
تحول  –  وتصنیفھا تقییم الدول بشأن تغییرات كبیرة 
من الدول إلى القائمة الخضراء عدد أكبر  

 

اعتباًرا من الخامس من یولیو / تموز ستعتمد قیود السفر وقواعد الحجر الصحي في النرویج على  
رت الحكومة  في االتحاد األوروبي. أج انفس الحد األقصى لمعدالت انتشار العدوى المعمول بھ

للصحة  األسبوعیة التي یقوم بھا المعھد الوطني   النرویجیة عدة تعدیالت بناًء على التقدیرات
مزید من الدول إلى القائمة الخضراء. وقد أجرى المعھد الوطني للصحة   اآلن وتتحول ،العامة

بعض الدول غیر    في أوروبا وكذلك ا لمجموعة مختارة من الجزرمً العامة للمرة األولى تقیی
التعدیالت حیز التنفیذ اعتباًرا   ھذه . تدخلمن قائمة الدول الثالثة األعضاء في االتحاد األوروبي

      من منتصف لیلة االثنین الموافق الخامس من یولیو / تموز. 
 

كبیرة من أوروبا ستصبح اآلن ضمن القائمة   قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "على الرغم من أن أجزاءً 
مع  لحجر الصحي، والخضراء وھو األمر الذي سیترتب علیھ زیادة أعداد المسافرین إلى البالد دون الحاجة إلى الخضوع ل

ذلك فسنواصل العمل بقواعد لتسجیل الدخول وإجراء الفحص على الحدود للقادمین من الدول الخضراء. وتھدف ھذه  
." والوقایة منھا المتغیرات الفیروسیة الجدیدة علىإحكام السیطرة إلى حمایتنا من العدوى القادمة من الخارج و اإلجراءات  

 
الدول خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة /    إلى ال تزال وزارة الخارجیة النرویجیة تنصح بتجنب السفر غیر الضروري

سیتم اعتباًرا من الخامس من یولیو / تموز إعطاء استثناءات لدول ومناطق معینة ولكن الشنغن والمملكة المتحدة. منطقة 
في قائمة االتحاد األوروبي للدول الثالثة، ما تسمى "الدول المصنفة باللون البنفسجي" (اطلع على القائمة أدناه) وسیتم بدًء  

رفع ھذه الدول من توصیة وزارة الخارجیة بتجنب السفر إلیھا. أما التوصیة بتجنب السفر لباقي دول   من التاریخ المذكور
العاشر من أغسطس / آب.   تاریخ العالم فستظل ساریة حتى  

 
المعمول بھم من قبل االتحاد   الكوروناالحد األقصى لمعدل انتشار العدوى وخریطة  مستویات إدراج على سیترتب

ق في قواعد  ولیس ھناك أي فر ، مصطلح "الدول المصنفة باللون البرتقالي". على حسب الوضع الراھناستخدام  األوروبي
  السفر والدخول بین الدول المصنفة باللون األحمر أو البرتقالي، ولكن قد تتغیر ھذه األمور في المستقبل.  

 
 الدول األوروبیة (باستثناء دول الشمال) 

 
 تتحول الدول التالیة إلى القائمة الخضراء:  

ولیشتنشتاین ولیتوانیا ولوكسمبورغ ومالطا  بلجیكا وبلغاریا وإستونیا وفرنسا وجزر الفارو والیونان وإیطالیا وكرواتیا 
فاتیكان والنمسا. وبولندا ورومانیا وسان مارینو وسلوفاكیا وسلوفینیا وسویسرا والتشیك وألمانیا والمجر وال  

 



 وتظل الدول التالیة ضمن القائمة الخضراء:  
 غرینالند وأیسلندا

 
وتظل الدول التالیة إما ضمن القائمة البرتقالیة أو الحمراء:     

 أیرلندا وقبرص والتفیا وموناكو وھولندا والبرتغال (اللون البرتقالي). 
 أندورا واسبانیا والمملكة المتحدة (اللون األحمر).  

(حیث تتحول یذ جزء من فترة الحجر الصحي بفندق الحجر لم یعد یُشترط على المسافرین القادمین من المملكة المتحدة تنف
  من اللون األحمر الداكن إلى األحمر فقط). 

 
دول الشمال ضمن مناطق  
 السوید  

 
 ستتحول المناطق التالیة إلى القائمة الخضراء:  

ویامتالند   Hallandوھاالند  Gävleborgوغافالبورغ   Gotlandوغوتالند   Dalarnaداالرنا 
Jämtland   وسكوناSkåne  وستوكھولمStockholm   وسودرمانالندSödermanland  

  Västernorrlandوفیسترنورالند   Västerbottenوفیستربوتین   Uppsalaال اوأوبس
وأورابرو    Götland Västraوغوتالند   Västraوفیسترا   Västmanlandوفاستمانالند 

Örebro    وأوسترغوتالندÖstergötland  . 
 

 ر:  حموتظل المناطق التالیة باللون البرتقالي أو األ
(مصنفة ضمن القائمة البرتقالیة)   Kalmarوكالمار  Jönköpingوبنغ ش ویون Blekingeبلیكنغا  

(مصنفة ضمن   Värmlandوفارمالند  Norrbottenونوربوتین  Kronobergوكرونوبرغ 
 القائمة الحمراء).  

 الدنمارك 
 ستتحول المناطق التالیة إلى القائمة الخضراء:  

ونوردیالند    Midtjyllandومیدتیالند   Syddanmarkوسیدانمارك   Sjællandشیالند 
Nordjylland  . 

 العاصمة (بما في ذلك كوبنھاغن) ضمن القائمة البرتقالیة.   إقلیم

 
 

 فنلندا  
 تتحول المناطق التالیة إلى القائمة الخضراء: 



  . Päijät-Hämeھاما  -وبیات  Pirkanmaaوبیركانما    Helsinki and Uusimaaھلسنكي وأوسیما  
 

 تظل المناطق التالیة ضمن القائمة الخضراء: 
-Eteläسافو -وإیتیال Ostrobothnia Centralوسنترال أوستروبوتانیا  Central Finlandسنترال فنلندا 

Savo سافو -وإیتاItä-Savo  ھاما -وكانتاKanta-Häme   وكیمنالكسوKymenlaakso   والبيLappi والنس -
  North Ostrobothniaونورث أوستروبوتنیا  North Kareliaونورث كارلیا  Länsi-Pohjaوھیا ب

وساوث أوستروبوتنیا  South Kareliaوساوث كارلیا  Satakuntaوساتاكونتا  Pohjois-Savoسافو -وبوھیوس
South Ostrobothnia  وفاساVaasa  سیومي  –وفارسینیاسVarsinais-Suomi  وأوالندÅland  . 

 
   ضمن القائمة البرتقالیة.  Kainuuمنطقة كاینو 

 

في أوروبا   ختارة من الجزرمجموعة م  

سیتم اعتباًرا من الخامس من یولیو / تموز تقییم بعض الجزر بشكل خاص من أجل تیسیر السفر اآلمن إلى الجزر التي  
عن باقي مناطق خالل الجائحة مفضلة للنرویجیین. كان وضع العدوى في العدید من ھذه الجزر مختلفا تعتبر وجھات سفر 

 البر الرئیسي.  

الدول الخضراء:  تتحول الجزر التالیة إلى قائمة   

 إقلیم الجزر األیونیة، الیونان •
 جزیرة كریت، الیونان  •
 ، الیونان الشمالیة جزر بحر إیجة •
 كورسیكا، فرنسا  •
 مادیرا، البرتغال •
 سردینیا، إیطالیا  •
 صقلیة، إیطالیا  •

 تتحول الجزر التالیة إلى القائمة الحمراء أو البرتقالیة: 

 جزر األزور، البرتغال (مصنفة باللون البرتقالي)   •
 جزر البلیار، اسبانیا (مصنفة باللون البرتقالي) •
 )لجنوبیة، الیونان (مصنفة باللون البرتقاليإیجة ا جزر بحر  •
 جزر الكناري، اسبانیا (مصنفة باللون األحمر)   •

 
 



المصنفة باللون البنفسجي : الدول المختارة قائمة االتحاد األوروبي للدول الثالثة  

  ،أجرى المعھد الوطني للصحة العامة ألول مرة تقییما للدول والمناطق المدرجة في قائمة االتحاد األوروبي للدول الثالثة
فیھا إلى إمكانیة العمل بتسھیالت في قواعد الدخول من تلك المناطق إلى النرویج وكذلك   عدوىیشیر وضع الوالتي 

وسیتم اإلشارة إلى ھذه الدول ب "دول القائمة البنفسجیة".  ،اإلعفاء من اإلقامة في فنادق الحجر الصحي   

   ستتحول ھذه الدول إلى قائمة الدول البنفسجیة: 

 أسترالیا •
 نیوزیالندا  •
 إسرائیل  •
 الیابان •
 لبنان •
 مقدونیا الشمالیة  •
 صربیا •
 كوریا الجنوبیة  •
 الوالیات المتحدة األمریكیة  •
 سنغافورة   •
 تایوان •

یخضع لنفس المتطلبات الخاصة بإجراء الفحص وضرورة تسجیل الدخول   كل من أقام في دولة ضمن القائمة البنفسجیة
قواعد، ولھذا فیتم تنظیم مسألة الدول البنفسجیة ضمن والحجر الصحي كالقادمین من دول القائمة الحمراء. وقد تتغیر ھذه ال

. 19- تصنیف خاص في الالئحة التشریعیة كوفید  

خول النرویج، كالمقیمین في البالد، فیترتب على التصنیف الجدید "قائمة  بالنسبة لألشخاص الذین یُسمح لھم بالفعل بد
مناطق المصنفة باللون البنفسجي خالل العشرة أیام األخیرة سیعفون  الدول البنفسجیة" ھو أن األشخاص الذین أقاموا في ال

      من اإلقامة بفندق الحجر الصحي عند الوصول إلى النرویج.   
 

من الدول المصنفة باللون البنفسجي   شابھوما  /الحبیبة حبیبوال لألجدادالسماح 
 بدخول النرویج 

أن األشخاص من قائمة االتحاد األوروبي للدول الثالثة لیس لدیھم الحق في دخول النرویج، ولكن  القاعدة الرئیسیة ھي 
ن یولیو / تموز: یُسمح لألجانب المقیمین في ھناك بعض االستثناءات. سیتم إعطاء استثناء إضافي اعتباًرا من الخامس م

:  بالدبلد مصنفة باللون البنفسجي وتربطھم العالقة التالیة بشخص مقیم في النرویج من دخول ال  

 / أطفال الزوج أو الزوجة  راشدینواألجداد ألطفال  الراشدون أو القصر، األطفال وأطفال الزوج أو الزوجة .1
 األجداد واألحفاد   .2



. یجب أن یكون عمر  حبیبة/ ال حبیبلل القصر لطفااألفوق سن الثامنة عشرة وممن ھم  حبیب / الحبیبةال  .3
 قد التقیا فعلیا من قبل.   ناالعالقة بین الطرفین تسعة أشھر على األقل وأن یكو

 ویُشترط لدخول األصدقاء إلى النرویج الحصول على موافقة مسبقة. 

. یُسمح حالیا بدخول أفراد األسرة المقربین )UDIطلب إلى مدیریة شئون الھجرة ( تتم اإلجراءات من خالل تقدیم و

 كالزوج أو الزوجة / المتساكنین واألطفال القصر إلى النرویج.  

 حبیب / الحبیبة یالت في قواعد الدخول لزیارة أفراد األسرة أو ال تسھاقرأ أیضا: 

 تحدیثات جدیدة كل أسبوع 

والمناطق بشكل أسبوعي. یتم في األسابیع الزوجیة تقییم اللون الذي  یجري المعھد الوطني للصحة العامة تقییما للدول 
الدول والمناطق المختلفة، أما في األسابیع الفردیة فیتم النظر فقط فیما إذا كان وضع العدوى یتطلب  جمیع ستصنف بھ

 تحول بعض الدول من القائمة الخضراء إلى الحمراء.    

في الساعة الثانیة عشرة من ظھر   regjeringen.noسیتم نشر التحدیثات الخاصة بتقییم الدول على صفحة الحكومة 
. وبعد دخول في بدایة األسبوع التاليكل یوم جمعة، على أن تدخل التعدیالت حیز التنفیذ اعتباًرا من منتصف لیلة االثنین 

 .  FHI.noوالخریطة التفاعلیة على صفحة   19-الئحة كوفید ثالتعدیالت حیز التنفیذ، سیتم تحدی 

 
عدم استقرار وضع العدوى یترتب علیھ إمكانیة تغییر النصائح والقواعد في  

 الدول المختلفة بشكل سریع

ال تزال ھناك قواعد دخول صارمة في النرویج وفي دول أخرى، ولھذا ینبغي علیك االطالع على القواعد المعمول بھا في 
.  ما ھي قواعد الحجر الصحي التي ستنطبق عند عودتك إلى النرویجمعرفة وقبل السفر الدولة التي ستسافر إلیھا   

في وقت قصیر إذا ساءت حالة العدوى.  قد تتغیر قواعد السفر والدخول في الدول المختلفة   

من  وبناء على ما سبق، فإن توصیة الحكومة النرویجیة ال تزال ھي قضاء العطلة في النرویج، فھو األمر األكثر أمانًا 
. التخطیط والتكھن باألمور  القدرة على حیث  

لى النرویج. من المھم لنا أن نحمي أنفسنا بالنسبة لمن سیسافرون خارج البالد، فقد یضطرون لالنتظار طویال عند العودة إ
 من العدوى القادمة من الخارج والمتغیرات الفیروسیة الجدیدة. 

سیترتب على إجراءات مكافحة العدوى الفحص والرقابة على الحدود بطریقة مختلفة تماما عما اعتدنا علیھ. وعلى الرغم  
حدود أكثر فعالیة، إال أن صفوف االنتظار قد تصبح طویلة.  لمن الجھود المتواصلة التي تُبذل لجعل الرقابة على ا  



 
 

  5ھذه ھي المتطلبات المتعلقة بالسفر ودخول النرویج ونظام الحجر الصحي اعتباًرا من 
تموز  یولیو /   
النرویج ولن تخضع للحجر الصحي. یتعین على  دخول قائمة الدول الخضراء: ال یُشترط إجراء فحص قبل  •

المرء ملء نموذج تسجیل الدخول والفحص على الحدود عند الوصول. األشخاص المقیمون في دول مصنفة 
 باللون األخضر معفون من حظر الدخول إلى النرویج.  

 
قائمة الدول البرتقالیة: المسافرون القادمون من الدول المصنفة باللون البرتقالي یخضعون لنفس المتطلبات   •

كالقادمین من دول مصنفة باللون األحمر. ومع ذلك، قد یكون من الوارد الحقا فرض متطلبات خاصة بالدول  
 المصنفة باللون البرتقالي.  

 
الفئات التي لدیھا حق الدخول إلى النرویج من ھذه الدول. یتعین على   قائمة الدول الحمراء: ھناك قیود حول •

القادمین ممن لدیھم حق الدخول إلى النرویج تقدیم نتیجة اختبار سلبي قبل دخول البالد وملء نموذج تسجیل 
 الحدود عند الوصول والخضوع للحجر الصحي. على  الدخول وإجراء فحص  

 
نفس قواعد الدخول كما ھو الحال مع الدول المصنفة باللون األحمر، تسري ن: قائمة الدول باللون األحمر الداك •

 ولكن باإلضافة إلى ذلك، یجب قضاء جزء من فترة الحجر بفندق الحجر الصحي.  
 
من ھذه الدول من حظر   حبیب/الحبیبة وما شابھقائمة الدول المصنفة باللون البنفسجي: یُستثني األجداد وال •

لك، فتسري نفس قواعد الدخول (الحجر الصحي وإجراء الفحص إلخ) التي تنطبق على  الدخول. أما دون ذ
 الدول المصنفة باللون األحمر. 

 
: تسري علیھا نفس قواعد الدخول (فندق الحجر الصحي وإجراء االختبار إلخ) التي تنطبق على دول العالمباقي  •

 الدول المصنفة باللون األحمر الداكن.  
 

 
في األشھر الستة الماضیة وتستطیع توثیق ذلك من خالل شھادة   19-تطعیمك بشكل كامل أو تعافیت من كوفیدھل تم 

من الحجر   یتم إعفاؤكو؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فیمكنك دخول النرویج المفعول كورونا نرویجیة أو أوروبیة ساریة
ة تسجیل الدخول أو إجراء اختبار على الحدود. وینطبق  الصحي وال تحتاج إلى تقدیم فحص بنتیجة سلبیة أو ملء استمار 

 ھذا األمر بغض النظر عن البلد الذي تأتي منھ.  
 

االستثناءات من  علیھا أیضا وتجد  helsenorge.noعلى منصة  "ما الذي ینطبق علیك؟" اقرأ المزید على صفحة 
 متطلبات قضاء فترة الحجر بفنادق الحجر الصحي. القائمة أعاله، منھا على سبیل المثال استثناء القصر من 

 

 



 المعاییر المعمول بھا عند تقییم الدول 
عدد الحاالت المسجلة وإجراء انتشار الوباء عند تقییم السفر بین الدول والخاص بالحد األقصى لمعدل  مؤشرات

ة العدوى  یقوم بإعدادھا المركز األوروبي للوقایة من األمراض ومكافح االختبارات وعدد السكان في الدول األوروبیة
)ECDC .وتعتبر ھذه البیانات مصدرا أساسیا لحسابات المعھد الوطني للصحة العامة ( 
 

 50"أقل من  مصطلحاإلیجابیة. إن   عیناتیوما وكذلك نسبة ال 14تستند المعاییر إلى األرقام لكل مئة ألف نسمة في آخر 
 یوما." 14ألف نسمة خالل آخر  100حالة مؤكدة لكل  50عني "أقل من یحالة" 

 
عینات   حالة ونسبة 75أقل من  أو ،%4 نسبة عینات إیجابیة أقل منحالة و 50دول القائمة الخضراء: أقل من  •

 %.  1 إیجابیة أقل من
 

حالة   75و 50أو ما بین  أو أكثر،% عینات 4 یةعینات إیجاب حالة ونسبة 50دول القائمة البرتقالیة: أقل من  •
حالة ونسبة عینات إیجابیة أقل من   200و 75أو ما بین ، %1وأن تكون نسبة العینات اإلیجابیة أكثر من 

4 .% 
 

  500و 200أو ما بین  ،% او أكثر4 عینات إیجابیة حالة ونسبة 200و 75حمراء: ما بین دول القائمة ال •
 حالة مؤكدة.  

 
أو عند افتقاد البیانات  ،أو أكثر 500إذا كانت الحاالت المؤكدة األحمر الداكن:  اللون   ذاتدول القائمة  •

 الضروریة والموثوقة إلجراء التقییم. 
 
 

تتعلق بمكافحة العدوي، مثل ارتفاع معدل ظھور المتغیرات الفیروسیة شدیدة العدوى، یتم  قویةعند وجود اعتبارات 
قائمة الدول ذات اللون األحمر الداكن بغض النظر عن نسبة العینات اإلیجابیة.   ضمن تصنیف الدولة   

 
وقد یؤدي التقییم الشامل أیضا إلى أن إحدى الدول المؤھلة لكي تصبح خضراء بناء على معاییر موضوعیة ال تحصل  

تقالي أو األحمر.  على ھذا التصنیف، ولكنھا تصنف باللون البر  
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