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الىرشة المسيرة ذاتيا "الحماية القانىنية للمهاجرات في وضعية غير نظامية"
افخخحج أشغاي ٘زٖ اٌٛسشت سئٍست اٌجّؼٍت (جّؼٍت ٔساء ٌٍّساٚاة ٚاٌذٌّمشاطٍت)اٌسٍذة
فاطٕت أفٍذ بخمذٌُ أسضٍت إٌذٚة اٌّخّحٛسة حٛي :
 سإٍ٘ت ِٛضٛع اٌٙجشة فً األجٕذة اٌذٌٍٚت ٚاٌٛطٍٕت ٚحصاػذ اٌٙجشة إٌسائٍت إشىاٌٍت اٌٙجشة بٍٓ اٌخصذٌك ػٍى اٌّٛاثٍك اٌذٌٍٚت ٚاٌّالءِت فً اٌخششٌؼاث اٌٛطٍٕت حّاٌت حمٛق اٌّٙاجشٌٓ بٍٓ إػّاي اٌّماسبت اٌحمٛلٍت  ٚحّاٌت اٌسٍادة اٌٛطٍٕتاأل٘ذاف ِٓ اٌٛسشت
 1حشخٍص ٚضؼٍت اٌّٙاجشاث فً ٚضؼٍت غٍش ٔظاٍِت
2اٌخؼشٌف باٌحمٛق اإلٔسأٍت ٌٍّٙاجشاث ٚدٚس اٌّجخّغ اٌّذًٔ فً اٌذفاع ػٕٙا
 3اٌٛلٛف ػٍى ٚضؼٍت اٌّشأة اٌّٙاجشة داخً اٌّذٌٕت وفضاء ٌٍؼٍش اٌّشخشن
 4حمٍٍُ اٌسٍاست اٌجذٌذة ٌٍٙجشة ِٓ طشف اٌّغشب
ِذاخٍت األسخارة خذٌجت اٌّضّاض
إشىاٌٍت ِفٔ َٛٙشش االحفالٍاث بٍٓ ِاِ٘ ٛحًٍ ٚاٌمأ ْٛاٌذًٌٚاٌحاجت إٌى حفؼًٍ االجخٙاد اٌمضائً ٌٍحّاٌت اٌفؼٍٍت ٌحمٛق اٌّٙاجشٌٓ
ضشٚسة إصذاس لٛأٍٓ ٌٍحّاٌت ِٓ االسخغالي إٌّزًٌ ٌٍؼاِالث اٌّٙاجشاث ٚوزٌه لأْٛ
ٌٍحّاٌت ِٓ شبىاث االحجاس باٌبشش
اٌخأوٍذ ػٍى ضشٚسة حطبٍك اٌمٛأٍٓ ٚإصذاس لأ ْٛجذٌذ ٌٍٙجشة ِٕسجّا ِغ احفالٍت حمٛق
اٌؼّاي اٌّٙاجشٌٓ ٚأفشاد أسشُ٘
ِذاخٍت األسخار ػبذ اٌفخاح اٌزٌٓ
انصىس انًُطيخ حىل انُسبء ػًىيب وانًهبجشح ػهى وجه انخصىصرمبسيش انًُزظى انذوني رؤكذ رصبػذ انهجشح انُسبئيخانُسبء انًهبجشاد في وضؼيخ هشبشخكيف َصم إنى يذٌ أيُخ وانصذيمخ نهكمضشوسح اسزحضبس األثؼبد انسىسيى ثمبفيخ نهزؼبيم يغ يهف انهجشح وانًهبجشادِذاخٍت األسخارة أسّاء اٌصباس
 االَطالق يٍ انًؼبييش انذونيخ وانىطُيخ نزحذيذ يىضىع انهجشح رمييى انسيبسخ انجذيذح نههجشح ػهى ضىء:رمشيش انًجهس انىطُي نحمىق اإلَسبٌ ويب رضًُهيٍ رىصيبد
 إششان انًجزًغ انًذَي في ثهىسح سيبسخ جذيذح نههجشح رمذيى ًَىرج نؼًهيبد انزسىيخ إلهيى انصخيشاد رًبسح يؼضصا ثبألسلبو واإلحصبئيبد يغ انزطشق نهششوطواالكشاهبد انزي واجهذ انهجُخ
 الزشاح حكبيخ دونيخ يزجذدح نهزُمالد انجششيخ ثبػزًبد انًمبسثخ انحمىليخاٌخٛصٍاث اال٘خّاَ باٌؼاِالث اٌّغشبٍاث فً اٌّٙجش ِٚا ٌؼإٍٔٗ ِٓ اسخغاليإٌجاد آٌٍاث إلٍٍٍّت ٌخذبٍش اٌٙجشة ٚفك ِخطظ إّٔائً الخصادي ٚاجخّاػً فً اٌبٍذاْ
اٌّصذسة ٌٍٙجشة
 رطجيك انمىاَيٍ ورفؼيم االرفبليبد انخبصخ ثبنهجشح ضشوسح سٍ لىاَيٍ جذيذح رزالءو يغ دسزىس  2011وانًىاثيك انذونيخ ورىصيبد انًجهس انىطُي نحمىقاالَسبٌ
 رسىيخ انًهفبد انمبَىَيخ انؼبنمخ في يجبل انهجشح حًبيخ انُسبء يٍ رجبسح انجشش ريسيش انىنىج نهخذيبد االجزًبػيخ ثبنُسجخ نهًهبجشيٍ وخبصخ انًشأح في وضؼيخ غيش َظبييخ رطىيش االجزهبد انمضبئي نحًبيخ انًهبجشيٍ رفؼيم آنيخ رذثيش حمىق انًهبجشيٍ داخم انًذيُخ وانؼًم ػهى رؼًيًهب في انًغشة انزشغيم انزاري في إطبس اإلديبج إششان انًجزًغ انًذَي في صيبغخ يشبسيغ انمىاَيٍ احزشاو يجذأ ػذو انزشحيم  +وضغ إطبس لبَىَي يؤسسبري يُظى انهجىء -إحذاس هيئبد وآنيبد نهزكفم ثبنًهجشاد ضحبيب انؼُف

 انزشثيخ ػهى حمىق االَسبٌ في يُظىيخ انزشثيخ انىطُيخ االهزًبو ثبنؼًبل انًهبجشيٍ انًغبسثخ (انهجشح انًىسًيخ) احذاس نجبٌ انًشالجخ ( األيٍ -انمضبء  -وصاسح انخبسجيخ) نززجغ وضؼيخ انًهبجشيٍ انزحسيس ثحمىق انًهبجشاد وواججبرهى انمبَىَيخ رفؼيم آنيبد رُفيز انمىاَيٍ رجًيغ انشهبداد يٍ أجم دساسزهب وطجؼهب انضغظ ػهى انمُصهيخ انششفيخ نهفهيجيٍ ثبنًغشة ثبنخضىع نهمىاَيٍ انذونيخ وإػطبء رًثيم انًهبجشيٍانفهجيُييٍ نًغشثي انجُسيخ
 رسشيغ إخشاج لبَىٌ رشغيم ػبيالد انجيىد سثظ انهجشح ثبنزًُيخ فشض سلبثخ ػهى وكبالد انزشغيم واالسزمذاو ثبنًغشة ثبششان وصاسح انزشغيم وانسيبحخ فشض ضشائت ػهى األسش انًسزخذيخ نهؼًبنخ األجُجيخ انمىاَيٍ يجت أٌ ال رششػٍ انؼُف انؼًم يٍ أجم رشجيغ انزشثيخ ثيٍ انثمبفيخ. صٍاغت بشاِج حىٌٍٕٛت ٚححسٍسٍت فً ِجاي حمٛق اٌّٙاجشٌٓ ٌىً اٌؼآٍٍِ فً اٌّجايِٓ آِ لضاء

