
:الجلسة الخامسة

الهجرة والتخطيط التنموي الوطني

الهجرة واالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

وأهداف التنمية المستدامة



المحاور الرئيسية لسياسة حوكمة الهجرة

دعم ورعاية المصريين بالخارج

برامج التواصل

برامج الرعاية

المظلة التأمينية

ميكنة وتسهيل الخدمات بالداخل

ربط الهجرة بالتنمية

برامج نقل المعرفة

زيادة التحويالت

الترويج لالستثمار

الربط مع الجهات ودعم التنمية 
المجتمعية

تعزيز مجاالت الهجرة النظامية

الهجرة اآلمنة

هجرة األيدي العاملة

الحد من الهجرة غير النظامية



حماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية: االستراتيجي األولالهدف

االستقرار األمني: الرئيسي األولالبرنامج

مكافحة الهجرة غير النظامية:إنجازات البرنامج الفرعي العاشر

. استكمال برامج تدريب واعتماد مدربي التوعية  هجرة  غير نظامية1.

برامج توعية المضبوضين هجرة غير نظامية–برامج التوعية االسرية -استكمال برامج توعوية للشباب 2.

برامج ريادة األعمال-برامج التدريب والتشغيل : برامج الفرص البديلة اإليجابية3.

.تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بمشاركة المصريين بالخارج والجهات الدولية4.

الهجرة داخل برنامج عمل الحكومة برامج عمل منظومة 



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

.تقليص الدوافع المسببة للهجرة-2

.معالجة أوجه الضعف في الهجرة-7

.غ نتعزيز التدابير الدولية لمكافحة الهجرة-9

.منع اإلتجار باألشخاص-10

.اإلستثمار في تنمية المهارات-18

.تعزيز التعاون الدولي-23

.القضاء علي الفقر-1

.العمل الالئق ونمو االقتصاد-8

.مدن ومجتمعات محلية مستدامة-11
مكافحة الهجرة غير النظامية



حماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية: االستراتيجي األولالهدف

االستقرار األمني: الرئيسي األولالبرنامج

علي الهوية المصرية ألبناء المصريين بالخارجالحفاظ:إنجازات البرنامج الفرعي التاسع

. استكمال تنظيم جوالت و دورات التوعية ألبناء المصريين بالخارج1.

.تقديم برامج تعليم اللغة العربية والبرامج التثقيفية ألبناء المصريين بالخارج باللغات المختلفة2.

. استكمال إنشاء منتديات الحوار ومنصات التفاعل االجتماعي المتخصصة بين المصريين بالخارج3.

إقامة معسكرات الشباب واالطفال بالمحافظات المختلفة ألبناء المصريين بالخارج4.

.مشاركة أبناء المصريين بالخارج بمنتديات ومؤتمرات الشباب الوطنية5.



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

.بيانات دقيقة للسياسات-1

.معالجة أوجه الضعف في الهجرة-7

.اإلندماجتمكين المهاجرين من -16

.اإلستثمار في تنمية المهارات-18

.تعزيز التعاون الدولي-23

.التعليم الجيد-4

.عقد الشراكات لتحقيق الهدف-17

علي الهوية المصرية ألبناء الحفاظ

المصريين بالخارج



حماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية: االستراتيجي األولالهدف

االستقرار األمني: الرئيسي األولالبرنامج

المصرية لتعزيز التعاون الدولي وسياسة مصر الخارجية بمجاالت الهجرةدعم الجاليات:المستحدثإنجازات البرنامج الفرعي 

استكمال مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية،1.

استكمال المبادرة مع الجانب األرمني2.

.توسيع نطاق تفعيل المبادرة مع دول أخرى مثل ألبانيا ، إيطاليا 3.

.تفعيل مبادرات مع مختلف الدول في مجال الهجرة ورعاية المهاجرين4.

لبددائل تفعيل بروتوكوالت تعاون ومذكرات تفاهم مع جهات دولية لددعم بدرامج إدارة الهجدرة والحدد مدن الهجدرة غيدر النظاميدة وتدوفير ا5.

اإليجابية للهجرة بتعظيم مشاركة المصريين بالخارج في مجاالت التنمية



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

خلق ظروف للمهاجرين للمشاركة -19

.بالتنمية

.تعزيز التعاون الدولي-23

.عقد الشراكات لتحقيق الهدف-17

ن دعم الجاليات المصرية لتعزيز التعاو

الدولي وسياسة مصر الخارجية بمجاالت

الهجرة



بناء اإلنسان المصري: االستراتيجي الثانيالهدف

تأكيد الهوية العلمية: الرئيسي الثانيالبرنامج

المصريين بالخارج بمجاالت التنميةتفعيل مشاركة العلماء:إنجازات البرنامج الفرعي التاسع

.«مؤتمرات مصر تستطيع»المشاركة في المؤتمرات المتخصصة مع الوزارات والجهات الوطنية 1.

إنشاء شراكات وبرامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية والجهات الدولية التي يعمل بها علماء مصريين بالخارج2.

مساهمة العلماء المصريين بالخارج في رعاية شباب الموهبين والمبتكرين من شباب مصر بالداخل3.

إتاحة فرص تدريب وبعثات دراسية وبحثية لشباب المصريين عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية4.



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

.تقليص الدوافع المسببة للهجرة-2

.اإلندماجتمكين المهاجرين من -16

.اإلستثمار في تنمية المهارات-18

.خلق ظروف للمهاجرين للتنمية-19

.القضاء علي الفقر-1

.الصحة الجيدة والرفاة-3

.التعليم الجيد-4

.مدن ومجتمعات محلية مستدامة-11

.عقد الشراكات لتحقيق الهدف-17

تفعيل مشاركة العلماء المصريين 

بالخارج 



التنمية االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي: االستراتيجي الثالثالهدف

تطوير األداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد: الرئيسي السابعالبرنامج

ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج:إنجازات البرنامج الفرعي السابع

-االسدتثمار -الددفا -الداخلية )استكمال منظومة الشباك الواحد بكافة المصالح والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج 1.

(.السياحة-اإلسكان -التجارة والصناعة 

العمل على تفعيل منظومة الكارت القنصلي لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني2.

.منظومة حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج3.



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

.بيانات دقيقة للسياسات-1

.حيازة المهاجرين ما يثبت هويتهم-4

.معالجة أوجه الضعف في الهجرة-7

.ةتيسير الحصول علي الخدمات األساسي-15

.اإلندماجتمكين المهاجرين من -16

.اإلستثمار في تنمية المهارات-18

.خلق ظروف للمهاجرين للتنمية-19

.تشجيع ارسال التحويالت المالية-20

.تعزيز التعاون الدولي-23

.الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية-9

.السالم والعدل والمؤسسات القوية-16

.عقد الشراكات لتحقيق الهدف-17

ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة 

للمصريين بالخارج



تحسين مستوي معيشة المواطن المصري: االستراتيجي الخامسالهدف

التوسع في شبكات األمان االجتماعي: الرئيسي الثانيالبرنامج

بالخارجتوفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين:إنجازات البرنامج الفرعي الثالث

.  توفير برامج الرعاية والتأمين ضد الحوادث والوفاة للمصريين بالخارج1.

.تجهيز ونقل جثامين غير القادرين من المصريين في الخارج2.



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

.ةتيسير الحصول علي الخدمات األساسي-15

.آليات تحويل االستحقاقات المكتسبة-22

.تعزيز التعاون الدولي-23

.الصحة الجيدة والرفاة-3

.الحد من أوجه عدم المساواة-10

.عقد الشراكات لتحقيق الهدف-17
يين توفير مظلة تأمينية شاملة للمصر

بالخارج



التنمية االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي: االستراتيجي الثالثالهدف

تطوير األداء الحكومي المؤسسي ومواجهة الفساد: الرئيسي السابعالبرنامج

تعظيم مشاركة المصريين بالخارج في جهود التنمية القومية:المستحدثإنجازات البرنامج الفرعي 

.زيادة  التحويالت النقدية  عبر مكاتب البريد والبنوك الوطنية1.

.إطالق مبادرات إشراك المصريين بالخارج في خطط التنمية القومية2.

.زيادة استثمارات المصريين بالخارج بالبورصة و المشروعات العقارية والمشروعات االستثمارية3.



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

.اإلندماجتمكين المهاجرين من -16

.خلق ظروف للمهاجرين للتنمية-19

.يةتشجيع ارسال التحويالت المال-20

.تعزيز التعاون الدولي-23

.القضاء علي الفقر-1

.العمل الالئق ونمو االقتصاد-8

.الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية-9

.مدن ومجتمعات محلية مستدامة-11

.السالم والعدل والمؤسسات القوية-16

.عقد الشراكات لتحقيق الهدف-17

ي تعظيم مشاركة المصريين بالخارج ف

جهود التنمية القومية



التنمية االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي: االستراتيجي الثالثالهدف

تطوير األداء الحكومي المؤسسي ومواجهة الفساد: الرئيسي السابعالبرنامج

الهجرة وشؤون المصريين بالخارجاإلصالح التشريعي والمؤسسي لمنظومة:المستحدثإنجازات البرنامج الفرعي 

:إصدار وتفعيل قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الجديد بما يشمل-1

.إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج-

.تقنين وتنظيم عمل شركات ومكاتب تيسير الهجرة-

.وضع إطار تنظيمي لعمل الجاليات المصرية بالخارج-

االصالح المؤسسي -2

"إطالق السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة وإشراك المصريين بالخارج في التنمية-

ذية العالمي تفعيل منظومة دعم أسر المصريين بالخارج والعائدين من  غير القادرين بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي ومنظمة األغ-3

.وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

.بيانات دقيقة للسياسات-1

.معالجة أوجه الضعف في الهجرة-7

.خلق ظروف للمهاجرين للتنمية-19

.بةآليات تحويل االستحقاقات المكتس-22

.الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية-9

.السالم والعدل والمؤسسات القوية-16

اإلصالح التشريعي والمؤسسي 

لمنظومة الهجرة وشؤون المصريين 

بالخارج



حماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية: االستراتيجي األولالهدف

االستقرار األمني: الرئيسي األولالبرنامج

مشرو  التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب:المستحدثإنجازات البرنامج الفرعي 

. « 2030رواد »برامج التوعية باهداف التنمية المستدامة 1.

برامج توعوية للشباب واالسر والقصر و ذوى اإلحتياجات الخاصة2.

التدريب من اجل التشغيل–برامج ريادة األعمال -التدريب الحرفى : برامج الفرص البديلة اإليجابية3.

.مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة 4.



GCM أهداف االتفاق العالمي SDGs أهداف التنمية المستدامة البرنامج

.تقليص الدوافع المسببة للهجرة-2

.التوظيف المنصف واألخالقي-6

.غ نتعزيز التدابير الدولية لمكافحة الهجرة-9

.اإلندماجتمكين المهاجرين من -16

.اإلستثمار في تنمية المهارات-18

.خلق ظروف للمهاجرين للتنمية-19

.القضاء علي الفقر-1

.المساواة بين الجنسين-5

.العمل الالئق ونمو االقتصاد-8

.مدن ومجتمعات محلية مستدامة-11

لوعي مشرو  التنمية المجتمعية لرفع ا

المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب



1014

المساهمة في تحقيق األهداف

2019-2018خالل 

58.8%60.8%



شكرا جزيلا 



الهجرة والتخطيط التنموي الوطني

الهجرة واالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

وأهداف التنمية المستدامة


