
 

 الصعبة؟ الحاالت لجنة هً ما

كسونٌا السفلى إحدى اتعد لجنة الحاالت الصعبة بوالٌة س
ٌ  اللجان الم   نة من ِقبل وزٌر الداخلٌة وتضم فً عضوٌتها ع
من الكنائس والبلدٌات واالتحادات )ا من الحٌاة العامة أشخاص  

عن تلقً  ولة  مسؤوهً (. ورجال االقتصاد واألطباء وغٌرهم
كسونٌا اقدمة من األجانب المقٌمٌن بوالٌة سالم   لتماساتاال

 .السفلى من ذوي الحاالت الصعبة

تقوم اللجنة بفحص أسباب الحاالت الصعبة الخاصة والفردٌة 
 . والتً تحول دون إنهاء اإلقامة

ا لها من ذوي الحاالت قدم  ا م  لتماس  وعند قبول اللجنة ا
 ٌصدرن ثم وم. حالته إلى وزٌر الداخلٌة، تقوم بإالصعبة

منح تصرٌح إقامة لتوافر أسباب الحاالت قراره بشأن وزٌر ال
 (.أ من قانون اإلقامة 23بموجب المادة )الصعبة 

 الصعبة؟ الحاالت لتماسا تقدٌم له ٌحق من

ً   ٌحق لألجانب الصادر فً حقهم قرار   بمغادرة البالد أو  نهائ
الصعبة تقدٌم التماس إلى لجنة الحاالت  ،بعادهمإالذٌن ٌجب 

 .شخصٌة أو إنسانٌة تحول دون رحٌلهم لدٌهم أسباب   تإذا كان

  الصعبة؟ الحاالت أسباب تقدٌم ٌمكن متى

  ً ً   ٌعتبر االندماج االجتماع ً   والتعلٌم وكذلك  والوظٌف
فحص  عندثقل خاص  تاا ذور  التأصٌل فً المجتمع أم

 لبٌنطا  أسباب الحالة الصعبة بالنسبة للشخص أو العائلة الم  
 .بمغادرة البالد

 لنقاط التالٌةالخاصة باالبٌانات والمستندات  تعدعلٌه  وبناء  
ا،ا أمر    : مثل مهم 

 مدة اإلقامة -

 مدرسة لألطفال ر حضانة أو داالبحث عن  -

 والتعلٌم المتقدم  ً  نهالتدرٌب الم -

 العمل  -

ً  ونشطة فً الجوار والجمعٌات األ -  العمل التطوع

 ة واألسرٌة العالقات والروابط االجتماعٌ -

 األلمانٌة باللغة المعرفة -

ا تسلٌم لتماس ٌمكن ا لالعم  د المدارس من أراء مختلفة أٌض 
 .على سبٌل المثال والجمعٌات والجٌران وأصحاب األعمال

 قات الترحٌل فً بلد المنشأال فحص لمعو  

لجنة الحاالت الصعبة بفحص المشكالت واألخطار ال ت عنى 
 اختصاصهذا األمر من ؛ إذ أن المحتملة فً بلد المنشأ

 .للهجرة والالجئٌن والمحاكم اإلدارٌة المكتب االتحادي  

 

 إجراءات مكتوبة

ٌ   تسري اإلجراءات   ولذلك . ا فقطالكلٌة للحاالت الصعبة كتاب
ٌ ن  .شامل وفردي وواضح عرض جمٌع األسباب بشكل   ٌتع

 

 الوكالء ٌمكنهم تقدٌم المساعدة

ٌن توكٌل أشخاص ثقات فً تقدٌم ٌمكن لألجانب المعنٌ
أن ٌكون الوكالء من المحامٌن ولكن ٌمكن  ٌلزمال . لتماساال

خرٌن من أصدقاء ومن مراكز إسداء المشورة واأل ألشخاص  
 . لتماس إلى لجنة الحاالت الصعبةم االٌتقدأهل الثقة 

 

 لتماس؟اٌمكن تقدٌم  الحاالت ال ي  فً أ

جنة الحاالت الصعبة بموجب المادة الخامسة من الئحة ل
ٌ  ) ىالسفلكسونٌا االتابعة لوالٌة س  رمز لها باأللمانٌةو

أو غٌره  لتماسا ٌ قبلال ( NHärteKVO باالختصار
 إلبداء المشورة فً حالة

خص األجنبً غٌر مقٌم باألراضً أن ٌكون الش -
 إقامته غٌر معروف،محل  تحادٌة أو أن ٌكون اال

جنبً باألراضً إقامة الشخص األأن تكون مدة  -
 شهر، 18تحادٌة أقل من اال

أن  –خطٌرة لم ٌمض علٌها سنوات عدٌدة وقوع جرائم  -
ا أو أن ٌكون ٌكون قد تم تحدٌد موعد الترحٌل مسبق  

واعد المحددة القوتجدوا نقضى، اد قد حد  الموعد الم  
لتماس فً المادة الخامسة من الئحة سباب عدم قبول االأل

 .كسونٌا السفلىاة التابعة لوالٌة سلجنة الحاالت الصعب

 

 لتماس؟أٌن ٌمكن تقدٌم اال
أحد أعضاء لجنة الحاالت إلى لتماس ٌمكن تقدٌم اال

الصعبة أو بالمكتب الكائن بوزارة الداخلٌة التابعة لوالٌة 
 . كسونٌا السفلىاس

ً   علىتجدون عناوٌن األعضاء   الموقع اإللكترون
www.hfk.niedersachsen.de.  

ا تحمٌل هذا الموقع أٌض   عبرباإلضافة إلى ذلك ٌمكنكم 
اذج ووسائل مساعدة الئحة لجنة الحاالت الصعبة وكذلك نم

 .لتماساتلكٌفٌة عمل اال

 

 تجدون المزٌد من المعلومات فً

 Geschäftsstelle der) مكتب لجنة الحاالت الصعبة

Härtefallkommission) 

 وزارة الداخلٌة والرٌاضة. كسونٌا السفلىاوالٌة س

   Lavesalleeشارع  6

30169 Hannover 

 

لتماس وأن بالمعلومات الكاملة قبل تسلٌم االننصحكم بالتزود 
  ٌ ا لدى هٌئة شؤون األجانب المختصة تطلبوا المشورة شخص

 .أو لدى أحد مراكز إسداء المشورة للمهاجرٌن/و
 

 

http://www.hfk.niedersachsen.de/
http://www.hfk.niedersachsen.de/


 

 مكتب
 جنة الحاالت الصعبةل

 بوالٌة سكسونٌا السفلى 
 وزارة الداخلٌة والرٌاضة

 

 زودكم بالمعلوماتٌ
 

 

 رشادات حول اإل
 لتماسات الحاالت الصعبةا تقدٌمالخاصة ب

 إلى 
 فً  لجنة الحاالت الصعبة

 كسونٌا السفلى اوالٌة س
 

 

 

 

 

 

 


