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تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
كهدف عام لالسرتاتيجية   2030 2.4 طفل لكل سيدة حبلول عام  إىل  الكلى  االجناب 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 



تعترب اهلجرة الضلع الثالث يف مثلث الزايدة السكانية جنبا إىل جنب مع الوفيات واملواليد.   
سامهت اهلجرة الدولية يف رسم خريطة توزيع السكان على ظهر البسيطة ومن خالهلا انتقلت الثقافات 
واألداين واألفكار والفلسفات. من خالهلا أيضا ازدهرت اقتصادايت العديد من الدول من خالل 
انتقال العمالة من مناطق الفائض الدميوغرايف ايل مناطق العجز الدميوغرايف ما أدى اىل سد العجز يف 

عنصر العمل الذي بدونه ال تكتمل عملية إنتاج السلع واخلدمات ودوران عجلة االقتصاد.
سامهت اهلجرة الدولية أيضاً يف جهود التنمية يف الدول املرسلة والدول املستقبلة على حد   
سواء. فباإلضافة ايل تلبية إحتياجات اإلقتصاد للقوى العاملة يف الدول املستقبلة، سامهت اهلجرة 
الدولية، من خالل حتويالت املهاجرين واخلربة املنقولة من خالهلم، يف دفع جهود التنمية يف بلدان 

اإلرسال.
حتفل أدبيات اهلجرة ابلعديد من النظرايت اليت تؤكد على اجلانب اإلجيايب للهجرة وعالقتها   
اإلجيابية ابلتنمية وأمهيتها إبعتبارها مكسباً للمهاجر وبلد املنشأ وبلد املهجر وهو ما يعرف إختصارا 
ابملكسب الثالثي Triple Win. إال أنه يف ذات الوقت ومع زايدة احلراك البشري ظهرت العديد 
من املشكالت والعوامل السلبية املرتبطة ابهلجرة مثل قضااي اهلجرة القسرية واللجوء والنزوح وهتريب 

املهاجرين واهلجرة غري النظامية واإلجتار ابلبشر وهجرة العقول وإنتهاك حقوق املهاجرين وغريها. 

على الرغم من أنه مل يتم اإلتفاق حول ختصيص هدف مستقل حول اهلجرة، إال أن اهلجرة   
حاضرة يف العديد من أهداف التنمية املستدامة من خالل العديد من املقاصد/الغاايت املندرجة حتت 
أهداف التنمية املستدامة. حيث تسّلط أهداف التنمية املستدامة الضوء على أتثري األزمات اإلنسانية 
الالجئني  فيهم  مبا  املستضعفة،  الفئات  متكني  اىل  تدعو  التنمية، كما  تقدم  على  القسري  والنزوح 
والنازحني الداخليني واملهاجرين. تدعو أهداف التنمية املستدامة أيضا اىل قدرة اجلميع، مبن فيهم 
الالجئني والنازحني علي النفاذ لفرص التعليم، وكذلك اإللتزام إبهناء العمل القسري واإلجتار ابلبشر 

وعمالة األطفال، واإلعرتاف مبسامهة الالجئني اإلجيابية يف النمو الشامل والتنمية املستدامة.

متهيد
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اهلجرة وأهداف التنمية املستدامة



كانت مصر،   طوال اترخيها، دولة مستقبلة للهجرة ودولة عبور، إال أنه منذ منتصف سبعينات   
القرن العشرين أصبحت مصر دولة مرسلة للمهاجرين  ، عادة من أجل العمل. تزامن ذلك مع النهضة 
اإلقتصادية اليت شهدهتا بلدان اخلليج العريب وليبيا بعد إرتفاع أسعار البرتول بعد حرب أكتوبر 1973 
العربية  البلدان  القادمة من  إستعانت خالهلا ابلعمالة  إقتصادية  إقامة هنضة  الدول اىل  تلك  وتوجه 
اجملاورة ويف طليعتها مصر ذات الثقل السكاين الكبري يف املنطقة العربية قبل أن يزاحم العمالة املصرية 
يف تلك املنطقة اهلامة املستقطبة للعمالة أفواج العمالة الرخيصة القادمة من بلدان جنوب وجنوب 
توجهاهتا  مع  يتوافق  ال  والذي  البلدان  تلك  تواجهه  الذي  الدميوجرايف  العجز  لسد  آسيا  شرق 

اإلقتصادية.
تزامنت هجرة العمالة املصرية للخليج يف ذلك الوقت مع املشكالت اإلقتصادية اليت واجهتها مصر 
بعد حرب أكتوبر 1973 والزايدة السكانية وعدم قدرة اإلقتصاد املصري على إستيعاب اخلرجيني 
وإرتفاع فائض العمالة الزراعية يف الريف وسياسات اإلنفتاح اإلقتصادي وعدم قدرة اجلهاز اإلداري 
للدولة، املوظف الرئيسي يف ذلك الوقت، على إستيعاب األفواج املتتالية الداخلة اىل سوق العمل 
وختلي الدولة مرحليا عن توظيف اخلرجيني. ابإلضافة اىل بلدان النفط، شهدت مصر موجه هجرة كبرية 
القرن العشرين، كما إنضمت األردن ولبنان حاليا اىل الدول املستقبلة للهجرة  للعراق يف مثانيات 

املصرية.
ابلتزامن مع اهلجرة املصرية لبلدان النفط، أو قبلها بقليل، شهدت مصر تيار هجرة أقل قوة حنو 
الغرب بدأ يف عهد الرئيس الراحل مجال عبد الناصر يتمثل يف اهلجرة حنو الغرب أو ما يطلق عليه يف 
أدبيات اهلجرة املصرية "دول املهجر التقليدية." وكانت أسباب هجرة هذه الفئة من املصريني خمتلفة 
عن اهلجرة املصرية لبلدان النفط حيث توجه هؤالء املهاجرين اىل بلدان تسمح هلم ابإلقامة الدائمة 
والتجنس، وهو ما أدى اىل تكوين جاليات مصرية يف تلك الدول سعت الدولة املصرية لربطهم مبصر 
من خالل إستحداث منصب وزير الدولة للهجرة واملصريني ابخلارج عام 1981 الذي إنتقلت تبعيته 
فيما بعد اىل وزارة اخلارجية مث اىل وزارة القوى العاملة واهلجرة مث عودة وزارة الدولة للهجرة مرة أخرى 

عام 2015.
متثل اهلجرة املصرية عامًال هاما من العوامل الداعمة للتنمية اإلقتصادية يف مصر من خالل حتويالت 
العاملني ابخلارج واليت ترتفع قيمتها عاما بعد عام حىت بلغت قيمتها عام 2019 حوايل 27 مليار 
استقباال  األكثر  العشر  الدول  من  مصر  وتـَُعد  املصري.  املركزي  البنك  إلحصاءات  طبقا  دوالر 

لتحويالت املهاجرين على مستوى العامل.

على الرغم من ازدايد احلديث حول اهلجرة سواًء على املستوى الوطين أو على املستوايت اإلقليمية 
الدولية  املنظمة  تعريف  ميثل  للهجرة.  حمدٍد  تعريٍف  على  تتفق  ال  اهلجرة  أدبيات  أن  إال  والدولية، 

للهجرة التعريف األوسع واألمشل للهجرة بشكل عام. ينص ذلك التعريف على أن:

٤

تعــــريف اهلجــــــــــرة

الــحـــــالـــــة الـمصريــــــــة



يرتبط  ما  منها  متعددة  ملعايري  طبقا  اهلجرات  من  أنواع  بعِّدة  آنفا،  املذكور  املهاجر،  تعريف  يرتبط 
ابلعوامل الدافعة للهجرة وإن كانت انتقاًال داخل البلد الواحد أم تشمل عبور احلدود الدولية، وإن 

كانت بغرض اإلقامة الدائمة أو شبه الدائمة أو هجرة مؤقتة.
نتناول فيما يلي األنواع املختلفة للهجرة طبقا لبعض التصنيفات املتعارف عليها يف أدبيات دراسات 

اهلجرة.

من خالل هذا التعريف الواسع للمهاجر ميكننا التأكيد على عدة نقاط هامة يف موضوع اهلجرة وهي:

-  (أوًال) أن صفة املهاجر ال ترتبط ابلوضع القانوين للشخص، إذ ميكن للشخص دخول دولة أخرى 
بدون وجه حق (هجرة غري نظامية) أو أن يدخلها ومعه كافة األوراق املطلوبة للدخول لتلك الدولة 

ويظل الشخص يف كلتا احلالتني مهاجرًا.
-  (اثنياً) النقطة اهلامة الثانية يف تعريف املهاجر هي أن التعريف يشمل املهاجرين الطوعيني الذين 
انتقلوا مبحض إرادهتم وكذلك الذين اضطروا، حتت ظروف قاهرة، أن يغريوا حمال إقامتهم املعتادة. 

-  (اثلثاً) املسألة الثالثة املهمة يف تعريف املهاجر ترتبط أبسباب اهلجرة. أايً كانت األسباب الدافعة 
للهجرة فإن الشخص القائم هبذا الفعل يعد يف عداد املهاجرين بغض النظر عن األسباب اليت أدت 

إىل التنقل. 
-  (رابعاً) النقطة األخرية يف تعريف املهاجر طبقا لتعريف املنظمة الدولية للهجرة ترتبط مبدة اإلقامة 
يف بلد املقصد. يهمل التعريف مدة اإلقامة يف دولة املقصد، طالت أو قصرت، فكل شخص قام 

بتغيري حمل إقامته يعترب ابلفعل مهاجر.

٥

أنـــــواع اهلجــــــــــرة

املهاجر هو أيُّ شخٍص يتنّقُل أو سبَق وأن تنّقل عرب احلدوِد الدولّية أو ضمن حدوِد الّدولة ذاهتا، بعيًدا 
عن حمل إقامتِه املُعتاد، بغّض الّنظر عن الوضع القانوينّ للشّخص، أو ما إذا كان التنّقل طوعيًّا

، أو األسباب اليت أّدت إىل التنّقل، أو مّدة اإلقامة أو قسرايًّ



أنواع اهلجرة من حيث عبور احلدود الدولية
ميكننا التفرقة بني نوعني من أنواع اهلجرة من حيث عبور احلدود الدولية أو عدم عبورها كما يلي:

- اهلجرة الداخلية
ميكن تعريف اهلجرة الداخلية على أهنا انتقال األفراد من مكان آلخر (من حمافظة أو والية ألخرى) 
من  النوع  هذا  يندرج حتت  الدائمة.  شبه  أو  الدائمة  اإلقامة  بغرض  الواحدة  الدولة  داخل حدود 

 اهلجرات اهلجرة الريفية احلضرية أو انتقال أبناء الريف لإلقامة يف املدن.
- اهلجرة الدولية/اخلارجية

تُعّرف اهلجرة الدولية/اخلارجية أبهنا انتقال األفراد من دولة إىل دولة أخرى بغرض اإلقامة الدائمة أو 
شبه الدائمة. ينطوي تعريف اهلجرة الدولية على فرق جوهري بينه وبني اهلجرة الداخلية وهو عبور 

احلدود الدولية إىل دولة أخرى غري دولة اإلقامة املعتادة للمهاجر.

أنواع اهلجرة طبقا للدافع الرئيسي للهجرة

ميكننا التفرقة بني نوعني من أنواع اهلجرة من حيث الدافع الرئيسي للهجرة كما يلي:

- اهلجرة الطوعية/االقتصادية
اهلجرة الطوعية، وتسمى أيضا اهلجرة االقتصادية، هي مصطلح يعرب عن اهلجرة من منطقة إىل أخرى، 
أو من دولة إىل أخرى بكامل اإلرادة وبشكل حر بناًء على قرارات الفرد نفسه، وابلتايل هي هجرة 
اختيارية مبنية على بعض األسباب اليت يقررها الشخص املهاجر واليت يف أغلب األحيان تكون أسباابً 

اقتصادية.

- اهلجرة القسرية
اهلجرة القسرية هي هجرة إجبارية بطبيعتها، هي هجرة اضطرارية تنتج عادة جراء احلروب والصراعات 
السياسية أو بسبب عوامل طبيعية مثل الزالزل والرباكني وأحياان بسبب املشروعات التنموية الكربى. 
اهلجرة القسرية إذا حدثت داخل نطاق الدولة الواحدة ُتسمى "نزوح" ويطلق على الشخص القائم 
بفعل اهلجرة انزح يف حمل إقامته اجلديد داخل نفس الدولة، وإذا حدثت دوليا تسمى "جلوء" ويطلق 

على الشخص القائم بفعل اهلجرة الجئ أو طالب جلوء يف دولة املقصد.

٦



-  اهلجرة الدائمة أو شبه الدائمة (اهلجرة االستيطانية)

بلد  الدائمة، اهلجرة بغرض اإلقامة بشكل دائم يف  أو اهلجرة شبه  الدائمة  يقصد ابهلجرة   
املقصد أو اإلقامة لفرتة طويلة. يسمى هذا النوع من اهلجرة ابهلجرة االستيطانية، مبعىن أن املهاجر 

يكون عادة راغباً يف االستيطان يف بلد املقصد واحلصول على اجلنسية.

-  اهلجرة املؤقتة
ميكن تعريف اهلجرة املؤقتة أبهنا تلك اهلجرة اليت ينتوي القائمني هبا العودة مرة أخرى إىل بلد   
املنشأ أو اهلجرة إىل بلد آخر، أو تلك اإلقامة يف بلد آخر اليت ال ميكن بطول مدهتا االستيطان يف 
ذلك البلد. لعل من أهم األمثلة على هذا النوع من اهلجرة، اهلجرة العمالية لبلدان اخلليج العريب، 
حيث ال يرتتب على طول اإلقامة أية مزااي تقود إىل احلصول على جنسية بلد املقصد. يطلق على 

هذا النوع من اهلجرة يف بلدان املقصد مصطلح العمالة الوافدة.

-  اهلجرة الدائرية
يهاجر  حيث  الوطنية  احلدود  عرب  متكرر  طابع  ذات  مؤقتة  حركة  هي  الدائرية  اهلجرة   
األشخاص بشكل دائري بني بلد املنشأ وبلد املقصد لفرتات قد تطول وقد تقصر. وقد ظهرت برامج 
آاثر هجرة  من  للتخفيف  اهلجرة  سياسات  على  التأثري  يف  تستخدم  املنظمة كأداة  الدائرية  اهلجرة 
األدمغة وتعزيز التنمية يف دول املنشأ من خالل التدفق املستمر للتحويالت املالية، وعودة العمال 

ذوي املهارات العالية مرة أخرى لبلدان املنشأ.

-  اهلجرة املومسية
ترتبط اهلجرة املومسية، كما يتبني من امسها، مبواسم معينة مثل هجرة األيدي العاملة إىل بلدان   
جماورة يف موسم حصاد احملاصيل الزراعية جلين احملصول مث العودة مرة أخرى إىل بلدان املنشأ بعد 
انتهاء موسم جين احملاصيل. حتدث اهلجرة املومسية أيضا داخل البلد الواحد لنفس الغرض وأحياان 

لالصطياف أو للعمل يف املصايف أو يف املدن املصيفية يف أوقات حمددة خالل العام.

٧

أنـــواع اهلجـــرة طبقــــاً ملدة اإلقامة 
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- اهلجرة النظامية
وتسمى أحياان قانونية أو موثقة وهي اليت تتم من خالل إتباع تعليمات الدخول واإلقامة مثل   
احلصول على أتشرية دخول إذا كانت دولة املقصد تطلب ذلك أو احلصول على عقد عمل يف دولة 

املقصد والدخول من خالل  املنافذ الرمسية اليت حتددها دولة املقصد.

- اهلجرة غري النظامية
وتسمى أيضا غري قانونية وغري نظامية وغري شرعية، وهي تعين دخول دولٍة ما بدون إتباع   
اإلجراءات القانونية الالزمة مثل التسلل عرب احلدود، أو الدخول لدولة ما بشكل قانوين مث البقاء يف 

دولة املقصد بعد انتهاء مدة التأشرية املسموح هبا.

الدميوغرافية/السكانية  العوامل  لتشمل  املصرية  للهجرة  الدافعة  العوامل  وتتشابك  تتعدد   
تتعدد  والثقافية، كما  االجتماعية  العوامل  إىل  ابإلضافة  السياسية  والعوامل  االقتصادية  والعوامل 
وتتشابك أيضا بني أسباب مرتبطة ابحملددات الدافعة للهجرة من مصر واحملددات اجلاذبة للهجرة يف 
الدول املستقبلة، ابإلضافة اىل دور شبكات اهلجرة املصرية يف تيسري اهلجرة. ميكننا تقسيم عوامل 

اهلجرة يف احلالة املصرية اىل ثالثة عوامل/جمموعات:
- أوًال: العوامل/احملددات اإلقتصادية

 يعد العامل االقتصادي العامل األهم يف حركة اهلجرة املصرية؛ إذ أن النمو املتزايد للسكان يف مصر 
البطالة   معدالت  يف  متثلت  واقتصادية  اجتماعية  مشكالت  خلق  قد  الثانية  العاملية  احلرب  منذ 
املرتفعة، والتشغيل املنقوص، واخنفاض األجور والدخول، واخنفاض العائد على التعليم ،وتزايد نسبة 
تلك  ملواجهة  واالجتماعية  االقتصادية  للسياسات  (أحياان)  املالئمة  غري  واالستجاابت  الفقر، 
املشكالت، أصبحت وال تزال عوامل "دافعة" للهجرة، من انحية أخرى، فإن انتعاش اقتصادايت 
الناشئة عن ذلك شكلت عوامل  النفطية ابخلليج واحلاجة إىل قوى عاملة وفرص التوظيف  الدول 

"جذب" رئيسية للعمالة املصرية.

أنواع اهلجرة طبقا لقانونية اهلجرة

دوافع/حمركات اهلجرة املصرية
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- اثنياً : العوامل/احملددات السياسية
املقصد.  أو دول  املنشأ (مصر)  السياسية سواء يف دول  الظروف  الثاين يف  العامل  يتمثل   
فقوانني اهلجرة يف مصر وسياسات الدخول يف الدول املستقبلة للمهاجرين قد لعبت ابلفعل دوراً 
رئيسياً يف توجيه تيارات اهلجرة حيث شهدت مصر موجه كبرية من اهلجرة من أجل العمل يف النصف 
الثاين من سبعينات القرن املاضي نتيجة رفع القيود عن اهلجرة. وقد تبني جليا أثر العوامل السياسية 
كمحدد للهجرة أثناء احلرب العراقية اإليرانية اليت أدت اىل حدوث تيار هجرة قوي من مصر للعراق 
العراقيني يف تلك  العظمى من الشباب  الغالبية  نتيجة لتجنيد  العراقي  العمل  لسد العجز يف سوق 
احلرب. كما شهدت مصر هجرة عائدة إابن حريب اخلليج األويل والثانية. أضف اىل ذلك عودة نسبة 

كبرية من العمالة املصرية يف ليبيا بعد التغريات السياسية اليت شهدهتا ليبيا يف فرباير 2011.

- اثلثا: العوامل/احملددات االجتماعية (شبكات اهلجرة)
عليها  حيصل  قد  اليت  املساعدة  مثل  اهلجرة،  يف  هاماً  دوراً  االجتماعية  العوامل  تلعب   
املهاجرون من أقارهبم وأصدقائهم الذين سبقوهم ابهلجرة. وتلعب شبكات اهلجرة دوراً هاماً يف تيسري 
والعشرين كانت  احلادي  القرن  بداية  وحىت  التدفقات.  تلك  ثبات  على  واحملافظة  اهلجرة  تدفقات 
الذين  الذكور  فاملهاجرون  وليبيا.  والعراق واألردن  العريب،  اخلليج  تركز على دول  اهلجرة  شبكات 
ألقارهبم  عمل  عقود  أتمني  أيضاً  استطاعوا  ما  عادة  ابخلارج  عمل  عقد  على  احلصول  من  متكنوا 
وأصدقائهم. بتوجه شرحية من املصريني للهجرة اىل أورواب، ازداد دور شبكات اهلجرة يف تيسري تدفق 
املباشر  وارتباطها  واحملافظات  القرى  بعض  اهلجرة يف  لرتكز  نظرا  البلدان  لتلك  املصريني  املهاجرين 

ببلدان املقصد.

تقدير حجم اهلجرة املصرية
ختتلف تقديرات حجم اهلجرة املصرية اختالفا كبريا ابختالف املصدر، فبينما تقدر األمم   
املتحدة عدد املصريني ابخلارج حبوايل 3.5 مليون مصري ابخلارج، تصل التقديرات املصرية اىل أكثر 
من 10 ماليني مصري ابخلارج. يبني اجلدول رقم و شكل (1) أدانه تقدير أعداد املصريني ابخلارج 
طبقا لبلد اإلقامة طبقا لتقديرات وزارة اخلارجية، حيث يتواجد حوايل سبعة مليون مصري يف البلدان 
العربية ميثلون 68.4 ابملائة من إمجايل املصريني ابخلارج، وتتصدر السعودية قائمة الدول املستقبلة 
حيث يصل عدد املصريني يف السعودية ايل حوايل 3.5 مليون مصري ميثلون 49.9 ابملائة من إمجايل 

املصريني يف البلدان العربية و34.2 ابملائة من إمجايل املصريني ابخلارج.
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- ميثل األردن اثين أكرب دولة مستقبلة حيث يقدر عدد املصريني به 1.25 مليون ميثلون   
17.8 ابملائة من إمجايل املصريني يف البلدان العربية و12.2 ابملائة من إمجايل املصريني ابخلارج، مث حتتل 

اإلمارات والكويت املرتبتني الثالثة والرابعة بني الدول العربية من حيث عدد املصريني املقيمني هبما 
حيث يقدر عـــدد املصرييــن ابإلمــارات بـ 982 ألف ويف الكويت بـ 700 ألف، مث أتيت يف مراتب اتلية 
العربية  الدول  ألن  ونظرا  األخرى.  العربية  الدول  وبعض  ولبنان  وعمان  والسودان  قطر  من  كل 
املستقبلة ال متثل دول استيطان حيث التسمح أنظمتها عامة ابلتجنيس أو االندماج فإنه ميكن بكثري 

من التأكد استنتاج أن هجرة املصريني لتلك الدول هي هجرة عمالة ابألساس.



إذا انتقلنا لتقدير أعداد املصريني يف الدول غري العربية جند أن دول أمريكا الشمالية وحدها   
املصريني  يقدر عدد  املصريني ابخلارج حيث  األسد من  بنصيب  تستأثر  املتحدة وكندا)  (الوالايت 
ابلوالايت املتحدة األمريكية بـ 1.1 مليون مصري ميثل أكثر من ثلث املصريني ابخلارج يف البلدان غري 
الثانية حيث يقدر عدد  املرتبة  العربية و11 ابملائة من املصريني ابخلارج بشكل عام. أتيت كندا يف 
املصريني هبا حبوايل 700 ألف مصري مهاجر، يليها إيطاليا وفرنسا يف أورواب، حيث حتتل إيطاليا املرتبة 
األوىل يف أورواب ويقـــدر عــدد املصــريني هبا بـ 400 ألف مصري مهاجــر، بينما يقدر العدد يف فرنسا 
بـ 366 ألف مصري مهاجر. على اجلانب اآلخر من العامل، يقدر عدد املصريني يف أسرتاليا بـ 285 
ألف مصري مهاجر. تعد جنوب أفريقيا يف طرف القارة اجلنويب من املقاصد اجلديدة للمصريني (شكل 
(2) حيث مل تظهر يف قائمة الدول اليت يتواجد هبا املصريون سوى يف السنوات األخرية ويقدر عدد 

املصريني هبا بـ 40 ألف نسمة (للمزيد أنظر اجلدول رقم 1 أدانه).

جدول رقم (1) املصريون ابخلارج طبقا لبلد اإلقامة 2017
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نستعرض هنا إبجياز أهم قضااي اهلجرة يف مصر مبا يف ذلك ظاهرة هجرة الكفاءات، واهلجرة غري 
النظامية والتأثريات الثقافية للهجرة.

هجرة الكفاءات (نزيف العقول)
متثل ظاهرة هجرة العقول أو نزيف العقول إحدى الظواهر السلبية املرتبطة ابهلجرة الدولية. وتتمثل 
املهنيه  اإلغراءات  نتيجة  أخرى  بلدان  ايل  العالية  املهارات  ذوي  املواطنني  الظاهرة يف هجرة  تلك 
املرسلة من  البلدان  تفريغ  اىل  النوع من اهلجرة  املستقبلة. ويؤدي هذا  الدول  اليت متنحها  واملادية 
كفاءاهتا العلمية واملهنية اليت ميكن أن تساهم يف دفع جهود التنمية يف تلك البلدان لصاحل الدول 
املستقبلة، انهيك عن اهلدر الذي حتدثه تلك الظاهرة يف موارد الدول املرسلة من خالل اإلنفاق على 
تعليم تلك الكفاءات وتدريبها. حتاول مصر جاهدة االستفادة من كفاءاهتا ابخلارج وتقوم وزارة الدولة 

للهجرة ابلعمل على ربط الكفاءات املصرية ابخلارج بنظرياهتا يف الداخل.

١٢

بعض قضااي اهلجرة يف مصر
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اهلجرة غري النظامية

اهلجرة واالخرتاق الثقايف واهلوية

اهلجرة والتنمية يف مصر

العقدين األخريين من  النظامية من مصر ظاهرة حديثة ظهرت بوضوح خالل  اهلجرة غري   
خالل مغامرة بعض الشباب من بعض القرى ابلسفر عرب مراكب غري معدة لعبور البحر املتوسط 
هبدف الوصول إىل ما يعتقدون أنه اجلنة األوروبية. قبل اإلضطراابت اليت شهدهتا ليبيا عام 2011، 
كانت السواحل اللبية نقاط إنطالق أيضا للهجرة غري الشرعية ألورواب مشلت، جبوار األعداد الكبرية 
للمهاجرين األفارقة القادمني من شرق ووسط وغرب أفريقيا، أعدادا حمدودة من الشباب املصري. 
أسفرت جهود مصر يف هذا جمال مكافحة اهلجرة غري النظامية عن نتائج طيبة، خاصة خالل الفرتة 
منـــذ حــادثة مركب رشيد يف  أيـــة خروقـــات لشـــواطئهـــا الشماليـــة  لــم تشهد مصــــر  املاضية حيث 

سبتمرب 2016.

نظرا ألن معظم تدفقات اهلجرة املصرية هي هجرة عمل ابألساس وهجرة ذكورية يف غالبها   
حيث ميثل الذكور أكثر من 90 ابملائة من اهلجرة املصرية وحيث أن دول اخلليج هي املقصد الرئيسي 
لتلك اهلجرات، فقد أتثرت العمالة املهاجرة ابلثقافة اخلليجية املتشددة واليت كانت تسعى إىل نشر 
املذهب الوهايب املتشدد واملغاير للطبيعة الريفية للشعب املصري وهو ما أدى إىل إضعاف جهود 
تنظيم األسرة يف مصر، مقارنة بتونس على سبيل املثال اليت يهاجر أبناؤها إىل وجهات تشجع منط 
األسرة الصغرية. أدت اهلجرة أيضا إىل إستقدام ثقافات تقلل من شأن املرأة وأدت إىل نشر األفكار 
اجلهادية وإنتشار التدين الظاهري واملبالغة يف العبادات على حساب املعامالت واليت مازالت مصر 

تعاين من آاثرها حىت اليوم.

من  األهم  العامل  املنشأ  لبلدان  املهاجرين  حتويالت  متثل  واإلقتصادية،  املالية  الناحية  من   
مستوى  على  املهاجرين  ُألَسر  ابلنسبة  خاصة  أمهية  التحويالت  تلك  متثل  حيث  اهلجرة.  عوامل 
اإلقتصاد اجلزئي ولبلدان املنشأ بصفة عامة على مستوى اإلقتصاد الكلي. ومتثل التحويالت الرمسية  
اجلزء املرئي من التحويالت اليت يرسلها املهاجرون لبلدان املنشأ واليت ميكن قياسها بقدر كبري من 
ومعدالت  أخرى  لبلدان  املهاجرين  املواطنني  لعدد  طبقا  الرمسية  التحويالت  وخيتلف حجم  الدقة. 
بلدان املهجر وبلدان املنشأ، ابإلضافة  النشاط اإلقتصادي يف  السياسية ونوعية  األجور واملخاطر 
للمستوى التعليمي للمهاجرين ومدة إقامتهم ابخلارج وتوافر القنوات املالية املناسبة لنقل التحويالت 

من بلد آلخر وكذلك أسعار الفائدة السائدة يف بلدان املنشأ وبلدان املهجر.



أدانه   2 العامل. اجلدول رقم  للتحويالت على مستوى  الدول املستقبلة  تعد مصر من أهم   
يوضح تطور التحويالت سنواي إعتبارا من عام 1990 إىل عام 2019. إرتفعت حتويالت املصريني 
ابخلارج ملصر إرتفاعا كبريا يف السنوات األخرية. إرتفعت التحويالت من  12.45 مليار دوالر عام 
2010 إىل حوايل 29 مليار دوالر عام 2018 مث إخنفضت قليا عام 2019 لتصل إىل 26.8 مليار 

دوالر (شكل 3). 
نظرا لكون حتويالت املهاجرين أمواال خاصة يرسلها املهاجرون لذويهم يف مصر أو حلساابهتم   
الشخصية يف البنوك املصرية، فإنه من اليسري رصد تلك التحويالت عرب النظام املصريف من خالل 
إستخدام  أن  إال  الرمسية.  ابلتحويالت  يتعلق  فيما  الدقة  من  بدرجة كبرية  املصري  املركزي  البنك 
التحويالت يعود ابألساس اىل السلوك الشخصي للمهاجر وأسرته يف مصر سواء خالل وجود املهاجر 
ابخلارج أو بعد العودة. لذلك ال ميكن رصد سلوك املهاجر من خالل إحصاءات أو سجالت رمسية، 
إال إننا نستعيض عن ذلك ابإلعتماد على نتائج الدراسات امليدانية. تشري العديد من الدراسات أن 
أكثر من 80 ابملائة من التحويالت تذهب لإلنفاق االستهالكي. وأن جزًء يسريا منها هو الذي يتم 

توجييهه لإلنفاق االستثماري. 
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خـــــاتـــمــــــة

سامهت اهلجرة بشكل كبري ومباشر يف دفع جهود التنمية يف مصر. إستفادت مصر ابلتحويالت املالية   
اليت يرسلها مهاجريها لتلك البلدان واليت متثل نسبة مهمة من الناتج القومي اإلمجايل واليت تعد معينا ماليا هاما 
يسهم يف تلبية احتياجات املهاجرين وأسرهم، خاصة ما ينفق من تلك التحويالت على الصحة والتعليم وحتسني 
األحوال املعيشية وحتسني ظروف السكن. إال أن الظواهر األخرى اليت صاحبت اهلجرة املصرية، خاصة لدول 
اخلليج، واليت من خالهلا انتقلت أمناطاً فكرية واجتماعية ال تتناسب مع اهلوية املصرية أدت إىل تنامي ظواهر 
التدين الشكلي وأدت إىل التأثري ابلسلب على مكانة املرأة وأدت إىل تباطؤ العائد من برامج وجهود تنظيم 

األسرة يف مصر. 

جدول رقم (2): حتويالت املصريني ابخلارج خالل الفرتة من 1990 إىل 2019
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