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EB 2016/50 3/8/2016  

 لمشاركين إلى كندا بالنسبة لدخول الشروط 
 يكاولإل ة والثالثين للجمعية العموميةتاسعفي الدورة ال

 (7/10/2016إلى  27/9/2016)مونتريـال، 

هجرة لا شؤون"الهيئة الاندية ل ت، أصدر يااووالثالثين للجمعية العمومية لإل تاسعةللدورة ال اتتحضير في إطار ال
الدخول  اتبمنح تأشير  الفةمالفي الخارج  هاتباتعليمات في شال نشرة تنفيذية إلى جميع ما (IRCC) "جنسيةوالالجئين وال

ن. و ن والمراقبو والمستشار  نو مناوبالو ن و مندوبال ، بمن فيهملجمعية العموميةالمشاراين في إلى اتأشيرات التقديم إجراءات تسريع ل
 :التالية اإلجراءاتب تقي دمي الطلبات الولتحقيق هذه الغاية، يجب على مقد  

 :لى كنداإشروط الحصول على تأشيرة الدخول  -1
للدخول  "تأشيرة اإلقامة المؤقتة"قائمة بأسماء الدول واألقاليم التي يحتاج رعاياها إلى الحصول علي د تر   أ(

 :لهيئة الاندية لشؤون الهجرة والالجئين والجنسيةلإلى اندا على الموقع التالي 
all.asp#visa-http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas. 

. أسابيع أربعة عن يقل ال بما اندا دخولتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول قبل من األفضل  ب(
طلبات التأشيرة على الرابط  معالجةلالالزمة هل الزمنية لم  االحتساب خاصة ويمان االطالع على أداة 

 .http://www.cic.gc.ca/english/information/times/index.aspالتالي: 
 .لى كندا، عند نقطة الدخولإالوصول عند دخول الشيرة ال يمكن الحصول على تأ ج(

 :طلبات الحصول على تأشيرة الدخول -2
التي و ق بالوثائ الخاصةالقوائم المرجعية اذلك و  "تأشيرات اإلقامة المؤقتة"طلب الحصول على  ةستمار ا أ(

 متاحة على الموقع التالي: "على تأشيرة الدخولطلبات الحصول جزءًا من "أدوات ل تشا  
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp. 

تأشيرات الدخول في ليمان تقديم طلب الحصول على تأشيرة اإلقامة المؤقتة من أحد المااتب الاندية  ب(
طلبات الحصول على  مركز بواسطةأو عبر الرابط أعاله،  ،طلب على اإلنترنتمن خالل تقديم  الخارج

 .(VAC) تأشيرات الدخول
 الموقع التالي:االطالع على  رجىي   لتحديد أماان تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول، ج(

where.asp-http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply. 
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ن و المشارا يوضحينبغي أن زمة، ضافة إلى المعلومات الشخصية المطلوبة وييرها من الوثائق الالباإل د(
ه إلى الدول نسخة من اتاب المنظمة معهم  وأن يحملوااإليااو على دعوة من  بناءً  يأتونأنهم  رقم الموج 

SA 39/1 – 15/86 18/12/2015 في المؤرخ. 
 .على الطلبات والمغلفات "ICAO" اسم، ينبغي وضع الدخولإلصدار تأشيرات  تيسيراً  ه(

 :الحصول على تأشيرة الدخول لتزكية طلب يكاواإل رسالة -3
بتقديم  الماتب الاندي المختصإلى موجهة  تزايةبطلب رسالة  يااوأن يتقدم المشاراون إلى اإليمان  أ(

 .تأشيرات الدخول
االسم مثل ، للمشاراين في دورة الجمعية العمومية البيانات الشخصيةينبغي أن تتضمن هذه الطلبات  ب(

 .رقم جواز السفروالجنسية و  الميالدالسلطة أو مقر العمل( وتاريخ أو  الهيئة بما في ذلكالاامل واللقب )
لى الماتب إم طلب الحصول على التأشيرة المقد  ب يااواإل مهاتي تقد  ال التزايةرسالة من نسخة  إرفاقيجب  ج(

الجوازات لشروط  طبقاً ، وذلك تأشيراتالمراز طلبات الحصول على الدخول أو  اتتأشير بالف المالاندي 
 .حالياً  الهجرة المعمول بهاو 

 :(eTA)اإللكتروني السفر إذن  -4
 اندا يسافرون إلىالذين و  الزوار المعفيين من تأشيرات الدخولع من العديد من ، ي توق  15/3/2016 اعتبارًا من

اإلذن قبل هذا تقديم طلب الحصول على بى . ويوص  (eTA)اإللاتروني السفر عبر الجو الحصول على إذن 
ه إلىال ، ي رجى االطالع عن إذن السفر اإللاتروني للحصول على مزيد من المعلومات. و بوقت طويلاندا  توج 

 :(IRCC) لهيئة الاندية لشؤون الهجرة والالجئين والجنسيةلعلى الموقع التالي 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp. 

 :لى كنداإ الوصول -5
قترح أن يحمل المشاراون معهم نسخة من الوثائق التي تثبت أنهم من الم إلجراءات الدخول إلى اندا، تيسيراً 

 بذلك.الهجرة الاندية الجوازات و ، وأن يبلغوا سلطات يااومثلون دولهم في الجمعية العمومية لإلي

 صدرت بموجب سلطة األمينة العامة
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