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 / شـباط  ٤ترحب أملانيا بالتوصيات اليت قدمت أثناء سري عملية االسـتعراض الـدوري الـشامل يف                  
  :ها على النحو التايلوبعد تقييم هذه التوصيات، تقدم ردود. ٢٠٠٩  فرباير

وقد سبق ألملانيا أن ذكرت أسباب موقفها هذا يف إعالن          . ليس بوسع أملانيا قبول هذه التوصية       - ١
، وتظـل هـذه     ١٩٩٠صدر مبناسبة اعتماد االتفاقية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عـام             

  : على أساس ما يلياألسباب وجيهة متاماً

ساسية مكرسة بالفعل يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق        أن حقوق اإلنسان األ     )أ(    
وهذه احلقوق . املدنية والسياسة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .تسري سواء بسواء على العمال املهاجرين دون استثناء

ى االتفاقية هو أن السبب الرئيسي وراء قرار احلكومة األملانية بعدم التصديق عل  )ب(    
 يقيمـون   املستعمل يف االتفاقية واسع للغاية ويشمل أشخاصاً      ‘ العمال املهاجرون ’أن مصطلح   

وعلى هذا النحو، توفر االتفاقية احلماية للعمال املهاجرين        . ويعملون يف البلد بصفة غري شرعية     
 يف إتاحة متتع هـؤالء      املقيمني بصفة غري شرعية مبا يتعدى الضرورة اليت ال جدال فيها واملتمثلة           

 إىل قانون اهلجرة األملاين الذي يهدف إىل منع اهلجرة غري           وبالنظر أيضاً . جبميع حقوق اإلنسان  
  .القانونية، فليس هناك نية للتصديق على هذه االتفاقية

  .١ليس بوسع أملانيا قبول هذه التوصية، وتشري هبذا الصدد إىل تعليقاهتا بشأن التوصية رقم   - ٢

  .ومن املتوقع أن تنتهي عملية التصديق قبل هناية العام. بل أملانيا هذه التوصيةتق  - ٣

فعلى الصعيد الوطين، تـؤثر اتفاقيـة       . ليس بوسع أملانيا قبول هذه التوصية بالنظر إىل حتفظاهتا          - ٤
وهذا يعين أن موقف األقاليم .  على جماالت هي من اختصاص األقاليم حصراًحقوق الطفل أيضاً

ن األقاليم مل توافق علـى   واحلال إ .على عملية اختاذ القرار على مستوى احلكومة االحتادية       يؤثر  
وقد بذلت احلكومة االحتادية حماوالت متكررة      . التصديق على االتفاقية إال بشرط تقدمي اإلعالن      

 يف  وال تؤيد غالبية األقاليم   . على خمتلف املستويات السياسية حلمل األقاليم على سحب اإلعالن        
على أن احلكومة االحتادية ستواصل بذل مساعيها إلقناع األقاليم . الوقت احلاضر سحب اإلعالن

وتقبل أملانيا التوصية املتعلقة بـالربوتوكول      . بسحب اإلعالن التفسريي بشأن قانون األجانب     
  .وسيقدم صك التصديق قريباً. االختياري

لقـد  . ضر، تقدمي بيان هنائي بشأن هذه التوصـية       ليس بوسع احلكومة األملانية، يف الوقت احلا        - ٥
الفريق العامل املعين بوضع الربوتوكول االختياري التابع       شاركت أملانيا بصورة حثيثة وبناءة يف       

 على حبث إمكانية التوقيع والتـصديق       وتعكف احلكومة االحتادية حالياً   . جمللس حقوق اإلنسان  
  .على الربوتوكول
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ة، وقد سبق هلا أن قدمت إىل جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنـسان، يف        تقبل أملانيا بالتوصي    - ٦
  :، اإلعالن التايل٢٠٠٤عام 

، تكفل أملانيا احلقوق اليت كفلها الربوتوكول جلميع األفراد ٢ من املادة ١ بالفقرة عمالً"
  .املوجودين يف إقليميها واخلاضعني لواليتها

، حيثما جرى نشر شرطتها و قواهتا املسلحة خـارج          وتكفل أملانيا جلميع األشخاص   "    
البالد ال سيما عند املشاركة يف بعثات السالم، التمتع باحلقوق اليت كفلها العهد، مـا دامـوا                 

  .خاضعني لواليتها

وتظل واجبات أملانيا والتزاماهتا الدولية، وال سيما تلك اليت تتحملها للوفاء بالتزاماهتا            "    
  .املتحدة، يف منأى عن أي تأثريمبوجب ميثاق األمم 

ويشمل التدريب الذي تقدمه لقوات األمن التابعة هلا العاملة يف البعثات الدولية تدريباً "    
  ."على أحكام العهد مكيَّفاً حسب احتياجات تلك القوات

وستواصل أملانيا حتمل التزاماهتا يف هذا اجملال مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           
  .قيود  السياسية دوناملدنية و

  .تقبل أملانيا بالتوصية وقد سبق هلا العمل مبقتضى ذلك  - ٧

 للبنية االحتادية ألملانيا، فـإن اآلليـة        ونظراً. تقبل أملانيا بالتوصية وقد سبق هلا أن نفذهتا جزئياً          - ٨
دي وبدأ وقد أنشئ املكتب االحتا. الوقائية الوطنية ستتألف من مكتب احتادي وجلنة متثل األقاليم

يونيه حىت تتمكن /ومن املرجح أن يوقع االتفاق على إنشاء جلنة األقاليم يف حزيران. عمله بالفعل
  .قريباً   من بداية عملهاهذه اللجنة أيضاً

 تقييم بشأن مسألة توفري املوارد الكافية للوكالة االحتاديـة          وجيري حالياً . تقبل أملانيا بالتوصية    - ٩
  .التمييز  ملكافحة

  .قبل أملانيا بالتوصية وتشري إىل الدعوة املفتوحة اليت وجهتها إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصةت  - ١٠

  .تقبل أملانيا بالتوصية  - ١١

وعلى وجه التحديد، يكفل . ويتفق القانون األملاين بالفعل مع هذه التوصية. تقبل أملانيا بالتوصية  - ١٢
صول على اخلدمات العامة بغض النظر عن دينه         متكافئة للح  الدستور األملاين لكل شخص فرصاً    

وملكافحة التمييز يف سوق العمل على حنو فعال، فقد جرى          ).  من القانون األساسي   ٣٣املادة  (
، ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ يف ، أصبح نافذاً عاماًتضمني القانون العام للمساواة يف املعاملة حظراً
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وجه التحديد التمييز على أساس الدين أو       وكان يف شكل إطار موحد بشأن التمييز يشمل على          
  .املعتقدات األيديولوجية

واحلكومة األملانية مصممة على مواصلة اجلهود املكثفة اليت        . تقبل أملانيا هبذه التوصية يف جمملها       - ١٣
وينطبق ذلك على وجه اخلصوص على الوكاالت . تبذهلا ملنع اجلرائم اليت ترتكب بدوافع عنصرية

ويتمتع أطفال ملتمسي اللجوء باحلق يف التعليم اجملاين بنفس الشروط اليت           . اذ القانون املعنية بإنف 
.  لقـوانني األقـاليم    تسري على مجيع األطفال اآلخرين، وخيضعون ملبدأ التعليم اإلجباري وفقاً         

م  التابعة لألم  جلنة القضاء على التمييز العنصري    وحتمل احلكومة األملانية التوصيات اليت قدمتها       
. وستنفذ احلكومة األملانية توصيات اللجنة إىل أقـصى حـد ممكـن           . املتحدة على حممل اجلد   

ومبقتضى القانون األملاين، ميكن معاملة املرشحني للحصول على السكن معاملة متفاوتة من أجل             
احلفاظ على التوازن يف البنيات اجملتمعية؛ ويهدف هذا اإلجراء إىل إدماج خمتلف فئات السكان              

وبالفعل ينص القانون األملاين املعمول به على اعتبار دوافع العنصرية . من مث إىل احلد من التمييزو
وباإلضافة إىل ذلـك، يعاقـب      .  مشدِّدة للعقوبة  وكراهية األجانب احملرضة على اجلرمية ظروفاً     

  .القانون األملاين على أي حتريض على الكراهية ضد أي فئة بعينها من فئات السكان

  .وجيري بالفعل األخذ بُنُهج شىت للتصدي للجرائم بدوافع العنصرية. تقبل أملانيا بالتوصية  - ١٤

 تنفيذ العديد من تدابري خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة       وجيري حالياً . تقبل أملانيا بالتوصية    - ١٥
  .العنصرية، وجيري كذلك تقييم أفضل السبل لزيادة تطوير خطة العمل يف املستقبل

انب مـشمولة يف    فاجلرائم بدوافع العنصرية وكراهية األج    . س بوسع أملانيا قبول هذه التوصية     لي  - ١٦
 بشرط وجود ما يدعو إىل الشك، بعـد        -  "سياسيةاجلرمية ذات الدوافع ال   "إحصاء الشرطة عن    

وباملقابـل،  . تقييم مجيع املالبسات وسلوك الفاعل، بأن اجلرمية املرتكبة كانت بدوافع عنصرية          
وعليـه،  .  على رأي الضحية غري املوضوعي      أن بعض املؤسسات االستشارية تركز حصراً      يبدو

بيد أن الـشرطة    . هناك ُنُهج خمتلفة لتسجيل هذه اجلرائم غري املتطابقة بعضها مع بعض تلقائياً           
حتقق يف كل صغرية وكبرية من املعلومات اليت ترد من املؤسسات االستشارية بـشأن اجلـرائم                

وإذا ما تأكدت هذه اجلرمية املشتبه فيها، فإهنا تسجل على أهنا حالة جلرمية ذات . يةبدوافع عنصر
وبالتايل، من املمكن إدراج معلومات عن الضحايا . دوافع سياسية يف اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية

والشهود الذين مل يتصلوا بالشرطة يف اإلحصاءات اليت جتمعها الشرطة عن اجلرمية وذلك عـن               
  .ق تبادل املعلومات بني الشرطة واملؤسسات االستشارية غري التابعة للدولةطري

  . تقبل أملانيا بالتوصية  - ١٧

تقبل أملانيا بالتوصية وستستمر يف هنجها الشمويل ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب هبـدف               - ١٨
  .التواصل مع مجيع مستويات اجملتمع

  . تقبل أملانيا بالتوصية  - ١٩
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  أمـواالً  ٢٠٠١وقد ُرصدت للربامج اليت اعتمدت يف هذا اجملال منذ عام           .  أملانيا بالتوصية  تقبل  - ٢٠
وقد قامت أملانيا بدور إجيايب وملتزم يف التحضريات ملؤمتر         .  مليون يورو  ١٦٦بلغت يف اجملموع    
  .ديربان االستعراضي

  .تقبل أملانيا بالتوصية  - ٢١

كومة االحتادية بالفعل يف االستعدادات إلدخال التعـديالت  وقد بدأت احل  . تقبل أملانيا بالتوصية    - ٢٢
  .بتغيري اهلوية اجلنسيةالالزمة على القانون املتعلق 

ليس بوسع أملانيا قبول هذه التوصية طاملا أهنا هتدف إىل إنشاء حمكمة منفصلة لرفع الـشكاوى                  - ٢٣
.  القانون قلما حتدث يف أملانيـا      فحاالت سوء املعاملة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ       . إليها

عريـضة  (وباإلضافة إىل إمكانية تقدمي شكوى إىل السلطات نفسها خبصوص التعرض العتداء            
وال . ، فإن اللجوء إىل حماكم مستقلة متاح يف أملانيـا      )الطلب من اإلدارة إعادة النظر يف القضية      

تصاف قانوين مستقل آخر يضاف     ترى احلكومة األملانية أي فائدة إضافية من استحداث سبيل ان         
  .إىل ما هو موجود أصالً

  للقانون األساسي، ميكـن دائمـاً      فوفقاً. وقد سبق تنفيذها إىل حد كبري     . تقبل أملانيا بالتوصية    - ٢٤
  .اللجوء إىل القضاء للطعن يف قرار إداري حكمت به حمكمة

ابري لـضمان تلبيـة أبـسط        وقد سبق هلا أن وضعت ونفذت شىت التـد         .تقبل أملانيا بالتوصية    - ٢٥
  ).يف جماالت التعليم والصحة والتغذية والسكن(احتياجات أطفال الشوارع 

وقد قدمت احلكومة االحتادية بالفعل مشروع قانون إىل الربملان األملـاين           . تقبل أملانيا بالتوصية    - ٢٦
يئة الظروف  يقترح تعديل أحكام شىت من القانون اجلنائي؛ ويهدف مشروع القانون هذا إىل هت            

  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالالزمة للتصديق على 

فبعض أوجه التدخل يف اجملال اخلاص ال ميكن تفاديها لدى . ليس بوسع أملانيا قبول هذه التوصية  - ٢٧
على أن القانون األملاين يقتـضي      . التصدي للتهديدات احملتملة ومالحقة مرتكيب اجلرائم قضائياً      

وباإلضافة إىل ذلك، . هذه التدخالت إىل أساس قانوين حيدد بشكل واضح شروط التدخلاستناد 
وبذلك فإن التقيد مبعايري سيادة     . بد أن تكون التدخالت متكافئة وتسمح باملراجعة القضائية        ال

سمح مبراقبة املساكن اخلاصة وال ُي. القانون مكفول لدى حدوث هذه التدخالت يف اجملال اخلاص
فال . بالوسائل املرئية على وجه اخلصوص إال بغرض التصدي للمخاطر مع مراعاة شروط صارمة

 أساسية، كأن   ميكن اللجوء إىل هذا األسلوب من املراقبة إال ملواجهة أخطار حمدقة تتهدد حقوقاً            
وط الصارمة السـتعمال    وتكفل الشر . تكون حياة شخص مهددة أو حلماية حتقيق متستر عليه        

املراقبة بالوسائل املرئية ملسكن خاص احلفاظ على التوازن بني ضرورة محاية األشـخاص مـن               
  .التدخل يف جماهلم اخلاص ومصلحة اجملتمع يف مواجهة التهديدات بصورة فعالة
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دأ اكتـساب   فأملانيا، شأهنا شأن العديد من الدول، ال جتيز من حيث املب          . تقبل أملانيا بالتوصية    - ٢٨
ومثة استثناء عام على هذه القاعدة خيص مواطين الـدول          . جنسيات متعددة عن طريق التجنيس    

وينطبق مبدأ جتنب تعدد اجلنسيات بغض النظر       . األخرى األعضاء يف االحتاد األورويب وسويسرا     
  .عن جنسية طالب اجلنسية وأصله اإلثين

اء اللباس الديين أثناء ساعات العمل، ال سـيما يف          فارتد. ليس بوسع أملانيا قبول هذه التوصية       - ٢٩
التحرر مـن إتيـان أشـخاص        على حرية املعتقد السلبية للطالب، أي        املدارس، يشكل تعدياً  

وباإلضافة إىل ذلك، فالدولـة     . ارتداء رموز متصلة بعقيدة ال يشاطروهنم اإلميان هبا       ممارسات و 
بوسع املشرعني أن ينظموا العالقة بني الدولة والدين وبالتايل، . ملزمة باحترام شرط احلياد الديين

يف املدارس؛ ويف هذا الصدد، فقد أجيز للمشرع تقييد احلرية الدينية للموظفني املدنيني مبنعهم من 
وقد صدرت يف هذا الصدد قوانني      . ارتداء رموز دينية بشكل مكشوف داخل صفوف املدارس       

وتعتقد أملانيا أن هذه القيود على احلرية الدينية تتفق مع  . مبواصفات متفاوتة يف عدد من األقاليم     
  .التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان

.  مليون مسلم يتمتعون حبرية ممارسة ديانتهم٣,٤ حنو هناك يف أملانيا حالياً. تقبل أملانيا بالتوصية  - ٣٠
  مسجداً ١٥٠منها حنو    مكان للعبادة تابع للمسلمني يف أملانيا،        ٢ ٦٠٠وُيقدَّر أن هناك حوايل     

 التخطيط لبنائها أو انتهى البناء  مسجد آخر جيري حاليا١٠٠ًباملعىن التقليدي؛ وهناك أكثر من 
وبإمكان أي شـخص    . وحرية الدين يف أملانيا مكفولة بنص الدستور على أهنا حق أساسي          . هبا

احملكمة  أنريته؛ وهذا يعين تعرضت حريته الدينية لقيود أن يلجأ إىل احملاكم ملراجعة قرار تقييد ح
 خمولة مبراجعة القوانني وأنه باإلمكان تقدمي شكوى إىل احملكمة األوروبيـة            الدستورية االحتادية 

شخاص األوتعمل احلكومة األملانية باستمرار على تعزيز االحترام الذي حيظى به . حلقوق اإلنسان
لك على هتيئة بيئة ميكن أن يعيش فيهـا         املنحدرين من أصول ثقافية ودينية شىت يف أملانيا، وكذ        

 يف أملانيـا  "مؤمتر اإلسالم"وقد أنشئ ألول مرة  . مجيع الناس يف أملانيا مع بعضهم البعض بسالم       
وقد أسهم  . ليكون مبثابة إطار وطين للعمل على تعزيز العالقات بني الدولة واملسلمني يف أملانيا            

ل يف تعزيز االحترام املتبادل والتفـاهم والتنـّوع         مؤمتر اإلسالم وخطة االندماج الوطنية بالفع     
  .وساعدا على ترشيد احلوار بشأن املشاكل القائمة يف جمال االندماج

  .وجيري تنفيذها بالفعل من خالل عدد من التدابري. تقبل أملانيا بالتوصية  - ٣١

زيادة فرص النجـاح     وقد سبق هلا أن نفذت تشكيلة عريضة من التدابري ل          .تقبل أملانيا بالتوصية    - ٣٢
وإحلاق مجيع األطفال والشباب الذين يقيمون أو       . املدرسي يف أوساط األطفال من أسر مهاجرة      

وُيلحق التالميذ الذين تكون لغتهم األم غري اللغة األملانية . يقطنون يف أملانيا بصورة دائمة إجباري
ف االنتقال من مرحلة التعليم ويتوق. بصفوف تتناسب وأعمارهم أو مستوياهتم التعليمية السابقة

االبتدائي على الثانوي على توصية على أساس األداء من املدرسة االبتدائية وعلى قرار أوليـاء               
واكتساب املهارات يف اللغة األملانية مؤهل رئيسي للتعلم والتواصل ومن مث فهو شـرط              . الطفل

 تعهدت األقـاليم، يف إطـار       وقد. أساسي لالندماج بنجاح يف املدرسة وسوق العمل واجملتمع       
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، حصول األطفال قبـل     ٢٠١٢، بأن تكفل، حبلول عام      "مبادرة تنمية املهارات من أجل أملانيا     "
وجاء يف خطـة االنـدماج      .  الحتياجاهتم لتعلم اللغة   التحاقهم باملدرسة على دعم مكثف وفقاً     

ب من أسر مهـاجرة مـع    الوطنية أن األقاليم هتدف إىل مواءمة األداء املدرسي لألطفال والشبا         
  .متوسط مستوى مجيع التالميذ يف أملانيا

 وتدرك أهنا تعين أن النظام املدرسي حيتاج إىل إتاحة فرص لالنتقال أثنـاء              .تقبل أملانيا بالتوصية    - ٣٣
الفترة االنتقالية من املستوى االبتدائي إىل املستوى الثانوي وكذلك بني خمتلف أصناف املدارس             

ميكن اختاذ القرار بإحلاق تلميذ مبدرسة التعليم املهـين إال بعـد إهنـاء املـستوى            وال  . الثانوية
  .األول  الثانوي

 فبسبب النظام االحتادي، تتمتع األقاليم والبلديات باملسؤولية احلصرية عن          .تقبل أملانيا بالتوصية    - ٣٤
يم والشؤون الثقافية يف املؤمتر الدائم لوزراء التعل، قرر ٢٠٠٨ويف عام . حتديد آجال زمنية حمددة

 بشأن دعم التعليم اخلاص وذلك بإشراك أصحاب املصلحة ١٩٩٤األقاليم حتديث توصياهتم لعام 
ويراعي هذا التعديل التطورات اليت حدثت يف السنوات األخرية         . الذين يعملون لصاحل املعوقني   

ألملانيـا أن صـّدقت     ، اليت سبق    قوق األشخاص ذوي اإلعاقة   األمم املتحدة حل  اتفاقية  وكذلك  
  .وقد ُرصدت موارد كبرية لُنظُم الدعم التقين على مجيع مستويات الدولة. عليها

 ما دامت ترمي إىل تقليص عدد الطلبة الذين يتركـون املدرسـة بـدون            .تقبل أملانيا بالتوصية    - ٣٥
 ية سـعياً  وقد اختذت احلكومة االحتادية واألقاليم إجراءات بالفعل لتنفيذ هذه التوص         . مؤهالت

حبلول )  يف املائة  ٧,٨(لتقليص عدد الطلبة الذين يتركون املدرسة بدون مؤهالت مبعدل النصف           
  .٢٠١٥عام 

  . وقد سبق هلا أن اختذت إجراءات لتنفيذها.تقبل أملانيا بالتوصية  - ٣٦

حتـادي  ، على املستويني اال   وجيري حالياً .  على تنفيذها   وهي تعكف حالياً   .تقبل أملانيا بالتوصية    - ٣٧
 لزيادة تطوير التـدابري املتعلقـة       واإلقليمي، إعداد شىت التقارير واملؤشرات اليت ستتخذ أساساً       

. ويف أملانيا، يكفل الدستور املساواة بني اجلنسني وحرية الدين واحلق يف حرية التعبري     . باالندماج
يب ويف سوق العمـل     فؤ الفرص يف التدر   اوبناًء عليه، فإن احلكومة االحتادية ملزمة بضمان تك       

 اإلمكانية املتكافئة للحصول على فـرص       وتكفل للرجال والنساء أيضاً   . جلميع الرجال والنساء  
واحلصول املتكافئ على التعليم مكفول للفرد بغض النظر عن عقيدته ومعتقداته . تعليمية متكافئة

  .وااللتحاق باملدارس العامة جماين. الدينية

عليم تفالنظام القانوين األملاين يكفل احلق يف ال      . ل هذه التوصية إىل حد كبري     بإمكان أملانيا أن تقب     - ٣٨
وإذا مت  . ويف الرعاية الصحية األولية ويف املساعدة القانونية يف حاالت املهاجرين بـدون أوراق            

 بد من التعامل معها مبدئياً     الكشف عن االنتهاكات القانونية أثناء أداء الدولة ملسؤولياهتا، فال        
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وكانت إمكانية رفض إخضاع مهاجرين بدون أوراق لعقوبات جنائية حمل          . لى هذا األساس  ع
  .فعالة  نظر ولكنها مل تنفذ بسبب الرغبة يف إدارة مسألة اهلجرة إدارة

وتقّيم أملانيا باستمرار تدابريها الرامية إىل . تقبل أملانيا بالتوصية، وقد سبق هلا أن نفذهتا بالكامل       - ٣٩
وتنفق احلكومة االحتادية . رين وعملت على توسيعها بشكل كبري يف السنوات األخريةدعم املهاج

وتراعي أملانيا توصيات هيئات معاهدات األمـم       .  لتعزيز االندماج   مليون يورو سنوياً   ٧٥٠حنو  
  .االندماج  املتحدة لدى وضع تدابريها يف جمال

اح باستخدام أي شكل من أشكال الوصـم        تقبل أملانيا بالتوصية على أال يكون باإلمكان السم         - ٤٠
ومثة العديد من مظاهر التشريف اليت تشد بالفعل اهتمام اجلمهور إىل           . وسيلة للدعاية السياسية  

  .إجنازات املهاجرين والتزامهم الرائع بسياسة االندماج

 العـودة   رغم عدم وجود حقٍ حمـدٍد يف      :  للنص التايل  بإمكان أملانيا قبول وتنفيذ التوصية وفقاً       - ٤١
بالنسبة للفتيات والنساء الالئي أكرهن على الزواج، فإن األحكام العامة من قانون األجانـب              

بإمكان النساء والفتيات الالئي أكـرهن علـى        : تسمح هلن بالعودة ما توفرت الشروط التالية      
. ملغـادرة الزواج العودة إىل أملانيا برخص إقامتهن األصلية يف غضون األشهر الستة األوىل بعد ا             

 احلق يف العودة بعد انقضاء صالحية رخصة اإلقامة إذا كن قد أقمن بصورة قانونية يف وهلن أيضاً
اإلقليم االحتادي ملدة مثاين سنوات قبل املغادرة وتابعن التعليم املدرسي فيه ملدة ست سـنوات،               

أملانيا، وإذا كان  ويف غضون مخس سنوات من مغادرهتن    عاماً ٢١وإذا قُدِّم الطلب قبل بلوغهن      
  .لديهن سبيل إلعالة أنفسهن

فرغم أنه من املفهوم أن العديد من الناس يتركون بلداهنم األصلية           . ليس بوسع أملانيا قبول هذه التوصية       -٤٢
واألمل حيدوهم يف إجياد آفاق اقتصادية واجتماعية أفضل، فإن البلدان املستقبلة لديها مصلحة وجيهة يف 

وبالتايل فإن القانون األملاين حيدد الظروف اليت يتعني توافرها ليتمكن الشخص من            . جرةإدارة عملية اهل  
ومن الناحية املبدئية، ُيدعى األشخاص الذين يدخلون البلد بـصورة غـري            . دخول أملانيا والعمل فيها   
انيـة، وكـذلك    ويف مثل هذه احلاالت، تنظر السلطات األمل      . يفعلوا ُرّحلوا  قانونية إىل املغادرة وإن مل    

  .احملاكم إذا اقتضى األمر، يف اجلوانب االجتماعية واإلنسانية وتراعيها

لقد التزمت أملانيا، يف إطار االحتاد األورويب، بأن تصل املساعدة اإلمنائية           . تقبل أملانيا بالتوصية    - ٤٣
 يف ٠,٧ و٢٠١٠ يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل حبلول عام ٠,٥١الرمسية اليت تقدمها نسبة   

، مـن حـصة     ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٤وقد زادت أملانيا، يف الفترة مـن        . ٢٠١٥املائة حبلول عام    
، احتلت أملانيا ٢٠٠٨ويف عام .  يف املائة٠,٣٨ يف املائة إىل ٠,٢٨مساعدهتا اإلمنائية الرمسية من 

  .ة على التوايلاملرتبة الثانية يف تصنيف كبار املاحنني باألرقام احلقيقية وذلك للسنة الثاني

  .تقبل أملانيا بالتوصية  - ٤٤

 -  -  -  -  -  


