بيان صحفي
رقم2021-104 :
التاريخ04.06.2021 :

استثناءات من فنادق الحجر الصحي العتبارات اجتماعية قوية
أعدت الحكومة النرويجية نظام تقديم طلبات لألشخاص ممن لديهم أسباب اجتماعية قوية للحصول على إعفاء من
واجب اإلقامة بفنادق الحجر الصحي .وال يستخدم هذا النظام إال في أضيق الحدود.
قالت وزيرة العدل والسالمة العامة ،مونيكا ميالند (حزب المحافظين) "على الرغم من أننا ما زلنا بحاجة إلى العمل
بقواعد صارمة فيما يخص فنادق الحجر الصحي ،إال أن هناك ضرورة لمنح استثناءات في بعض الحاالت الخاصة.
ولذلك فإن االنتهاء من إعداد هذا النظام هو أمر جيد ،ولكن يجب التأكيد على أن الحاصلين على هذه االستثناءات ،ال يزال
يتعين عليهم دخول الحجر الصحي في منزلهم أو في مكان آخر مناسب".
تتولى مديرية الهجرة ( )UDIاإلشراف على هذا النظام وقد قامت المديرية بإنشاء خدمة تقديم الطلبات على صفحة
 .www.udi.noوكانت مديرية الهجرة قد أطلقت خدمة تقديم نموذج الطلبات بتاريخ  31مايو  /أيار وتسلمت حتى اآلن
ما يقارب  4000طلب.
بموجب نص الفقرة  cمن البند الرابع من المادة  5من الالئحة التشريعية كوفيد ،19-يُسمح للقادمين إلى البالد بالتقدم
بطلب للحصول على إعفاء من واجب اإلقامة بفندق الحجر الصحي إذا توفرت لديهم "اعتبارات اجتماعية قوية" أو
"أسباب قهرية أخرى" ويكون لديهم مكان آخر مناسب لإلقامة فيه طوال فترة الحجر الصحي.
هذا النظام هو قاعدة استثنائية ت ُطبق في أضيق الحدود .أما األمور التي ت ُعد "اعتبارات اجتماعية قوية" أو "أسباب قهرية
أخرى" فيتم تقييمها فقط بناء على الوضع عند دخول البالد .إن الغرض من رحلة السفر إلى خارج البالد ليست في
األساس مسألة مهمة في هذا السياق.
هذه أمثلة للحاالت التي قد تعد "اعتبارات اجتماعية قوية":








المرض أو المعاناة التي تتطلب متابعة خاصة وتسهيالت غير متوفرة في فندق الحجر.
السفر إلى النرويج لزيارة شخص مقرب يصارع الموت أو يعاني من مرض خطير .يجب تفسير عبارة اشتراط
"خطورة" المرض بشكل صارم وأن ينظر إلى األمر في السياق ذاته عند منح استثناء لزيارة شخص يصارع
الموت .يشترط المعاناة من مرض نفس أو جسدي شديدة الخطورة قد يؤدي إلى الوفاة.
السفر إلى النرويج لحضور جنازة أو مراسم الدفن لشخص مقرب.
السفر إلى النرويج لحضور والدة الطفل.
األشخاص الذين يعودون إلى النرويج بعد إحضار طفل سيقومون بتبنيه.
األطفال القصر غير المشمولين باالستثناء الوارد في نص الفقرة  hمن البند الرابع من المادة  5والذين في حالة
عدم حصولهم على استثناء ،سيضطرون لإلقامة بمفردهم في فندق الحجر الصحي.
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