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 معلومات للمسافرين إلى مؤتمر أبوجا  

 

، سوف يكون مؤتمر أبوجا فعالية مختلطة تشتمل على الحضور الشخصي والمشاركة عن بُعد عبر اإلنترنت الستيعاب 19- بسبب جائحة كوفيد 

يراسلوا  الراغبون في المشاركة شخصياً، نطلب منهم أن  الدبلوماسيون والوفود الحكومية رفيعة المستوى والمتحدثون في الجلسات  كافة الوفود.  

للمؤتمر  مباشرة المنظمة  الوطنية  إشراك    nssc@education.gov.ng  اللجنة  عمل  لعنوان   ccمع 

safeschools@protectingeducation.org  الرسالة المرسلة إلى اللجنة الوطنية    .2021  ولأكتوبر/تشرين األ  4االثنين    في موعد أقصاه

 شمل كل التوثيق الخاص بالتأشيرة بحسب متطلبات التأشيرة أدناه. ن تالمنظمة يجب أ

 

ظة أن هذه  حمالرجاء  هذه أول مرة ينعقد فيها المؤتمر في القارة األفريقية. تلتزم نيجيريا تماماً بالتوجيهات والتدابير التالية للحفاظ على سالمتك.  

 المختصة. المعلومات أدناه قد تتغير بحسب التغيرات التي قد تطرأ على القواعد والتدابير الصادرة عن الهيئات الحكومية 

 

 قبل أن تسافر  

 خطاب الدعوة الصادر من نيجيريا •

o مطلوب من جميع الحضور طباعة الدعوة الرسمية والحجز الفندقي قبل السفر 

 متطلبات التأشيرة •

o   مطلوب من الحضور التقدم عبر البريد اإللكتروني للجنة الوطنية المنظمة لطلب تأشيرة، وسوف تصدر لدى الوصول في

أشهر من بعد دخول الدولة، وإثبات باإلقامة، وتأكيد بحجز  6المطار. البد من وجود جواز سفر ساري لفترة ال تقل عن 

الطيران وتذكرة العودة، وخطاب الدعوة، وتأمين صحي للسفر ووثيقة بمسار وتفاصيل الرحلة. بعد الموافقة من إدارة 

وفد، للتمكن من أخذ رحالت الطيران خاصتهم إلى نيجيريا. لدى  الهجرة، سوف يتم إرسال نسخ من الموافقة إلى كل

 عد تسديد رسوم التأشيرة المطلوبة الوصول في نيجيريا، سوف يصدر للوفود تأشيرات ب 

 فقط فيما يخص مؤتمر أبوجا( )تحليل الـ بي سي آر   •

o لم يمر على إجراؤه أكثر  آر سلبي  مطلوب بشكل إلزامي لجميع المسافرين إلى نيجيريا وجود إثبات بإجراء اختبار بي سي

 قبل السفر من دولهمساعة  72من 

o  السفر الدولية النيجيرية موقع إلكتروني/بوابةمتوقع من جميع المسافرين التسجيل في 

o  "البوابة/الموقع اإللكتروني للسفر  منضمان الحصول على كود "كيو آر  

o  من اللجنة   إعفاء صادرما إن يتم تقديم الطلب بالتأشيرة إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر، فسوف يتم النظر في أمر عمل

أيام بعد الوصول، وهذا فيما يخص الدبلوماسيين  7بشأن إجراءات العزل لمدة  19- التوجيهية الرئاسية المعنية بكوفيد

يخص   في المؤتمر القادمين من دول ليست عليها إجراءات تقييدية فيماوالوفود الحكومية رفيعة المستوى والمتحدثين 

 االحترازية  19- تدابير كوفيد

o الذين ال يحتاجون إلى تأشيرة للسفر إلى نيجيريا، عليهم الكتابة مباشرة  19- المسافرون من الدول خارج قائمة حظر كوفيد

 أيام. 7العزل لمدة  فيما يخص   19- التوجيهية لكوفيد خاص من قبل اللجنة إعفاءللجنة المنظمة للمؤتمر لطلب إلى ا

o  الدول المشمولة بإجراءات كوفيد  من الدبلوماسيون والوفود الحكومية رفيعة المستوى والمتحدثون بالمؤتمر

 الذاتي/اإللزامي. الخاصة بالسفر، نشجعهم على المشاركة عبر اإلنترنت، إذ لن يتم منحهم إعفاء من العزل االحترازية 

o   لدى الوصول، سوف يخضع جميع المسافرين بما يشمل الدبلوماسيين لفحص طبي اعتيادي من قبل سلطات الجوازات

 هنا لدى نقطة الوصول. تتوفر معلومات إضافية حول بروتوكول السفر للدبلوماسيين 

o إلى مكتب الخدمات الصحية بإدارة الجوازات    19-البد من تقديم نسخة من اإلعفاء من إجراءات العزل الخاصة بكوفيد

 لدى نقطة الدخول إلى الدولة 

o في مرحلة الترانزيت أثناء السفر 19- على جميع المسافرين االلتزام بتدابير الوقاية من كوفيد 

 هل يجب أن أكون حاصالً على اللقاح؟   •

o  لكنه ليس إلزامي للمسافرين إلى نيجيريا. كل مسافر إلى نيجيريا سيتعين عليه بغض النظر    19- بأخذ لقاح كوفيد  يوصى بشدة

 كول السفر لدى الوصول إلى الدولة عن اللقاح أداء كافة اختبارات بي سي آر المطلوبة وعليه االلتزام ببروتو

 نيجيريا؟في   19- أين أجد معلومات إضافية عن تدابير وتوجيهات كوفيد •

o  19- الخاص بكوفيد موقع الهيئة النيجيرية للسيطرة على األمراضيُرجى زيارة 

 الفنادق التي معها شراكة   •
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2 

 

o   ستتوفر خدمة نقل مجانية  عقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر شراكة مع الفنادق التالية فيما يخص تقديم خصومات للوفود. كما

 بالحافالت في هذه الفنادق 

Charriot Hotels, No 7 Tito Broz Street, Off Jimmy Carter Street, Asokoro, 
Abuja.  Tel: +2348111114841, +2349092111112. 

Email: info@chariothotels.com, website: www.chariothotels.com  

 
Stratton Hotel, Bola lge Close, Abuja, Nigeria, Asokoro, Abuja. Tel: 
+23494620700, +2348035756828. Email : reservation@strattonhotelasokoro.com, 
website : www.strattonhotelasokoro.com  
 
Serendib Hotels, No 19 Nelson Mandela Street, Asokoro, Abuja. Tel : 
+2348029473105, email : serendibabuja1@gmail.com, info@serendibhotels.com, 
website : www.serendibhotels.com 

 نصائح خاصة بالسالمة   •

o  من الجيد دائماً أن ينتبه المرء لبيئته المحيطة. يجب تجنب السير وحيداً في الليل، ال سيما لمسافات طويلة. شهر

 6:30، وتغرب الشمس حوالي الساعة  أكتوبر/تشرين األول في أبوجا يقع في موسم الجفاف

 التأمين الصحي الخاص بالسفر   •

o 19- ص بك يشمل تغطية دولية لكوفيدفر أن يكون التأمين الصحي للسفر الخايُرجى التأكد قبل أن تسا 

 

 وي الدولي في أبوجا  يدي أزيك م الوصول إلى مطار نا

  في المطار  •

o   لدى الوصول، سوف تمر بالفحص من قبل إدارة صحة المرافئ وإدارة الهجرة والجمارك. سوف يتواجد منسقون

 دخولك إلى نيجيريابروتوكوليون في المطار لتيسير 

o   يتوفر اإلنترنت المجاني في المطار 

o  ال تترك متعلقاتك مع أحد 

o   ال تترك متعلقاتك بعيدة عن متابعتك 

o  هناك مكاتب لتغيير العملة في المطار 

o   تبيّن أفراد األمن المنتشرين بالمطار لصالح مؤتمر أبوجا 

o  زت مع الفنادق الشريكة. سوف يُطلب من الوفود تقديم نسخة  سوف تتوفر حافالت مجانية في أوقات معينة للوفود التي حج

 استخدام خدمة الحافلة قبل كيد حجر الفندق مطبوعة من تأ

 ؟ )بالنسبة لفندق أبوجا تحديداً(هل سأحتاج لدخول الحجر الصحي لدى الوصول  •

o ر تقديم إعفاء للوفود الحكومية  بعد تقديمك لطلب إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر بالتأشيرة، يصبح من الممكن النظر في أم

 19- رفيعة المستوى والمتحدثين الضيوف على المؤتمر من العزل الذاتي الذي قررته اللجنة التوجيهية المعنية بكوفيد

 هل أقنعة الوجه إجبارية؟   •

o   ارتداء قناع للوجه إجباري في كافة األوقات 

 سبل أخرى للتنقل   •

o   )شركات سيارات األجرة )التاكسي 

 استخدم سيارات التاكسي المسجلة في المطار   ▪

o   أوبر / بولت 

يمكنك تنزيل التطبيق على هاتفك وحجز سيارة عن طريق الهاتف. سوف يتم فرض رسوم الستخدام اإلنترنت  ▪

 النقال الخاص بك على الهاتف بحسب أسعار التجوال الدولي الخاصة بمقدم خدمة الهاتف 
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 الفعالية  المؤتمر/أثناء  انعقاد مكان إلى الوصول

 االنتقال إلى مقر انعقاد المؤتمر  •

o  سوف تتوفر حافالت مجانية لنقل الوفود من الفنادق الشريكة إلى مكان انعقاد المؤتمر 

 التسجيل في المؤتمر  •

o   قدم خطاب الدعوة المطبوع الخاص بك وبطاقة هوية 

o سوف يتم تسليم المواد المطبوعة الخاصة بالمؤتمر إليك 

o ى خطاب الدعوةالدخول ال يكون إال بناء عل 

 التي سيتم تطبيقها؟   19- ما هي تدابير الوقاية من كوفيد •

o  من سعتها50سوف تكون قاعة المؤتمر ممتلئة بنسبة % 

o االحترازية األخرى بحزم   19- سوف يتم االلتزام بتدابير كوفيد 

 ماذا سيحدث إذا تبين إصابة أحدهم بالحمى؟   •

o   سوف يتم فصله عن اآلخرين وإجراء اختبار له باستخدام معدات االختبار التشخيصي السريع. إذا أكد االختبار اإلصابة

 ، سوف يتم نقله إلى مركز عالجي للعزل والعالج  19- بكوفيد

 ماذا سيحدث إذا مرضت في مكان انعقاد المؤتمر؟  •

o  ار التشخيصي السريع. قد يتطلب هذا نقلك إلى عيادة طبية لتقييم سوف يتم قياس الحرارة ثم إجراء اختبار بمعدات االختب

 الطبيب المقيم بها لحالتك الصحية 

 

 مغادرة أبوجا، نيجيريا  

 هل أحتاج إلى إجراء اختبار بي سي آر قبل مغادرة أبوجا؟   •

o  اإلجراءات الخاصة بالدولة التي أداء اختبار بي سي آر يعتمد على إجراءات الدولة التي ستسافر إليها. رجاء الرجوع إلى

 ستسافر إليها بعد المؤتمر

 أين يمكن أن أجري اختبار بي سي آر في أبوجا؟   •

o  هنا لعمل االختبار، قم بزيارة أقرب مركز إليك. تتوفر قائمة بمراكز االختبار 

 وي الدولي، أبوجا  ي دي أزيكممطار نااالنتقال إلى 

 سوف تتوفر حافالت تقدمها الفنادق الشريكة لنقل الوفود إلى المطار   •

. تتوفر معلومات إضافية على  هنا ةالوفود التي ستنضم عبر اإلنترنت، نطلب منها التسجيل في مؤتمر أبوجا عن طريق تعبئة هذه االستمار

 . الموقع

https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/lab-directory
https://ssdconference.education.gov.ng/
file:///C:/Users/HP/Downloads/ssdconference.education.gov.ng

