
 معلومات حول السفر إلى النرويج

 

ننتقل اآلن إلى مرحلة الحياة اليومية الطبيعية مع رفع درجة التأهب. يتم إلغاء القيود المفروضة على دخول النرويج 

 تدريجيًا. 

 

سبتمبر / أيلول قيود الدخول بالنسبة لدول المنطقة  25تُلغى اعتباًرا من الساعة الرابعة عصًرا من يوم السبت الموافق 

الشنغن والدول المصنفة باللون البنفسجي )هي مجموعة من الدول خارج المنطقة االقتصادية  االقتصادية األوروبية /

أنها تتمتع بوضع عدوى مقبول(. ويترتب على هذه طني للصحة العامة والتي يرى المعهد الو ،األوروبية / الشنغن

المقيمين في المنطقة االقتصادية  من التعديالت أن مواطني دول المنطقة االقتصادية األوروبية واألشخاص من دول أخري

 األوروبية واألشخاص المقيمين في المملكة المتحدة وسويسرا يحق لهم دخول النرويج. 

 

 سيستمر العمل بقيود الدخول لألشخاص القادمين من بقية الدول )ما تسمى بالدول ذات اللون الرمادي(. 

 هناك عدة استثناءات للقادمين من الدول المصنفة باللون الرمادي: 

 وثيق خالل األشهر الستة الماضية، والذين يمكنهم ت 19-األجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل أو المتعافين من كوفيد

الكورونا  اتذلك عن طريق شهادة كورونا قابلة للتحقق من صحتها وموصولة بنموذج االتحاد األوروبي لشهاد

 . (19-راجع الملحق د من الالئحة التشريعية لكوفيد)

  ُر الذين يسافرون مع والديهم الذين لديهم إعفاء من قيود الدخول بسبب حيازتهم لشهادة كورونا. ص  األطفال الق 

 ر الذين يسافرون مع والديهم الذين لديهم إعفاء من قيود الدخول ألسباب أخرى غير شهادة الكورونا. ص  طفال القُ األ 

 ن على مقعد دراسي في مؤسسة تعليمية نرويجية. والطالب األجانب الحاصل 

  .طالب برنامج الدكتوراه في مؤسسة تعليمية أو بحثية نرويجية 

 أو اإلقامة مع أفراد األسرة المقربين في النرويج: األجانب الذين سيقومون بزيارة 

o على تصريح الهجرة العائلية وناألجانب الحاصل 

o أو األطفال نرويجيين  عالقة مساكنة مع مواطنينن / لديهم شريك حياة مسجل / واألجانب المتزوج

د األسرة معًا في أو أطفال الزوج أو الزوجة لمواطنين نروجيين عندما يعيش أفرا ونر أو البالغص  القُ 

في  الخارج ويسافرون في زيارة إلى النرويج برفقة المواطن النرويجي أو عند سفرهم لاللتحاق به

  النرويج.

o ن / لديهم شريك حياة مسجل / عالقة مساكنة مع مواطنين من دول المنطقة واألجانب المتزوج

قيمون في البالد بشكل ثابت، أو االقتصادية األوروبية ممن يأتون إلى النرويج بغرض العمل وال ي

ن أو أطفال الزوج أو الزوجة عندما يسافرون إلى النرويج برفقة مواطن إحدى ور أو البالغص  أطفالهم القُ 

 دول المنطقة االقتصادية األوروبية أو عند سفرهم لاللتحاق به في النرويج. 

o  إحدى العالقات التالية مع شخص األجانب، بغض النظر عن جنسيتهم أو محل إقامتهم، عندما تربطهم

ن / األطفال ور أو البالغص  مقيم في النرويج: الزوج / شريك الحياة المسجل / المتساكن، األطفال القُ 

، أو البالغين رص  ن للزوج / الزوجة، الوالدين، زوج األم / زوجة األب لألطفال القُ ور أو البالغص  القُ 

، األم، األطفال، وأطفال زوجة االبن أو أطفال زوج االبنة ووالدي زوجة األب / والدي زوج ،األجداد

 )عبر نظام تقديم الطلبات للحصول على موافقة مسبقة لزيارة الحبيب( عاًما 18من هم فوق سن  األحباء

  ر لألحباء. ص  واألطفال القُ 

 

 لغرض رؤية أطفالهم نواألجانب القادم 

  ُاألجنبي حق الدخول، مثل مسؤوليات الرعاية الخاصة ألشخاص في ملي منح األجانب الذين لديهم أسباب خاصة ت

 النرويج أو لوجود اعتبارات اجتماعية قوية أخرى

 إعادة التوطينعبر نظام ون اللجوء والالجئ وطالب 



  ،العاملون في نقل البضائع والركاب، البحارة والعاملون في مجال الطيران، وبعض الفئات المهنية: الصحفيون

والدبلوماسيون والعسكريون، وأبناء قومية سامي عندما يتعلق األمر برعي قطعان الرنة والباحثون وأفراد الطواقم 

 في الرحالت البحيرة البحثية

  آمن للوظائف المجتمعية الحرجة األجانب الذين يقومون بأعمال ضرورية للغاية وذلك من أجل الحفاظ على تسيير

 ت األساسية للسكانأو من أجل تلبية االحتياجا

 نظمات دوليةمن من السلطات النرويجية والعاملون في وواألجانب المدع 

 األجانب الذين سيتوقفون في مطار في النرويج )سواء أثناء العبور الدولي أو داخل منطقة الشنغن( 

  في النرويج من وإلى األجانب المقيمون بشكل ثابت في جزيرة سفالبارد أو الذين عليهم المرور عبر البر الرئيسي

 العمل أو المسكن في سفالبارد.

على سبيل المثال قانون األجانب،  بموجببد من استيفاء الشروط العامة المتعلقة بحق الدخول إلى النرويج واإلقامة فيها ال

 يتعين على األجانب الملزمين بحيازة تأشيرة لدخول البالد الحصول عليها قبل السفر إلى هنا.

إلى إحدى الفئات التي يمكنها دخول النرويج؟هل تنتمي   

دخول النرويج، فعليك االطالع على المتطلبات التي تنطبق عليك. ال يزال يتعين على بعض الفئات  لديك الحق فيإذا كان  

حجر الصحي. للإجراء االختبار وتسجيل الدخول والخضوع   

 

 تسجيل الدخول

لمسافرين الملزمين بالخضوع إلى الحجر الصحي أو من عليهم واجب إجراء االختبار أو كال األمرين يتعين فقط على ا

تسجيل دخولهم إلى البالد. إذا كان الوالدان معفيان من التسجيل، فيجب عليهما ملء البيانات نيابة عن أطفالهم الذين تقل 

ستقوم بتقديمه إلى الشرطة عند عبور الحدود. عاًما. تحصل بعد إتمام التسجيل على إيصال  16أعمارهم عن   

 

 الدخول للتسجيل الرقمي

 

 هاتف رقمإذا كنت تحتاج إلى مساعدة في التسجيل، يمكنك االتصال بمكتب االستقبال / االستعالمات على 

  support@entrynorway.no البريد االلكتروني التواصل عبر+ أو 4733412870

 

الصحي عند دخول النرويجالحجر   

، من الحجر الصحي عند دخول النرويج البرتقالياللون ن من الدول المصنفة باللون األخضر ووالقادم ونيُعفى المسافر

تي يرى المعهد بينما يتعين على القادمين من الدول المصنفة باللون األحمر واألحمر الداكن والبنفسجي )مجموعة الدول ال

حجر الصحي عند خضوع للالوطني للصحة العامة أن وضع العدوى فيها مقبول( والدول ذات اللون الرمادي )بقية الدول( ال

دخول النرويج. يُستثنى من هذه القاعدة األشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أو من تعافوا من مرض الكورونا خالل 

األشهر الستة الماضية. يتعين على هؤالء األشخاص توثيق ذلك من خالل شهادة كورونا قابلة للتحقق وتكون موصولة 

 بالنظام االتحاد األوروبي لشهادات الكورونا. 

خاص أو في مكان آخر مناسب. يمكن تخفيض مدة الحجر الصحي المحددة السكن اليتوجب قضاء فترة الحجر الصحي في 

( يُظهر نتيجة سلبية بعد ثالثة أيام على األقل من الوصول إلى PCRرة أيام عن طريق إجراء اختبار بي سي آر )بعش

إجراء االختبار في اليوم الثالث. يُلغى العمل بنظام  في حالة عدمأيام  10النرويج. يتوجب استمرار فترة الحجر الصحي إلى 

يتم االحتفاظ به كعرض لمن ليس لديهم مكان مناسب لقضاء فترة الحجر فنادق الحجر الصحي كمتطلبات إلزامية، ولكن 

 الصحي. 

عاًما للحجر الصحي، ولكن ينبغي على األطفال إجراء اختبار  18قل أعمارهم عن تُلغى متطلبات خضوع األطفال الذين ت

 ( بعد ثالثة أيام من الوصول. PCRبي سي آر )

 (ةح الحجر الصحي عند الدخول )المعهد الوطني للصحة العامخريطة للدول / المناطق داخل أوروبا توض 

  المعهد الوطني للصحة العامة –الحجر الصحي والقواعد المتبعة عند الوصول إلى النرويج 

mailto:support@entrynorway.no


 

 الحجر الصحي نظام العمالة الوافدة و

يجب على العمال والمتعاقدين األجانب الذين تم قبولهم بموجب نظام تقديم الطلبات والذي تديره الهيئة النرويجية للمالحة 

االستمرار في تنفيذ الحجر الصحي في مكان إقامة مناسب معتمد من قبل هيئة الرقابة على  البحرية ومديرية الزراعة،

 شؤون العمل.  

 موقع ىاطلع على نموذج الطلب عل arbiedstilsynet.no 

 )نموذج الطلب للحصول على إعفاء من قيود الدخول )الهيئة النرويجية للمالحة البحرية 

 

 ختبار كوروناواجب إجراء ا

القادمين من الدول والمناطق المصنفة باللون األخضر واللون على الحدود بالنسبة للمسافرين  الختبارتُلغى متطلبات إجراء ا

البرتقالي، بينما يستمر العمل بمتطلبات إجراء االختبار للقادمين من مناطق تخضع لواجب الحجر الصحي ما لم يكونوا قد 

دة كورونا قابلة توثيق ذلك من خالل شها ، ويتعين على هؤالءحصلوا على التطعيم الكامل أو تعافوا من مرض الكورونا

ساعة من دخول النرويج  24. يُلغى شرط إجراء اختبار كورونا قبل بالنظام التابع لالتحاد األوروبي وصولةللتحقق وتكون م

 بالنسبة لجميع المسافرين. 

 

 (helsenorge.noلمزيد من المعلومات حول واجب إجراء الفحص )

 

 منطقة سفالبارد

لغي المتطلبات تُ يستمر العمل بمتطلبات تنفيذ الحجر الصحي في البر الرئيسي قبل مواصلة الرحلة إلى سفالبارد، ولكن 

  الخاصة بضرورة إجراء اختبار كورونا يُظهر نتيجة سلبية قبل السفر إلى سفالبارد.

 

 ختبارات كوروناالرقابة على الحدود ومراكز إجراء ا

سيُسمح بدخول البالد في الوقت الحالي عبر تخفيف تدريجي إلجراءات الرقابة على الحدود على ثالث مراحل. يجري س

معبًرا لمن ليس لديهم استثناءات خاصة. سيتم إعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة  35المعابر الحدودية المعتمدة البالغ عددها 

 راءات االختبار للمسافرين. إج من تجهيز البلدية الحدودية تنتهيعندما 

 

  ة(اختبار )مديرية الصحة النرويجي التي بها مراكزخريطة مع نظرة عامة على المعابر الحدودية المفتوحة 

 

 )التفتيش الحدودي لليخوت القادمة من الخارج إلى النرويج )انظر هنا 

  

 معلومات حول السفر ودخول النرويج وإجراء االختبار والحجر الصحي

  :81555015من النرويج  

  

  :4721898042من الخارج+ 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grensekontroll-av-lystbater-som-ankommer-norge-fra-utlandet/id2862328/

