة في االتحاد األوروبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . 26الشكل 

Educational level and skills required in EU and MENA region
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). 863(ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) 116(عدد المستجوبين الذين هاجروا إلى دول االتحاد األوروبي 
 976: إلجماليا

 

وبالنسبة للمهاجرين ذوي المؤهالت دون المتوسطة .  أعوام5.7دامت الوظيفة األولى في المتوسط في الدولة المستضيفة 
وهناك .  أعوام7.3 أعوام وللمؤهالت العالية 4.6ذوي المؤهالت المتوسطة لبلغت المدة في المتوسط خمسة أعوام، و

ولم يتم مالحظة اختالفات تذآر في .  للمستوى التعليميم قضاؤها في الخارج وفقًااختالفات آبيرة في األوقات التي ت
 .فترات البقاء في الخارج حسب الوضع الجغرافي للدولة المستضيفة

وفي هذا اإلطار غير . في الخارجمن العائدين أنهم قاموا بتغيير وظيفتهم خالل فترة وجودهم % 21.2وقد صرح 
وقد نجح أآثر من .  من ذوي المؤهالت دون المتوسطة والعاليةة وظائفهم بشكل أآثر تكررًا المؤهالت المتوسطأصحاب

المهاجرين العائدين الذين بدأوا آعمال غير مؤهلين في الخارج في تحسين مؤهالتهم بين أول وظيفة %) 25.7(ربع 
 هناك أيضًا. متوسطينبعهم مدراء  عمال مؤهلين ورتقريبًانصفهم وقد أصبح . حصلوا عليها وأطول وظيفة بقوا فيها

، وقد عنى متوسطين آمدراء في الخارجة فيما يتعلق بالمؤهالت المطلوبة من أولئك الذين بدأوا العمل كيدرجة من الدينامي
وبهذا يجب تفسير .  مشارك في الدراسة فقط يقعون في تلك الفئة100هناك  ". النزول بالقدرات"هذا في بعض األحوال 

 آموظفين أو مدراء أو عمال مؤهلين فقد في الخارجأما عن المهاجرين العائدين الذين بدأوا العمل . جة بحذرهذه النتي
 .غيروا في أحوال قليلة للغاية مستوى المؤهل في العمل

ا على  من مجال الزراعة واإلنتاج إلى مجال الفندقة والمطاعم بالنسبة ألولئك الذين لم يحصلوتحولوقد بدا أنه آان هناك 
وآانت أغلب تلك القطاعات للمؤهالت دون المتوسطة، مما يعني . التعليم االبتدائي أو الذين لديهم تعليم ابتدائي أو إعدادي

ولكن لم تكن .  بصعوبة إلى تحسن ملحوظ في الدخل وفي المرآز الوظيفي للمهاجرينؤدي إّالي في التوظيف ال التحولأن 
وال يسري هذا بالنسبة للمهاجرين الذين يترآون مصر بعد التوقيع . ئات التعليمية األخرىهناك تيارات واضحة بالنسبة للف

 . وي التعليم العاليذعلى عقد للعمل في دولة من دول الخليج، مما يفسر غياب تلك التيارات بالنسبة ل

المستوى التعليمي والمهارات المطلوبة في االتحاد األوروبي ومنطقة الشرق األوسط 
 (%)وشمال أفريقيا 

 دون
  المتوسط

 عالي  متوسط

االتحاد 
 األوروبي

 دون متوسط عالي
 المتوسط

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 العمال غير المؤهلين العمال المؤهلون اإلدارة الوسطى اإلدارة العليا نموظفي
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ي والحاصلين على تعليم ابتدائي أو أما عن نسبة العمال المؤقتين فهي أقل في محيط الذين لم يحصلوا على التعليم االبتدائ
وفيما يتعلق بمستوى العمل بالنسبة . ويبدو أن هذا يشير إلى أن تغيير الوظائف أدى إلى توظيف دائم. إعدادي أو ثانوي

 .  وظائف اإلدارة الوسطىباتجاه تحوًالللمشارآين في الدراسة الحاملين الشهادة الثانوية فيبدو أن هناك 

في وجهة هم ئبقااعات العمل لكل أسبوع مالحظة أن المهاجرين العائدين قد عملوا بكد شديد خالل فترة ويمكن عند تأمل س
أما عن منطقة وجهة .  ساعة أو أآثر أسبوعيًا71آان يعمل %) 22(، إذ أن آل خامس شخص تقريبا الهجرة األساسية

ن صرحوا أنهم آانوا يعملون آل تلك الساعات فهي الهجرة األساسية التي تملك أعلى نسبة من المهاجرين العائدين الذي
 .شمال أفريقيا

أما عن الحاصلين على تعليم . في الخارجمن المهاجرين العائدين قد درس أو حصل على تدريب % 10وآان أقل من 
 من %46ووفقا للمنطقة الجغرافية فإن . في الخارجأعلى فهم يحصلون بالتالي على فرص أآثر للتدريب أو الدراسة 

% 19وبلغت النسبة في االتحاد األوروبي . المهاجرين إلى أمريكا الشمالية قاموا بدراسات أو حصلوا على تدريب هناك
 هي أما عن الذين قاموا بتدريب، فقد آانت أآثر نوعيات التدريب تكرارًا%. 8وفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

راسات العليا في الواليات المتحدة، إال أن الكثير من الطلبة يتجهون ورغم ارتفاع تكاليف الد. التدريب خالل الوظيفة
للواليات المتحدة للقيام بتلك الدراسات بسبب إمكانية الحصول على منح دراسية وممارسة مهنتهم بشكل شرعي، مما يمكن 

ن فرص العمل الشرعي طالب إلى االتحاد األوروبي ألذهب عدد أقل من الوي. أن يؤدي إلى تحسين المستوى االجتماعي
 ألن هناك دول أآثر وأآثر من االتحاد ولكن هذا الوضع في تغير حاليًا. بالنسبة للمهاجرين ذوي المؤهالت العالية محدودة

 19األوروبي تحاول اجتذاب المهاجرين ذوي المؤهالت العالية

 

 

                                                 
 والذي يتم EC/2005/71 بهدف زيادة جاذبية االتحاد األوروبي ودعم المهن في مجال البحث والتطوير تبنت المفوضية األوروبية قرار المجلس  19

 .ويتمثل هدف هذا القرار في تسهيل دخول الباحثين من خارج االتحاد األوروبي إليه". فيزا علمية"بموجبه إدخال 
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  الماليةالتحويالت

منهم % 39وقد قال . الرواتبى وطنهم، أغلبيتهم من العمال ذوي من المهاجرين العائدين بإرسال أموال إل% 82لقد قام 
 من منطقة الشرق ، معضمهم أنهم آانوا يقومون بإرسال األموال إلى عائالتهم بشكل منتظم، على األقل مرة في الشهر

مرة في الشهر  على األقل أمواًال% 42ومن أولئك الذين توجهوا إلى االتحاد األوروبي يرسل . األوسط وشمال أفريقيا
 فهو تغطية تكاليف التحويالتأما عن االستخدام األساسي لهذه . يقومون بإرسالها على األقل مرة في العام% 55و

 في هذه الحالة وفي حال استخدام المدخرات بعد العودة إلى الوطن، فأيضًا. المعيشة، ثم االدخار ثم االستثمار في التعليم
كاليف المعيشة آوسيلة تستخدم فيها تلك النقود، يتلوها شراء الممتلكات واالستثمار في يأتي في المقام األول تغطية ت

 المتعلقة بها وسيلة للحد من الفقر ورفع التحويالتبذلك تصبح الهجرة المصرية و). 5 أنظر الجدول(ة ينشطة التجاراأل
 .مال التجاريةالمستوى المعيشي لعائالت المهاجرين أآثر منها وسيلة لالستثمار في األع

 استخدام التحويالت المالية. 5الجدول 

 

 %  الماليةالتحويالتاستخدام 
 1.9 استخدامات أخرى
 89.4 تكاليف المعيشة
 22.8 شراء الممتلكات

 1.7 إستئجار الممتلكات
 22.6 األدوات المنزلية/ شراء األثاث
 5.1 أنشطة تجارية

 34.5 المدخرات
 28.5 التعليم

  مستجوب قاموا بإرسال أموال إلى الوطن824: تجوبينعدد المس

، وعما إذا آان معظم السكان بها في الخارج مؤشر يأخذ في االعتبار المنطقة التي آان المهاجرون يقطنوها وضعوقد تم 
 أو ًامن المهاجرين لم يكونوا مندمجين تمام% 72.8وقد اتضح أن .  التواصل معهممقدارمن السكان المحليين أم ال، و

 مقارنة تلك المعلومة أيضا بالمستوى التعليمي والوضع توقد تم). 27أنظر الشكل ( عن المجتمع المحلي معزولين تمامًا
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه .  أن االندماج االجتماعي ليس متعلقا فقط بتلك العناصرمسحويبدو من ال. الوظيفي للمهاجرين

وآانت نسبة المهاجرين . ندماج االجتماعي ألن البيانات مبنية على اإلحساس الشخصيمن الصعب للغاية تحديد وقياس اال
 آامال في المجتمع المستضيف أعلى في االتحاد األوروبي من النسبة العائدين الذين شعروا أنهم آانوا مندمجين اندماجًا
فهم العالقات بين االندماج والمستوى ويجب القيام بدراسات أخرى ل. الموازية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .التعليمي بشكل أفضل

  (%)مستوى االندماج االجتماعي حسب بلد المقصد. 27الشكل 
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Social integration by educational level
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أو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) 137( دولة في االتحاد األوروبي الرئيسية مستجوب آانت وجهتهم 978
)841( 

حول االندماج االجتماعي مع المستوى التعليمي للمهاجرين ومع الدولة المستضيفة  أيضا مقارنة تلك المعلومات تلقد تم
 أن االندماج االجتماعي ليس له بالضرورة عالقة مع التعليم داخل دول مسحويبدو من ال). 28أنظر الشكل  (رئيسيةال

 .وسط وشمال أفريقيابالتعليم في منطقة الشرق األ) وإن آانت ضعيفة(االتحاد األوروبي، ولكنه له عالقة 

 (%)االندماج حسب المستوى التعليمي . 28الشكل 

Social integration by level of education and by region
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 خبرات المهاجرين العائدين. 3.4
 

 أسباب العودة

نظر وبغض ال). أنظر الشكل الوارد أدناه(لعودة، فقد ذآرت أسباب عائلية آأهم األسباب الرئيسية لسباب األوفيما يتعلق ب
واتضح من البيانات . وآان معظمهم ذوي التعليم العالي. نهاية عقد العمل آسبب العودة% 19.3عن وجهة الهجرة ذآر 

 .أن مستوى التعليم ال يلعب دورا جوهريا في قرار العودة

  (%) مستوى االندماج االجتماعي حسب بلد المقصد

فريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال أ االتحاد األوروبي

 غير مندمج شبه مندمج مندمج

 االندماج االجتماعي حسب المستوى التعليمي 
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منطقة الشرق  االتحاد األوروبي
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Main reason for return 
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:  ملحوظة
 %.4بلغ نسبتها اإلجمالية أقل من هناك أسباب أخرى للعودة ت

 
 

 العودة والتنمية

 منذ عودتهم إلى مصر وبدئهم بالعمل لم يحدث اختالف آبير حسب التعليم أو نهأ%) 85(العائدين أغلبية المهاجرين قال 
حة مبنية على وفيما يتعلق بالطريقة التي وجدوا بها الوظيفة، فهناك اختالفات واض. التدريب الذي حصلوا عليه في الخارج

إلى وظيفة قائمة بالفعل، بمعنى %) 49(فقد عاد تقريبا نصف خريجي الجامعات الذين وجدوا وظيفة . اإلنجازات الدراسية
جازات معروف في القطاع العام، حيث يمكن لموظف أن وهذا النوع من اإل. خالل فترة هجرتهمجازة إأنهم آانوا في 

من خريجي الجامعات مشاريعهم % 29وقد أطلق .  لعدد غير محدد من األعوامفي الخارجيحتفظ بوظيفته خالل عمله 
وظيفة عبر اإلعالنات، ويمكن تجاهل نسبة الذين وجدوا وظيفة عن طريق إرسال % 10الحرة الخاصة، بينما وجد 

 .سيرتهم الذاتية إلى أرباب العمل المحتملين

 

      

 
 

    

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 

دون المتوسطمتوسطعالي

 أسباب عائلية تم الفصل من قبل اق إلى الوطن االشتي       دخل منخفض للزواج هنا مشاآل صحية
 نهاية / رب العمل       

 عقد العمل

 أهم أسباب العودة

 أسباب عائلية تم الفصل من قبل  االشتياق إلى الوطن       دخل منخفض للزواج هنا مشاآل صحية
 نهاية / رب العمل       

 عقد العمل

 االتحاد
   األوروبي

 خارج االتحاد
  األوروبي

  وفقا للمستوى التعليميأهم أسباب العودة
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من العائدين وظيفة بعد فترة وجيزة من % 67ن وظيفة، فقد وجد فيما يتعلق بالوقت الذي تم استثماره في البحث عأما 
وقال . عودتهم، مع مالحظة أن النسب أعلى بين خريجي الجامعات عن نسبة الذين لم يحصلوا على التعليم االبتدائي

أآثر في نهم أمضوا سبعة أشهر أو إفقط % 8أنهم وجدوا وظيفة خالل شهر إلى ستة أشهر بعد عودتهم، بينما قال % 24
 . البحث عن وظيفة

منهم أن % 56وأآد .  ساعدتهم على إيجاد وظيفة في موطنهمفي الخارجوقال معظم المهاجرين العائدين أن تجاربهم 
 في الخارجأن القدرات المكتسبة خالل العمل % 40الخبرات العامة التي اآتسبوها في الخارج آانت مفيدة، بينما قال 

ن ون العائدوأما المهاجر.  في العمل أآثر أهمية بالنسبة للذين لم يحصلوا على التعليم االبتدائيوآان التدريب. آانت قيمة
وأآثر األسباب التي تم ذآرها .  آانت مفيدة فقد تم سؤالهم عن أسباب هذا الموقففي الخارجالذين لم يشعروا أن خبراتهم 

وتال ذلك السبب التعليل أنهم آان لديهم بالفعل القدرات الكافية . العمل عند عودتهم إلى الوطن/ في الوظيفةتحولالب فتعلقت
 .للقيام بتلك الوظيفة قبل السفر من مصر، أو أنهم عادوا لنفس الوظيفة قبل الهجرة

 
أنظر الشكل ( في الخارج ليصبحوا أرباب عمل رواتبمن الذين آانوا يعملون آعمال ب)  شخص51% (48.6لقد عاد 

ق إلى تلك الفئة، وهي صغيرة على أية حال، يتكشف أن تلك المجموعة تحتوي على المستويات وعند النظر بعم). 31
 من المهاجرين ًا صغيرًاوهذا يعني أن جزء%. 43.1وعالي % 45.1، متوسط %11.8دون المتوسط : التعليمية التالية

ك النقطة إلى بحث متعمق لفهم ترآيبة وتحتاج تل. العائدين يستطيع المساهمة في التنمية المحلية عن طريق خلق وظائف
تم التأآيد على ذلك خالل دراسة حول المهاجرين المصريين العائدين قد و. تلك الفئة وإمكانية دعم تلك العملية وتسهيلها

 لها آثار إيجابية على التنمية االقتصادية في الوطن في الخارجأن خبرة العمل  استنتجتوالتي ) Wahba, 2004(والتنمية 
 .بالشكل األمثلبعد وأن الهجرة العائدة هي مكسب محتمل لم يتم استغالله في مصر 

 
 نوعية العمل بعد العودة بالنسبة للعمال الذين آانوا يعملون برواتب في الخارج. 31الشكل 

.  

Work type since return for salaried workers abroad

48.6 42.9 5.7 2.9

0 25 50 75 100

Employer Salaried worker Casual worker Self-employed
 

 106: في الخارجيعملون برواتب عدد المستجوبين الذين آانوا ي

.  في الخارجم على أية معاشات أو تأمينات اجتماعية خالل فترة بقائهواحصليلم %) 88(إن أغلبية المهاجرين العائدين 
 .وآان السبب الرئيسي الذي أدلوا به هو عدم وجود نظام لنقل المعاشات

أن وضعهم أصبح أسوأ أو أسوأ % 3.2ولم يشعر إال . أن وضعهم تحسن أو تحسن آثيرا بعد الهجرة% 82.6وقال 
ويمكن بذلك استنتاج أن الهجرة تم تقييمها . جرة، وآانت غالبيتهم من الرجال المنحدرين من مناطق ريفيةآثيرا آنتيجة لله

 .بكل تأآيد آتجربة إيجابية، ولم تؤثر الوجهة في تلك النقطة

نوعية العمل بعد العودة بالنسبة للعمال الذين آانوا يعملون برواتب في الخارج

عامل مؤقت عامل بأجر رب عمل أعمال حرة
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 1000: عدد المستجوبين       

  النوايا المستقبلية4.4

 33الشكل أنظر  ( للهجرةنهم ينوون تكرار الهجرة، مما يؤشر إلى نزعة ضعيفة نسبيًاإ العائدين من المهاجرين% 23 قال
 الذين يخططون تكرار الهجرة عن الدولة المرجح الهجرة إليها مسحوتم سؤال المشترآين في ال. )لمعلومات حول الوجهة

)MLD( وتم مقارنتها مع وجهة الهجرة األسياسية ،)MDC .(تتوافق لديهم تقريبا يجة أن نصف المهاجرين وآانت النت
 .الوجهتان

 (%)البلدان المرجح على األآثر الهجرة إليها مرة أخرى . 32الشكل 
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 233: عدد المستجوبين الذين ينوون تكرار الهجرة

تحسين المستوى : يةوفي تأآيد للنتائج السابقة، آانت أآثر األسباب الدافعة لتكرار الهجرة التي تم ذآرها أسباب اقتصاد
 .نهم يستطيعون تمويل االنتقالإمن الذين ينوون تكرار الهجرة % 79وقد قال . المعيشي والحصول على دخل أعلى

 أن يهاجروا محتمل جدًاالمحتمل أو من النه إ% 52 الذين ينوون الهجرة مرة أخرى، فقد قال مسحبالنسبة للمشترآين في ال
أنظر (ال تظهر اختالفات آبيرة فيمل يتعلق بخطط تكرار الهجرة وفقا للمستوى التعليمي و. ةالستة القادمالشهور خالل 
وهذا . وتظهر تلك النتائج أنه ال توجد اختالفات آبيرة حسب العالقة بين حجم العائلة والنية في تكرار الهجرة). 34الشكل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 أفضل   تقريبا لم يتغير   أسوأ

 (%)البلدان المرجح على األآثر الهجرة إليها مرة أخرى 

 خارج االتحاد األوروبي االتحاد األوروبي

 )نسبة مئوية (الوضع المحسوس بعد الهجرة



 47

فالمشترآون الذين يملكون . لبيت أو ملكية المنزليسري أيضا عند تحليل العالقة بين النية في الهجرة مرة أخرى ونوع ا
 .وتثبت تلك النتيجة أن الدافع األساسي للهجرة هو دافع اقتصادي.  ال يجنحون إلى تكرار الهجرة آافيًادخًال

 
 خطط الهجرة مرة أخرى حسب المستوى التعليمي. 34الشكل 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

دون  متوسط عالي
المتوسط

 خطط الهجرة مرة أخرى حسب المستوى التعليمي

 ال نعم
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  توصيات خاصة بالسياسات استنتاجات أولية و . 5
 

فهم يهاجرون لتحسين دخلهم وللحصول .  أن العامل االقتصادي هو الدافع األساسي للهجرة بالنسبة للمصريينالبحثأثبت 
ولكن الجدير بالذآر في هذا السياق هو أن حصول المرء على وظيفة في وطنه ال يكفي لوضع حد . على فرص عمل
 وأن يتم العمل في ظل ظروف مقبولة لضمان بقاء  جيدًان توفر الدولة وظائف تدر دخًالفمن الضروري أ. لظاهرة الهجرة

وهذا يتطلب االستثمار في نظام التعليم والتدريب واإلصالحات المتعلقة بسوق العمل التي من شأنها . المواطنين في مصر
مخرجات نظام التعليم والتدريب من الضروري آذلك تحقيق توافق أفضل بين . دعم التنمية االقتصادية في مصر

 .  ومتطلبات سوق العمل
 

أهمية بالغة من أجل تحويل الهجرة إلى ظاهرة تعود بالفائدة على آل من مصر  اذإن مجال التعليم وتطوير المهارات يعد 
ضعي السياسات ، من المهم أن تجري مناقشات قائمة على المعلومات والحجج بين واأوًال. والدول التي تستقبل المهاجرين

حول إمكانية االستفادة من تعليم ومهارات المهاجرين، وهذا ينطبق على المهاجرين العائدين إلى بالدهم والمواطنين الذين 
وتزداد أهمية هذه المسألة مع ازدياد موجات الهجرة الجديدة تجاه أوروبا حيث ال يتوافق مستوى . يفكرون في الهجرة

 .لقة بفرص العمل للمهاجرين خاصة الشباب منهمالتعليم مع التوقعات المتع
 
 يعني جمع المعلومات بشكل منتظم عن مستوى تعليم ومهارات المهاجرين لتجنب عدم التوافق مع متطلبات سوق هو ماو

، ولكن المرصد  رئيسيًا للتعبئة العامة واإلحصاء دورًاالجهاز المرآزيوفي هذا المجال يلعب . العمل المحلي والعالمي
 بالشراآة مع مرآز المعلومات ودعم اتخاذ  آبيرًاالمصري للتعليم والتدريب الذي تم إنشاؤه حديثا يلعب هو اآلخر دورًا

بما في ذلك ممثلي الوآاالت (ضم أهم المسئولين يق عمل يويتكون المرصد من فر. القرار وبرعاية رئيس مجلس الوزراء
 يضمن بالتعاون مع الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء ). ع الخاصوالوزارات والمشاريع المختلفة وممثلي القطا

هؤالء الممثلون جمع وتحليل البيانات بطريقة فعالة من أجل تنفيذ قاعدة بيانات حول مستويات التعليم والمهارات إضافة 
 . بنظام التعليم والتدريبإلى ترجمة هذه المعلومات إلى نصائح متعلقة بالسياسات يتم تقديمها للمؤسسات المعنية

 
تم مواجهتها في هذا المجال صعوبة قياس وتحديد المجاالت التي تعاني من عجز في المهارات تمن المشاآل األخرى التي 

ينبغي إجراء تحليالت قطاعية من أجل . فر فيها المهارات بشكل زائد عن الحاجةاالمطلوبة والمجاالت األخرى التي تتو
مبادرة مشترآة وقد تم إطالق . ط بين نظام التعليم ومتطلبات أسواق العمل المحلية واإلقليمية والعالميةتحسين عملية الرب

ووزارة القوى العاملة والهجرة وجهات مانحة أخرى  والجمعية اإليطالية ETFلتدريب لمن قبل المؤسسة األوروبية 
 في سياق الهجرة والعمل على وجود ساحة  هامًاورًاتهدف إلى إجراء عمليات تقييم المهارات للقطاعات التي تلعب د

 .لمناقشة األمور المتعلقة بالسياسات بتم في إطارها تحديد التوصيات التي يتم استنتاجها من الدراسة
 

فرة في امن المهم آذلك وضع نظام توجيهي يقدم النصائح واإلرشادات فيما يتعلق بالمسار الوظيفي، وهي خدمة ليست متو
 قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة بتكوين فرقة 2007في عام .  اآلنمصر حتى

ومن المخطط أن يتم تطوير . عمل معنية بالتخطيط لمثل هذا النظام الذي بإمكانه آذلك أن يشمل القضايا المتعلقة بالهجرة
 مع إمكانية مساهمة بعض الجهات المانحة ETFوبية للتدريب  بدعم من المؤسسة األور2009هذه الجهود خالل عام 

 .األخرى
 

وعلى صعيد السياسات تحتاج الدولة آذلك إلى القيام بإصالحات شاملة لنظم التعليم والتدريب والتي تعاني حتى اآلن من 
لق بعدد المؤسسات يالحظ آذلك وجود قصور فيما يتع.  تدمج النظم الفرعية المختلفةشاملةعدم وجود استراتيجية 

 في توفير فرص التعليم للجميع، وبالرغم من أن الدولة قد فالهدف الرئيسي للسلطات التعليمية ال يزال متمثًال. التعليمية
 . في عملية نشر التعليم فإنه ينبغي أن يتم وضع جودة التعليم على رأس قائمة األولويات مذهًالحققت نجاحًا

 
تعليم والتدريب يعد من القضايا التي تهم المسئولين في القطاعين العام والخاص على حد إن رفع مستوى الجودة في ال

حاجة بإن مصر . وبدعم من الجهات المانحة المختلفة تقوم الحكومة ببذل الجهود من أجل إصالح النظام التعليمي. سواء
المنافسة وقادرة على االستجابة إلى متطلبات ماسة إلى هذا اإلصالح فى المقام األول من أجل خلق قوى عاملة قادرة على 

 .التنمية االجتماعية االقتصادية
 

 في سياق الهجرة  جديدًاإضافة إلى ما تم ذآره أعاله يتبين من الوضع الراهن أن مسألة االعتراف بالمؤهالت تكتسب بعدًا
بالمؤهالت قبل وبعد الهجرة يظل مشكلة إن االعتراف . إلى االتحاد األوروبي الذي أصبح يجذب المهاجرين بشكل متزايد

لذا توجد إمكانية استخدام األدوات األوروبية المتعارف عليها لضمان . حقيقية خاصة فيما يتعلق بتقييم التعليم غير الرسمي
لتعليم تقييم االعامة لمبادئ ال، للمؤهالتطار األوروبي اإل: على سبيل المثال(الشفافية واالعتراف بالمهارات والمؤهالت 
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والجدير ). ، الدراسات المكملة للشهاداتEuropassغير الرسمي، المنهج المعني بمخرجات التعليم، نظام يوروباس 
ن على وجه الخصوص من الممكن أن تكون حافزا لمصر يدفعها لضمان غبالذآر أن المشارآة في عمليتي بولونيا وآوبنها
 .وطني للمؤهالت إطارلى جانب وضع الشفافية وتحسين جودة نظم التعليم والتدريب إ

 
برنامج الوطني الوقد تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة في هذا االتجاه على مدار السنوات الماضية وذلك من خالل تطوير 

 لهذا النهج اتباعًا .ومحاولة تطبيقه في اآلونة األخيرة عن طريق برنامج إصالح التعليم والتدريب المهنيلمعايير المهارات 
 تشكيل فرقة عمل مكونة من أهم ممثلي برامج القطاع العام والخاص والجهات المانحة تحت رعاية 2007تم في عام 

وطني السيدة وزيرة القوى العاملة والتي ترأس المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية من أجل تطوير مفهوم نظام 
لتدريب ل من قبل المؤسسة األوروبية  التي تم دعمها تقنيًا–هود وقد تم عرض النتائج األولى لهذه الج. في مصرللمؤهالت 

ETF2009تم مواصلة العمل من أجل تحديد مخرجات التعليم في عام توس. 2008 في نهاية عام - والجمعية اإليطالية .
ل تلك السنوات،  خالGoEوقد تم إنشاء مرآز وطني لالعتماد وضمان الجودة في التعليم األساسي والتعليم العالي من قبل 

آل تلك الجهود ينبغي مواصلتها .  مع ذلك تجري المناقشات حول إمكانية إنشاء مرآز مماثل في مجال التدريبوتزامنًا
 .لزيادة فرص المهاجرين في رفع مستوى مهاراتهم واالعتراف بمؤهالتهم على المستوى العالمي

 
 ما تتبع، لسياسات هو أن سبل الهجرة القانونية لقوى العمل نادرًامن النتائج األخرى التي لها تأثير آبير على مستوى ا

إن وجود عدد محدود . ويرجع ذلك إلى توفر عدد محدود من الفرص إلى جانب نقص المعلومات وانعدام الثقة في النظام
لذا ينبغي خلق . بشريمن فرص الهجرة القانونية يؤدي إلى انتشار الهجرة غير القانونية وازدياد إمكانيات االستغالل ال

آما . فرص أآثر للهجرة القانونية للقوى العاملة إضافة إلى تقديم المعلومات الالزمة وتقديم الدعم للمهاجرين القانونيين
 .ينبغي مواصلة الحملة الحالية التي تنشر الوعي بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير القانونية

 
يجب تقييم هذه . جرة المنظمة للقوى العاملة خاصة إلى إيطاليا أو دول الخليجلقد تم بالفعل جمع الخبرات في مجال اله

إن العنصر األساسي . التجارب بدقة وأخذ مخرجات التقييم بعين االعتبار في المفاوضات المستقبلية المتعلقة بالقوى العاملة
بل السفر، وهو ما يجب توفيره لكل من قما في نظام الهجرة المنظمة للقوى العاملة يجب أن يكون التدريب في مرحلة 

إن مثل هذا التدريب سوف يمكن المهاجرين من استخدام مهاراتهم بشكل آامل وتجنب عدم توافق . يفكر في الهجرة
 .مجموعات معينة حتى يمكن االستفادة منه على أآمل وجهالنظام آما يجب أن يستهدف . الخبرات وهدرها

 
 بتجميع رأس المال أو بتجميع المهارات؛ من الممكن هرة إيجابية سواء آان األمر متعلقًاعلى أنها ظاعامة ينظر للهجرة 

إن العمل المستمر التي تقوم به الحكومة بالتعاون مع الجهات المانحة يهدف إلى . االستفادة من ذلك في السياق المحلي
مل بالجهود الرامية إلى التحسين الشامل لبيئة ينبغي ربط هذا العو.  المالية والمهارات بشكل أفضلالتحويالتاستخدام 

إن أفضل طريقة لتشجيع المهاجرين على العودة هي الربط بين السياسات الحكومية . األعمال التجارية والمناخ االستثماري
أن إن دعم المهاجرين العائدين وتشجيعهم على بدء مشاريع تجارية في مصر يجب . الرشيدة واالقتصاد النشط في الوطن

يجب آذلك األخذ بعين االعتبار وضع وتطوير مناهج تدريب لالستفادة من التحويالت المالية . يعتبر من أولويات الدولة
 .بالطريقة المثلى في المجتمعات التي تأثرت بظاهرة الهجرة
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