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٢٦/٧/٢٠١٣  EB 2013/35  
  نداكإلى  لالیكاو تأشیرة دخول المشاركین في الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة

  )٤/١٠/٢٠١٣إلى  ٢٤/٩/٢٠١٣(مونتریـال، من 
تعلیمات في ) CIC( الكندیةلجنسیة والهجرة ا دائرة شؤون تللجمعیة العمومیة لالیكاو، أصدر  تحضیر للدورة الثامنة والثالثینفي إطار ال

لمشاركین في هذه الدورة، إلى اتقدیم تأشیرات الدخول إجراءات تسریع لالدخول  اتة بمنح تأشیر معنیالفي الخارج  هاتباشكل نشرة تنفیذیة إلى جمیع مك
  :التالیة اإلجراءاتلتزام بوالمستشارین والمراقبین. ولتحقیق هذه الغایة، یجب على مقدمي الطلبات اال نمناوبیمندوبین والمندوبین البمن فیهم ال

  لى كنداإشروط الحصول على تأشیرة الدخول   -١
دول واألقالیم قائمة بأسماء ال all.asp-www.cic.gc.ca/english/visit/visas دائرة شؤون الجنسیة والهجرة الكندیةیتضمن الموقع التالي ل  أ)

  .للدخول إلى كندا تأشیرة اإلقامة المؤقتة علي الحصولإلى  هاالتي یحتاج رعایا
  .ما ال یقل عن أربعة أسابیع من دخول كنداوصى بتقدیم طلب الحصول على تأشیرة الدخول قبل ن  ب)
  .لى كندا، عند نقطة الدخولإالوصول عند دخول الشیرة ال یمكن الحصول على تأ  ج)

  مكاتب تقدیم طلبات الحصول على تأشیرة الدخول  -٢
بعة للبعثات الكندیة في االت الدخول اتتأشیر الكندیة المعنیة بمكاتب الیمكن تقدیم طلب الحصول على تأشیرة اإلقامة المؤقتة من أحد   أ)

  .)www.cic.gc.ca( تقدیم الطلب عبر اإلنترنتأو بواسطة ) VAC( الدخول اتالحصول على تأشیر  اتطلب مركزفي أقرب  أوالخارج،
دولة. ولتحدید أماكن تقدیم  ٥٤في  الدخول اتتأشیر طلبات الحصول على ُتعنى بمن مراكز تقدیم الخدمات  مركزاً  ٧٨لدى كندا اآلن   ب)

  where.asp-www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply. طلبات الحصول على تأشیرات الدخول، یمكن االطالع على الموقع التالي:

  طلبات الحصول على تأشیرة الدخول  -٣
طلب الحصول على تأشیرات  ستماراتا www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp یتضمن الموقع التالي  أ)

  .تأشیرة الدخولاإلقامة المؤقتة وكذلك القوائم المرجعیة المتعلقة بالوثائق التي تشكل مجموعة طلبات الحصول على 
أنهم یحضرون بناء على دعوة من ن و المشارك یوضحینبغي أن زمة، إضافة إلى المعلومات الشخصیة المطلوبة وغیرها من الوثائق الال  ب)

  .٧/١٢/٢٠١٢المؤرخ  SA 38/1 – 12/65 نسخة من كتاب المنظمة رقموأن یحملون معهم اإلیكاو 
  .على الطلبات والمغلفات "ICAO"، ینبغي وضع عالمة الدخولتیسیرا إلصدار تأشیرات   ج)

  االیكاو لدعم الحصول على تأشیرة الدخول رسالة  -٤
بتقدیم  المكتب الكندي المختصإلى موجهة الحصول على تأشیرة الدخول  أن یتقدم المشاركون إلى االیكاو بطلب رسالة دعمیمكن   أ)

  .تأشیرات الدخول
بما االسم الكامل والجنسیة واللقب (تشمل أي ، للمشاركین في دورة الجمعیة العمومیة البیانات الشخصیةینبغي أن تتضمن هذه الطلبات   ب)

  .الهیئة/السلطة أو مقر العمل) وتاریخ الوالدة ورقم جواز السفر في ذلك
لى المكتب إطلب الحصول على التأشیرة المقدم باالیكاو  تي تقدمهاالدعم الحصول على تأشیرة الدخول نسخة رسالة  إرفاقیجب   ج)

  .حالیا ، وذلك طبقا لشروط الهجرة المعمول بهاتأشیراتالمركز طلبات الحصول على الدخول أو  اتتأشیر المعني بالكندي 
  لى كنداإ الوصول  -٥

التي تثبت أنهم ممثلون لدولهم في الجمعیة نقترح أن یحمل المشاركون معهم نسخة من الوثائق  تیسیرا إلجراءات الدخول إلى كندا،
  العمومیة لالیكاو، وأن یبلغوا سلطات الهجرة الكندیة بذلك.

  صدرت بموجب السلطة المفوضة لألمین العام
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