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مصر

الهجرة

٪ للمهاجرين من 
إجمايل السكان

عدد املغرتبني يف 
االحتاد األوروبي

دول املقصد الرئيسية١  

السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

الكويت
الواليات املتحدة

قطر

938,649
886,29١
4١0,83١

203,205
١86,840

النسبة املئوية للتحويالت املالية من إجمايل 
الناجت احمللي: ٪8.8

تدفق احلواالت املالية )باملليون دوالر أمريكي(: 
26,353 دوالر 

ازدواج اجلنسية2                

حق التصويت يف االنتخابات الوطنية 
للمواطنني املقيمني باخلارج3    

التصويت من اخلارج:
يف السفارات/ القنصليات

املصطلحات: تشري مصر إىل املغرتبني باسم »املواطنون املصريون باخلارج«

ال يوجد يف مصر سياسة إلشراك املغرتبني.

 ويف عــام 2017، بــدأت املنظمــة الدوليــة للهجــرة العمــل مــع وزارة الهجــرة وشــؤون املغرتبــني املصريــني لوضــع 
سياســة واســرتاتيجية وطنيــة إلشــراك املغرتبــني. ومل يتــم حتــى اآلن اعتمــاد االســرتاتيجية وال تتوفــر حالًيــا أي معلومــات 

ــة التــي وصلــت إليهــا. عــن املرحل

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf  :1 الدستور املعدل لسنة 2014، املادة 208، النسخة اإلجنليزية متاحة
2 اعتبــاًرا مــن عــام 2004، يحــق لألمهــات املصريــات املتزوجــات مــن أب غــري مصــري أن مينحــن جنســيتهن املصريــة ألطفالهــن. انظــر القانــون رقــم 154 لســنة 2004 

بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 26 لســنة 1975 بشــأن اجلنســية املصريــة، اجلريــدة الرســمية، اجمللــد. 28، 14 متــوز 2004، النســخة اإلجنليزيــة متاحــة علــى 
https://www.refworld.org/docid/58bebc444.html

3 تاريخيــً، كانــت حقــوق التصويــت للمصريــني يف اخلــارج )ســواء كانــوا يحملــون جنســية مزدوجــة أم ال( موضوًعــا حساًســا سياســًيا. وبــدأت املواقــف يف التحــول فقــط 
بعــد الثــورة املصريــة يف عــام 2011 وُســمح للمصريــني يف اخلــارج بالتصويــت يف االنتخابــات الوطنيــة.

احلقوق السياسية

تخطيط مشاركة الشتات
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نظرة عامة على السياسات واإلطار التشريعي

١١١: قانــون الهجــرة ورعايــة املصريــني يف اخلــارج يحــدد جهــود احلكومــة املصريــة لوضــع تشــريع يغطــي  ● قانــون 
املصريــني يف اخلــارج4. ويحفــز القانــون املصريــني علــى املشــاركة يف تنميــة مصــر، علــى الرغــم مــن تــدين الوعــي بهــذا 

ــني. ــم املصري ــدى معظ ــون ل القان

مراجعــة الدســتور املصــري أكــدت التــزام الدولــة برعايــة مصالــح املصريــني املقيمــني يف اخلــارج: حلمايتهــم وضمــان  ●
حقوقهــم وحرياتهــم، ولتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم العامــة نحــو الدولــة واجملتمــع، واملســاهمة يف تنميــة البــاد5. 

اســرتاتيجية التنميــة املســتدامة )SDS(: رؤيــة مصــر 2030 تشــمل إشــراك املغرتبــني  باعتبــاره عامــا يســاهم ويؤثــر يف  ●
أجنــدة التنميــة يف مصــر مــن خــال تشــجيع التحويــات املاليــة مــن املغرتبــني، واالســتثمارات، ونقــل املهــارات خلدمــة 

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للبلــد6. 

االجتاهات واإلجنازات
منــذ ســبعينيات القــرن املاضــي، نفــذت مصــر العديــد مــن املبــادرات للتعامــل مــع املغرتبــني. وقــد كان تركيــز 
سياســة احلكومــة ســابًقا علــى هجــرة األيــدي العاملــة وزيــادة مســاهمات التحويــات املاليــة مــن املغرتبــني يف 
اقتصــاد البــاد، مــع وضــع ضوابــط علــى الهجــرة للحيلولــة دون أن يــؤدي ذلــك إىل نقص العمالــة حمليــا. وكان صناع 
السياســة املصريــة مييلــون إىل مــا يشــار إليــه تقليديــا علــى أنــه »املهاجــرون الدائمــون« )أي املصريــني الذيــن 
ــؤون  ــط يف وزارة الش ــت اخلط ــني. ووضع ــني وناجح ــم مثقف ــرب( باعتباره ــد يف الغ ــه التحدي ــى وج ــون عل يعيش
ــة.  ــرة األدمغ ــف هج ــني، وإىل وق ــتثمار املغرتب ــن واس ــودة املهاجري ــجيع ع ــات لتش ــن اجله ــا م ــة وغريه اخلارجي
وقــد تضمــن ذلــك توفــري رحــات إىل مصــر علــى نفقــة احلكومــة لتعزيــز عــودة و/ أو اســتثمارات املغرتبــني، فضــا 
عــن  التواصــل املســتهدف معهــم    عــن طريــق الســفارات والقنصليــات. وكمــا يقــول تســوراباس، فــإن هــذا قــد 
»ســاهم يف إرســاء  سياســة  هجــرة ذات مســتويات متعــددة  متحّيــزة ملصريــني يف الغــرب علــى حســاب مــن 

يقيمــون يف البلــدان العربيــة«7. 

يف أيلــول 2015، أظهــرت إعــادة إنشــاء وزارة الدولــة للهجــرة وشــؤون املغرتبــني املصريــني إرادة احلكومــة 
وعــززت قدرتهــا علــى التعامــل مــع املصريــني يف الشــتات. وهــذا يعكــس وعــي احلكومــة املصريــة والتزامهــا 

ــني. ــراك املغرتب ــة إش بأهمي

حاليــا، تشــمل األهــداف االســرتاتيجية املصريــة إزاء الهجــرة واملواطنــني املصريــني باخلــارج8: تشــجيع وزيــادة 
مســاهمة املصريــني املغرتبــني علــى االســتثمار يف البــاد، زيــادة حجــم التحويــات املاليــة مــن املصريــني يف 
اخلــارج، تعزيــز الصــات التــي تربــط املصريــني يف اخلــارج وأطفالهــم مــع الوطــن )وخاصــة اجليــل الثــاين والثالــث(، 
حمايــة مصالــح املصريــني يف اخلــارج، توفــري الدعــم الكامــل لهــم، وحــل املشــاكل التــي تواجههــم يف اخلــارج.

ــات  ــت إىل اتفاقي ــا خلص ــة أنه ــني املصري ــؤون املغرتب ــرة وش ــؤون الهج ــة لش ــرت وزارة الدول ــل 2020، ذك يف أوائ
تعــاون دويل بينهــا وبــني عــدد مــن الــدول األوروبيــة )أملانيــا، إيطاليــا، النمســا، واالحتــاد األوروبــي( يف جمــاالت 

ــني. ــني املنتج ــودة املغرتب ــة، وع ــرة الدائري ــز الهج ــدف تعزي ــة، به ــرة والتنمي الهج

http://www.emigration.gov.eg/DefaultEn/Pages/lawdetails.aspx?lawCode=12 4 )باللغة العربية فقط(
http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/default.aspx 5 )باللغة العربية فقط(

 http://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/sds_egypt_vision_2030.pdf :6 النسخة اإلجنليزية متاحة على
https://www.migrationpolicy.org/article/egypt-mi- :7 غرياســيموس تســوراباس )2018، »مصــر: الهجــرة وسياســة الشــتات يف بلــد عبــور ناشــئ« ، متــاح علــى

gration-and-diaspora-politics-emerging-transit-country . أنظــر أيضــا مــي أبــو ســمرة 2018؛ ويل مولــر فانــك 2017، »إدارة املســافة: دراســة الهجــرة املصريــة 
)https://journals.openedition.org/ema/3656?lang=en :وسياســات الشــتات« يف إيجيبــت مونــد عربــي 15:17 )متــاح علــى

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/achivementdetails.aspx?AchCode=7 8 )باللغة العربية فقط(
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العقبات

ساهم االستقطاب السياسي يف مصر والشتات يف انعدام الثقة بني احلكومة املصرية ومواطنيها املغرتبني. ●

ــام  ● ــيً أم ــً رئيس ــة عائق ــة املصري ــن اإلدارات احلكومي ــد م ــة للعدي ــة البريوقراطي ــل الطبيع ــة: متث ــة احلكومي البريوقراطي
مشــاركة املغرتبــني. ويســعى و  املصريــون يف اخلــارج  حلصــر تعاملهــم مــع الدولــة املصريــة يف أضيــق احلــدود    ألنهــم 

يعتــرون  أن ذلــك يقّيــد بشــكل كبــري حتقيــق مبادراتهــم يف مصــر )ويف اخلــارج(.

عــدم الرغبــة يف العــودة: ال يظهــر املصريــون يف اخلــارج اهتماًمــا كبــرًيا بالعــودة للعيــش يف مصــر، ويرجــع ذلــك إىل حــد  ●
كبــري إىل نقــص الفــرص االقتصاديــة وتزايــد التوتــر الداخلــي والوضــع األمنــي يف البــاد9.

إضاءات

البوابة االلكرتونية لوزارة الهجرة وشؤون املصريني باخلارج

توفــر البوابــة اإللكرتونيــة للــوزارة خدمــات الكرتونيــة للمصريــني يف اخلــارج. وتشــمل هــذه بوابــة الكرتونيــة لتلقــي الشــكاوى مــن 
املغرتبــني، وأدلــة إرشــادية حــول فــرص االســتثمار يف مصــر )وخاصــة يف قطاعــي اإلســكان والبنيــة التحتيــة، ولكن أيضــا تكنولوجيا 
املعلومــات(، تســجيل خدمــة حتويــل األمــوال مــع البنــك املركــزي املصــري، وأدلــة إرشــادية حــول اإلســكان للمصريــني يف اخلــارج، 

و  »حمــور العلــوم« مــن أجــل التعــاون وتبــادل املعرفــة واملهــارات. وخدمــة الفتــوى اإللكرتونيــة التــي تقــدم اإلرشــاد الدينــي.

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/services.aspx )باللغة العربية فقط(.

اإلعفاء الضريبي واخلدمات املصرفية املتنقلة

يتــم إرســال حــوايل 10٪ فقــط مــن احلــواالت املاليــة إىل مصــر بشــكل رســمي، وتدخــل النظــام املصــريف املصــري. ومــن أجــل تعزيــز 
تدفــق أكــر للتحويــات املاليــة وتعزيــز احتياطيــات العملــة الصعبــة، تقــدم مصــر للمصريــني يف اخلــارج فرصــة تخفيــف الضرائــب 
ملــدة عشــر ســنوات علــى التحويــات املاليــة إذا قامــوا بالتســجيل لــدى البنــك األهلــي املصــري. كمــا يقــدم البنــك األهلــي املصــري 
اخلدمــات املصرفيــة اإللكرتونيــة واخلدمــات املصرفيــة عــر الهاتــف احملمــول، كمــا أطلقــت مصــر شــهادات ديــن بالــدوالر 

واليــورو لتخفيــف النقــص يف العمــات الصعبــة.

 https://www.nbe.com.eg/en/Default.aspx?AID=6&CID=8#Title

املشاورات بني احلكومة واملغرتبني:

ــني،  ــع املغرتب ــة م ــاورات منتظم ــل ومش ــات تواص ــارج )MoSEEA( جلس ــني باخل ــؤون املصري ــرة وش ــة للهج ــد وزارة الدول تعق
ويتــم تنظيمهــا بدعــم مــن الســفارات والبعثــات املصريــة. وكمثــال علــى ذلــك، نظمــت عــام 2017 يف ميانــو بإيطاليــا ورشــة عمــل 
ــرية  ــة صغ ــات احمللي ــة  اجملتمع ــاريع تنمي ــذ مش ــاركتهم يف تنفي ــات مش ــة آلي ــا ملناقش ــني يف إيطالي ــني املقيم ــع املصري م

النطــاق يف مصــر 

 https://egypt.iom.int/en/news/government-egypt-and-un-iom-support-expatriate-engagement-italy

https://news.gallup.com/opinion/gallup/284159/inside-egypt-diaspora-wants-home-again.aspx 9

التكنولوجيا الرقمية
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ملحق:
قائمة اجلهات الفاعلة

املؤسسات ذات الصلة املغرتبني

على املستوى اإلقليمي    ●

)AU CIDO( مديرية مواطني االحتاد األفريقي والشتات 

مصر عضو يف االحتاد األفريقي وترشح جهة اتصال للمغرتبني لتمثيل مصر يف اجتماعات االحتاد األفريقي القارية. 
https://au.int/en/cido

جامعة الدول العربية وجتمع دول الساحل والصحراء

مصر هي أيضا عضو يف جامعة الدول العربية )ومقرها يف القاهرة( وجتمع دول الساحل والصحراء.
http://www.leagueofarabstates.net/ar/Pages/default.aspx )النسخة العربية واالجنليزية قيد االعداد(

 https://web.archive.org/web/20060731190126/http://www.africa-union.org/root/au/RECs/cen_sad.htm

املؤسسات الوطنية    ●

على املستوى الوزاري }

 http://www.emigration.gov.eg وزارة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج

ــدود  ــارج احل ــني خ ــني املقيم ــؤون املصري ــة ش ــن إدارة ورعاي ــؤولة ع ــية املس ــة الرئيس ــي اجله ــول 2015، وه ــت يف أيل تأسس
اجلغرافيــة للدولــة املصريــة، والعمــل بالتنســيق والتعــاون مــع غريهــا مــن الــوزارات والهيئــات واجلهــات املعنيــة بهــذا الشــأن 
حتــت رعايــة جملــس الــوزراء. وتقــوم حتديــدا بوضــع إطــارات اســرتاتيجياتها وأنشــطتها فيمــا يتعلــق باملســاعدة يف حتقيــق رؤيــة 
مصــر 2030 وأهــداف التنميــة املســتدامة مــن أجــل تعزيــز التنميــة االقتصاديــة والبشــرية مــن خــال حتفيــز مســاهمة املصريــني 

يف اخلــارج يف خلــق جمتمــع ابتــكاري وقائــم علــى املعرفــة«10. 

 https://www.mfa.gov.eg/English/Pages/default.aspx وزارة اخلارجية املصرية 

تشــرتك وزارة اخلارجيــة يف املســؤولية عــن املصريــني يف اخلارج مــع وزارة الدولــة للهجــرة وشــؤون املصريــني باخلــارج، 
ــامل. ــاء الع ــع أنح ــة يف جمي ــات املصري ــال البعث ــن خ ــة م ــاعدة القنصلي ــات واملس ــري اخلدم ــق بتوف ــا يتعل ــة فيم وخاص

على املستوى دون الوزاري  }

 اللجنة العليا للهجرة

تأسســت عــام 1977، ويشــمل اختصــاص اللجنــة العليــا وضــع السياســات وحتقيــق  الرتابــط والتنســيق بــني جميــع الهيئــات 
املعنيــة يف إشــراك املهاجريــن إىل اخلــارج11.

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/strategy.aspx 10 )باللغة العربية فقط(
)باللغــة   https://www.sis.gov.eg/Newvr/son/html/laws02.htm كذلــك:  أنظــر   ;  https://www.mei.edu/publications/regulation-migration-egypt  11

ــط( ــة فق العربي
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منظمات املغرتبني يف أوروبا

تقتصر منظمات املغرتبني املصريني يف أوروبا بشكل عام على الرابطات املهنية والتجارية، ومن األمثلة على ذلك:

https://britishegyptiansociety.org.uk 1990 اجلمعية املصرية الربيطانية: اململكة املتحدة

أنشطة تنموية

مت إنشــاء اجلمعيــة املصريــة الريطانيــة لتوســيع نطــاق العاقــات الريطانيــة - املصريــة إىل مــا هــو أبعــد مــن السياســة 
اخلارجيــة. وتتمثــل رســالتها يف تبــادل األفــكار واملعرفــة، وحتســني فهــم التاريــخ والثقافــة والفنــون واملوســيقى واألدب 
واألديــان واملعتقــدات واملمارســات يف مصــر. وتعقــد اجلمعيــة اجتماعــات عامــة منتظمــة وحماضــرات ومناظــرات وفعاليــات يف 
اململكــة املتحــدة لدعــم هــذا الهــدف، وتســاهم يف كثــري مــن األحيــان يف تقــدمي منــح لدعــم العلمــاء املصريــني واملتخصصــني 

ــر. ــة يف مص ــاريع التنموي ــض املش ــم بع ــا تدع ــاين. كم ــف الريط ــني باملتح ــني املرتبط ــة واحملافظ ــف املصري يف املتاح

 http://www.egypt-france-business.org جملس األعمال الفرنسي املصري: فرنسا

أنشطة تنموية

ــتثمار وأن  ــارة واالس ــال والتج ــال األعم ــا يف جم ــر وفرنس ــني مص ــة ب ــات الثنائي ــني العاق ــز ومتت ــي تعزي ــس ه ــة اجملل  إن  مهم
يعمــل مبثابــة رابطــة حلــل املشــكات. ويتألــف مــن 20 مــن رجــال األعمــال مــن البلديــن: رؤســاء الشــركات الكــرى يف فرنســا الذيــن 
لديهــم    مصالــح اقتصاديــة يف مصــر وجمموعــة متنوعــة مــن رجــال األعمــال املصريــني الذيــن تربطهــم عاقــات وثيقــة بفرنســا. 
كمــا يشــجع اجمللــس االســتثمارات الفرنســية يف مصــر، ويقــوم بالرتويــج ملصــر يف وســائل االعــام يف أوروبــا، كمــا شــارك يف 

العديــد مــن املشــاريع لتدريــب القــوى العاملــة املصريــة يف خمتلــف اجملــاالت.

شبكة خريجي فرنسا يف مصر )FAEN(: فرنسا 
  https://www.egypte.campusfrance.org/en/france-alumni-egypt-network-be-at-home

أنشطة تنموية

مببــادرة مــن شــبكة اجلامعــات الفرنســية يف مصــر “CAMPUS France Egypt”، تقــوم شــبكة خريجــي فرنســا يف مصــر بربــط 
املهنيــني يف مصــر وعــر الشــتات املصــري ،بفــرص التعليــم والتدريــب والعمــل. 

 http://www.edaireland.com جمعية األطباء املصريني بأيرلندا

جمعية األطباء املصريني يف أملانيا
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Egyptian-doctors-in-Germa-
/ny-138488376162513

أنشطة تنموية

اجلمعية املصرية األملانية ملساعدة األطفال املعاقني: أملانيا 2007
https://www.facebook.com/Egyptian-German-Association-for-helping-disabled-chil-
dren-188463971186016/?ref=nf&hc_ref=ARTt0cI1HvBXl6l46R_PcZm4jJztzOswC2n5LQp0bAQ4c3H-

 VulzSJ-8rkqbgpHO4IQw

أنشطة تنموية

منظمــة غــري حكوميــة تأسســت لرفــع مســتوى الوعــي حــول اإلعاقــة العقليــة وتوفــر مبــادئ توجيهيــة لآلبــاء واألمهــات حــول كيفيــة 
دعــم أطفالهــم، وكذلــك عــاج النطــق وتدريــب خــاص لألطفــال وأوليــاء األمــور واملعاجلــني يف مصــر. ويقــوم أطبــاء اخصائيــون مــن 

مصــر بتشــخيص احلــاالت وتوفــري الرامــج العاجية. 
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http://www.egyptianmedical.org.uk اجلمعية الطبية املصرية باململكة املتحدة

أنشطة تنموية

ــئت  ــة أنش ــري ربحي ــة، غ ــري ديني ــية، غ ــري سياس ــة غ ــة خريي ــي جمعي ــدة ه ــة املتح ــة يف اململك ــع املصري ــب اجملتم ــة ط جمعي
خلدمــة األطبــاء املصريــني يف اململكــة املتحــدة. وتهــدف إىل املســاعدة يف تعزيــز األطبــاء املصريــني العاملــني يف اململكــة 
املتحــدة داخــل اجملتمــع احمللــي وكذلــك لدعــم أولئــك العاملــني يف مصــر. وباإلضافــة إىل دعــم الفعاليــات احملليــة يف اململكــة 

املتحــدة ، تقــدم اجلمعيــة الدعــم واملســاهمات اخلرييــة للمؤسســات الطبيــة يف مصــر. 

اجلماعات الدينية ●

جامعة األزهر  www.azhar.edu.eg )عربي فقط(

أنشطة تنموية

جامعــة األزهــر هــي جمموعــة دينيــة حتافــظ علــى صــات مــع اجلاليــات املصريــة يف اخلــارج، ســواء عــن طريــق خدمــة الفتــوى 
ــة. ــدان اإلقام ــاجد يف بل ــر املس ــارج، وع ــني باخل ــؤون املصري ــرة وش ــة للهج ــال وزارة الدول ــن خ ــة م اإللكرتوني

  https://st-takla.org/Links/Coptic-Links-02-Churches-c-Europe.html الكنيسة القبطية املصرية

أنشطة تنموية

لدى الكنيسة القبطية املصرية فروع يف عدة دول أوروبية.

www.diasporadevelopment.eu اكتشف املزيد على

بقلم: املؤسسة االفريقية للتنمية
حرره: مرفق الشتات العاملي التابع 

لالحتاد االوروبي
نيسان 2020


