ISSN 1563-0285

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

KazNU BULLETIN
International relations and international law series

2016

Чукубаев Е., Алипкызы Р.
Иммиграционная политика
Италии на современном этапе

Chukubaev E., Alipkyzy R.
Immigration policy of Italy:
current situation

Чукубаев Е., Алипқызы Р.
Қазіргі кездегі Италияның
көші-қон саясаты

В данной статье автор провел обзор иммиграционной политики
Итальянской Республики в контексте членства страны в ЕС. Рассмотрена специфика миграционных потоков в Италию. Проведен анализ
политической ситуации в странах Северной Африки до, во время и
после «арабской весны», а также то, как повлиял кризис в регионе на
иммиграционную политику Италии и Европейского союза в целом.
Автором были рассмотрены мероприятия Итальянской Республики на законодательном уровне по регулированию трудовой миграции. А также ужесточение законодательных норм в отношении нелегальных иммигрантов.
На основании опыта иммиграционной политики Италии автор
приводит ряд рекомендаций по совершенствованию миграционной
политики Республики Казахстан.
Ключевые слова: миграционная политика, Итальянская Республика, нелегальная миграция, беженцы, легализация иммигрантов,
трудовая миграция.
In this article the author has reviewed the immigration policy of the
Italian Republic in the context of EU membership. The specificity of migratory flows to Italy. The analysis of the political situation in North Africa
before, during and after the «Arab Spring», and then, as affected by the
crisis in the region for immigration policies in Italy and the European Union
as a whole.
Also in the article, the author considers the actions of the Italian Republic at the legislative level to regulate labor migration. And tougher legislation against illegal immigrants. Based on the experience of immigration
policy Italy author cites a number of recommendations for improving the
migration policy of the Republic of Kazakhstan.
Key words: migration policy, the Italian Republic, illegal migration,
refugees, the legalization of immigrants, labor migration.
Мақалада автор Италия Республикасының Еуропалық Одақ мүшесі аясындағы иммиграциялық саясатына шолу жасалынады. Италиядағы көші-қон ағынының ерекшелігі қарастырылған. Солтүстік
Африка елдеріндегі «араб көктеміне» дейінгі, кезіндегі, кейінгі саяси
жағдайға сараптама жасалынып, аймақтағы дағдарыстың Италияның
және жалпы Еуропалық Одақтың иммиграциялық саясатына әсері
талданған.
Сонымен қатар, автор Италия Республикасының еңбек көші-қонды реттеу бойынша заңнамалық деңгейде жасалынған шараларды,
заңсыз иммигранттарға қатысты заңнамалық нормаларды қатаңдатуды қарастырады. Италияның иммиграциялық саясатының тәжірибесінің негізінде автор Қазақстан Республикасының көші-қон саясаты
бойынша бірқатар ұсыныстар береді.
Түйін сөздер: көші-қон саясаты, Италия Республикасы, заңсыз
көші-қон, босқындар, иммигранттар заңдастыру, еңбек көші-қоны.
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