
و�ج�ة   السفر إ� البلدان والمناطق المشمولة بنصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارج�ة ال�ف

 

ف الذهاب إ� بلد أو منطقة ب�عداد م وزارة الخارج�ة و تق و�جيني ف ال�ف ي ع� المواطنني
.  ما  نصائح السفر عندما نعتقد أنه ال ينب�ف

. التقي�م ال  ا هو والسبب أساس ي ي الحاالت   الخارجإ�  أثناء جائحة كورونا، كانت الدعوة إ� تجنب السفر شامل للوضع األميف
إال �ف

ي ت��د السفر إليها وما إذا  لالطالع ع� م��د من المعلومات    هنا ، بمثابة إجراء للس�طرة ع� العدوى. انقر  القصوی حول الدولة اليت
 كانت مشمولة بنصائح السفر. 

معاقبة أي شخص ع� سفرە إ� بلد مشمول بنصائح   نا قانون. ال �مكن الح السفر الصادرة عن وزارة الخارج�ة ل�س لها قوة ائنص
ت السفر.   السفر. ومع ذلك، �جب أن تدرك أنه �مكن أن �كون لذلك عواقب إذا اخ�ت

ف السفر للمساف��ن الذين �ذهبون إ� البلدان رة عامة، بصو  ف السفر تأمني كات تأمني نصائح السفر.  المشمولة ب ال توفر معظم �ش
. إذا سافر  ف ف نفسها تقرر من �حصل ع� التأمني كات التأمني ي أسوأ الحاالت   ت �ش

ف سفر، ف�جب أن تدرك أنه �ف إ� الخارج بدون تأمني
ة، ع� سب�ل المثال إذا تحمل تكال�ف خاصة ك قد تضطر إ� .  دخول اضطررت إ�ب�ي ، هناك قدرة  الجائحة�سبب و المستش�ف

ي المستشف�ات  ضع�فة  است�عاب
ف الخاصة به  �ف كة التأمني ي العد�د من البلدان. �جب ع� أي شخص �ختار السفر االتصال ��ش

�ف
ف    صالح. سفر  لمعرفة ما إذا كان لد�ه تأمني

أو   �ةعمال الح��فاأل إذا ذهبت إ� بلد أو منطقة مشمولة بنصائح السفر الخاصة بنا، فقد �كون من الصعب علينا مساعدتك.  
ي  ها من الظروف تجعل من الصعب علينا الق�ام بعملنا. لذلك قد �كون من الصعب علينا الوضع األميف تزو�دك أو قيود السفر أو غ�ي

ي السجن. جواز سفر جد�د إذا فقدت جوا ب
 ز سفرك، أو مساعدتك إذا مرضت أو انت� بك المطاف �ف

 
وري   سفركتقي�م ما إذا كان فقط من �مکنە  أنت  ورة قصوی�ف �ذا  و .  ن�ابة عنك. ال �ستطيع وزارة الخارج�ة تقي�م ذلك  أم ال   �ف

ا  ي �جب عل�ك دائم� ت السفر، فهناك بعض األش�اء اليت  ها: االنتباە إلیاخ�ت
 

كات  • ف سفر ممكن تحدث إ� �ش ف السفر واحصل ع� أفضل تأمني  تأمني
 .reiseregistrering.noسجل رحلتك ع�  •
ي من المال للسفر واإلقامة  •

 تأ�د من أن لد�ك ما �ك�ف
ا   تأ�د من • ة كاف�ة. تطلب العد�د من الدول أن �كون جواز السفر صالح� لمدة  أن جواز سفرك صالح لف�ت

 ط��لة 
 

 
ي وزارة الخارج�ة ع�  لد�ك أي أسئلة، فنحن نر  تإذا كان

 . 00 00 95 23ع� الرقم  أو   mfa.no@247حب بك لالتصال بمركز العمل�ات �ف

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/
mailto:247@mfa.no

