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EB 2019/16 ٢٢/٥/٢٠١٩  

 لمشاركين إلى كندا بالنسبة لدخول الشروط 
 يكاولإل للجمعية العمومية األربعينفي الدورة 

 )٤/١٠/٢٠١٩إلى  ٢٤/٩/٢٠١٩(مونتريـال، 

هجرة والالجئين لا شؤون"الهيئة الكندية ل ت، أصدر يكاوللجمعية العمومية لإل األربعينلدورة ا اتتحضير في إطار 
إجراءات تسريع لالدخول  اتبمنح تأشير  كلفةمالفي الخارج  هاتباتعليمات في شكل نشرة تنفيذية إلى جميع مك )IRCC( "جنسيةوال

ن. ولتحقيق هذه و ن والمراقبو والمستشار  نو مناوبالو ن و مندوب، بمن فيهم اللجمعية العموميةالمشاركين في إلى اتأشيرات التقديم 
 :التالية اإلجراءات اتباعمي الطلبات على مقدّ  تعينالغاية، ي

 :لى كنداإشروط الحصول على تأشيرة الدخول  -١

للدخول  "تأشيرة اإلقامة المؤقتة"قائمة بأسماء الدول واألقاليم التي يحتاج رعاياها إلى الحصول علي د ترِ  أ)
 :لهيئة الكندية لشؤون الهجرة والالجئين والجنسيةلإلى كندا على الموقع التالي 

sphttp://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.a. 

 . أسابيع أربعة عن يقل ال بما كندا دخولتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول قبل ب يوصى ب)
طلبات على الرابط التالي: تجهيز اللالالزمة هل الزمنية لمُ االحتساب خاصة أداة  وهناك

-citizenship/services/application/check-refugees-https://www.canada.ca/en/immigration
times.html-processing. 

 بعض الدول واألراضي الذين يحتاجون تأشيرة  رعاياُيشترط على أصبح ، ٣١/٧/٢٠١٨ ابتداء منو  ج)
 في إقامة مؤقتة لدخول كندا تقديم بيانات بيومترية كذلك. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات 

 على الرابط التالي: هذا الصدد
citizenship/campaigns/biometrics/facts.html-refugees-https://www.canada.ca/en/immigration. 

 :طلبات الحصول على تأشيرة الدخول -٢

التي و ق بالوثائ الخاصةالقوائم المرجعية كذلك و  "تأشيرات اإلقامة المؤقتة"طلب الحصول على  ةستمار ا أ)
 التالي: الرابطمتاحة على  "على تأشيرة الدخولطلبات الحصول جزءًا من "أدوات ل تشكّ 

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp. 

تأشيرات الدخول في لتأشيرة اإلقامة المؤقتة من أحد المكاتب الكندية يمكن تقديم طلب الحصول على  ب)
طلبات الحصول على  مركز بواسطةأو عبر الرابط أعاله،  ،طلب على اإلنترنتمن خالل تقديم  الخارج

 .)VAC( تأشيرات الدخول
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 التالي: الرابطاالطالع على  رجىلتحديد أماكن تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول، يُ  ج)
-citizenship/corporate/contact-refugees-https://www.canada.ca/en/immigrationhttp

offices.html-visa-ircc/offices/international. 

ن و المشارك يوضحينبغي أن زمة، ضافة إلى المعلومات الشخصية المطلوبة وغيرها من الوثائق الالباإل د)
رقم الموّجه إلى الدول نسخة من كتاب المنظمة معهم  يحملوا وأناإليكاو على دعوة من  بناءً  يأتونأنهم 

SA 40/1 – 18/113 ٢٨/١٢/٢٠١٨ في المؤرخ. 

 .على الطلبات والمغلفات "ICAO" المنظمة اسم، ينبغي وضع الدخولإلصدار تأشيرات  تيسيراً  ه)

 :الحصول على تأشيرة الدخول لتزكية طلب يكاواإل رسالة -٣

بتقديم  المكتب الكندي المختصإلى موجهة  تزكيةبطلب رسالة  يكاوالمشاركون إلى اإلأن يتقدم يمكن  أ)
 .تأشيرات الدخول

االسم مثل ، للمشاركين في دورة الجمعية العمومية البيانات الشخصيةينبغي أن تتضمن هذه الطلبات  ب)
 .رقم جواز السفروالجنسية و  الميالدالسلطة أو مقر العمل) وتاريخ أو  الهيئة بما في ذلكالكامل واللقب (

لى إم طلب الحصول على التأشيرة المقدّ ب يكاواإل الصادرة عن التزكيةرسالة من نسخة  إرفاقيجب  ج)
لشروط  ، وذلك طبقاً تأشيراتالمركز طلبات الحصول على الدخول أو  اتتأشير بكلف المالمكتب الكندي 

 .حالياً  الهجرة المعمول بهاالجوازات و 

 :)eTA(اإللكتروني السفر إذن  -٤

  جواً  كندا إلى والمسافرين الزوار المعفيين من تأشيرات الدخولع من ، ُيتوقّ ١٥/٣/٢٠١٦ اعتبارًا من
  مدة كافية قبلاإلذن هذا تقديم طلب الحصول على بى . ويوصَ )eTA(اإللكتروني السفر الحصول على إذن 

 ، ُيرجى االطالع عن إذن السفر اإللكتروني المعلوماتللحصول على مزيد من كندا. و  إلى من السفر
 :)IRCC( لهيئة الكندية لشؤون الهجرة والالجئين والجنسيةلعلى الموقع التالي 

canada/eta.html-citizenship/services/visit-refugees-https://www.canada.ca/en/immigration. 

 :لى كنداإ الوصول -٥

قترح أن يحمل المشاركون معهم نسخة من الوثائق التي تثبت أنهم من الم إلجراءات الدخول إلى كندا، تيسيراً 
وال يمكن  الهجرة الكندية بذلك.الجوازات و ، وأن يبلغوا سلطات يكاومثلون دولهم في الجمعية العمومية لإلي

 .الوصول إلى كندا، عند نقطة الدخولعند  تأشيرة الدخولالحصول على 

 صدرت بموجب سلطة األمينة العامة
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