
                                   (Kindergeld)    تطبیق دقیق اتدیهعدم مبین بر   گذارش ازنتاجی اعرتاضیه

 کشور آ ملانمکک گرینده  و به اتباع بیاکرای پول مککی اطفال 

رشح ذیل اوایل ماه جون اعرتاضیه وشاکیت انمه ذیل را به ارگاهنای ذیربط دولت وسازماهنای س یایس این کشور به 

                                                                                                             ارسال داش مت :

فرموده قواننی مربوطه لطفًا انمه هذا که بیانگرپروبلمهای واقعی اتباع بیاکر ومریض کشورآ ملان میباشد دقیقًا مطالعه   

                                                           وش یوه تطبیق آ نرا مورد غور وبرریس قراردهید.

مردم ووطن خود،  من پناهنده وحقوقدان افغان هس مت تقریبًا بیست سال پیش اب داشنت آ رزوی خدمت به انسان، 

وفامیمل وطن خویش راترک وبه کشورآ ملان پناهنده  خباطرزنده ماندن خود نسبت حوادث جنگجمبورشدم 

میدامن ات  گردم.پناهنده گی من قبول وبعدازحصول اتبیعت  آ ملان،منحیث یک تبعه این کشورملکفیت قانوین خود

جتربه اکرم  یل،دربرابرقانونشکین وعدم تطبیق قانون صدای اعرتاض خود رابلند منوده بگوش مس ئولنی برسامن.رش ته حتص 

درخبشهای حقویق واینکه فعاًل سکرترمس ئول اجنمن حقوقداانن افغان دراروپا میبامش به من جرئت داد ات مشالکت 

ذیل که واقعیتهای عیین زنده گی ملیوهنا مهوطن آ ملاین وخودم میباشدهجت غوروبرریس به شام پیشهاد منامی.هرگاه به 

ببخش ید. پیش نهادات من : میگرددسبب ضیاء وقت شام و  یباشدنظرشام این اکر وظیفه وصالحیت من من   

برای  پول مذکورده ام،( چیست؟  طبق برداشتیکه ازقانون مربوطه منو Kindergeldـ هدف ازاتدیه پول اطفال )1

زنده گی  حتصیل واتمنی رامه شدن رشایط یح،فورشد سامل جسمی ورتقویه بنیه اقتصادی فامیلها خباطر وادلین هجت 

ای اطفالیکه وادلین شان مکک بر اما درمعل شود.پرداخته ل دوره حتصیل میباشد، ابید سالگی بشمو  52اطفال اتهبرت 

 (Bafög)اند  پول حتصیل جواانن درحال اتدیه منیشود.مثالا  ، Harz IVوبیاکران    Sozialhilfeدولت اخذ میدارند

 مذکور راطبق هدف آ نپول اداره مربوطه ای (Familienkasse)٬ش ند ( میباKindergeld)نوان مس تحقرا اخذ وقا

را ازپول مککی که قانوانا (Kindergeld)( ای اداره مربوطه هامن مقدارپول Jobcenter)به وادلین اتدیه میدارد .اما 

هرگاه  .( اتدیه منیگرددKindergeldبرای معیشت وادلین ابید پرداخته شود وضع میامنیند. بدین اساس اصاًل پول )

 ابنظرداشت بلند رفنت قمیتهای مانند کرایه خانه، بصورت دقیق زنده گی  حمصلنی فامیلهای غریب دررشایط فعیل

تیلفون خبصوص انرتنت که هجت مطالعه لکچرهای  ادویه ،ترانس پورت، قرطاس یه، کتاب،،لباسبرق،موادغذایئ،

 امنیدکفایت منی (Bafögپول )٬مورد ارزاییب قرارگرید زنده گی سایررضورایت اس تادان وپروفیرسان رضوری میباشد و

اتدیه که آ ینده کشوربدوش آ انن میباشد، ،قانونگذاران اب درک مطالب فوق ورشد سامل اطفال وجواانن 

(Kindergeld) .وتربییت اقتصاد به پرورش جسمی،رویح  ازنظر معل شان رضبه شدیداین  اما را تصویب منودند

اطفال وجواانن رشایط معیش یت وحتصییل چراکه  .ددان کشور آ ملان میباش ند وارد میگر نده ساز وجواانن که آ ی اطفال 

 .وبدترمیگردد حمدوداقتصادی نظر  اتباع غریب وبیاکرکشورآ ملان از

هبرتاست ات دولمتردان،سازماهنای س یایس ،هنادهای مدین نگاهی به وضع زنده گی اتباع غریب وبیاکر دولت آ ملان .ـ  5

 Sozialhilfeوضع زنده گی فالکتبارمکک گرینده گان سوس یال معیل بمکک کننده توجه جدی و  وادارات



                                        منایند نه بشلک تبلیغات هجت کسب رای بیشرتدرانتخاابت.   Harz IVبیاکرانو 

ابید رفع معضالت آ انن را دراولیت اکروفعالیت خویش قراردهندچراکه سریرشد جسمی، تعلمیی ورویح اطفال آ انن 

معاش مککی راکه فعاًل دولت اتدیه میدارد نظربه دارد. قرارجدی که آ ینده سازان کشورآ ملان میباش ند درمعرض خطر 

مریود مانند کرایه خانه،برق، موادغذایئ،  بلندخری ماهوار طی سال اقمیتها  وخبصوص بلندرفنت قمیتها طی چندسال اخری

 نی دلیلمه به امنیدآ انن راکفایت منیلباس،ترانس پورت،پول ادویه وسایررضورایت عادی،مرصف زنده گی خبورونه مری 

پیاده  هرگاه شامطور پیرشفته هجان روزبروز بیشرتمیگردد، گدااین درشهرهای آ ملان این کشورتعداد  است که

گردش منائید اب تعدادجواانن وکهنساالن برمیخورید که مرصوف پالیدن غذاهای وقت سپری درذابهل های هاهر درش 

آ انن به اساس شوق نه بلکه اب قبول ذلت راد.این معل نرسکهاهجت پیدا منودن بوتلهای خایل میباش   مغازه ها و

طرح وتطبیق کننده گان  قابل تذکرمیدامن که   .اجنام میدهند واوالدشان وجمبوریتهای اقتصادی هجت زنده ماندن خود

بدون درک  مناس برتبوده، دارای معاشدولت اکرمیامنیند  مکک گرینده گاندردفاتر که اکرمندانی یکتعدادقواننی خبصوص 

رضابت کوبنده برروح ،نورهمای اداری پرنسیپ و خالف بعضًا اببرخوردهای مکک گرینده گان،  های واقعی پروبمل

 وارد میامنیند.نزی حمتاجان  وروان آ ن

 ـ مشالکت ای شاکیتنامه خشیص خودم بود ...... 3

ـ حکومت ) مقام صدارت و وزارت اکر(سازماهنای  فوق را به مراجع ذیل ارسال داش مت :وشاکیتنامه اعرتاضیه 

حممکه عایل آ ملان هجت نظارت از تطبیق ٬(SPD / CDU / FDP / Grün / Die Linke / CSUس یایس )

                                                      :                                                                                    ذیل مربوطه مس ئولنی   .قانون تصویب شده اب نظر داشت امهیت آ ینده این قانون

، درقسمت رفع شاکیت خشیص من موضوع را به اداره اکرشهر یوابرازتشکرـ مقام صدارت اب توجه به مطلب مربوطه 

 زمینه اجراات میامنیند.                                               رمتذکر شدند که د ٬وزارت اکر مه اب ابراز تشکرمربوطه که زنده گی دارم راجع منود. 

بصورت  ٬اب ابرازتشکر ازمطلب ارسایل من (Grün / SPD /CDU/ FDP) رهربی و مس ئولنی مربوطه سازماهنای ـ 

واهمی منود . اتحال ازحممکه عایل آ ملان وحزب قرار دارد ودرزمینه توجه بیشرت خدرپالن اکری ما متذکرشدند که معوم 

(Die Linke.جواب اخذ نه منوده ام )  اندوخته  ٬من ازمهه حقوقدان گرامی خواهشمندم ات ابنظرداشت حتصیالت

وای کشور وجتربه معیل خویش منحیث مٔسولیت اخالیق خویش درمقابل ختلفات قانوین درکشور اویل های علمی 

 دومی که زنده گی می منایند صدای اعرتاض خویش را بلند منوده بگوش مٔسولنی امور برسانند.      

 اباحرتام

 عبدالواسع غفاری

 سکرترمٔسول اجنمن حقوقداانن افغان دراروپا


