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شروط الدخول إلى كندا بالنسبة للمشاركين
في الدورة الحادية األربعين للجمعية العمومية لإليكاو
(مونتريـال 2022/9/27 ،إلى )2022/10/7
في إطار التحضيرات للدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإليكاو ،أصدرت "الهيئة الكندية لشؤون الهجرة
والالجئين والجنسية" ( )IRCCتعليمات في شكل نشرة تنفيذية إلى جميع مكاتبها في الخارج المكلفة بمنح تأشيرات الدخول لتسريع
اإلجراءات الخاصة بتأشيرات المشاركين في الجمعية العمومية ،بمن فيهم المندوبون والمناوبون والمستشارون والمراقبون .ويتوقع
من جميع المشاركين في الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية التسجيل في الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل للدورة:
 .A41 Registration website.وعلى المسافرين إلى كندا أن يتأكدوا مما يلي )1( :أنهم حصلوا إما على تأشيرة إقامة مؤقتة
( )TRVأو إذن سفر إلكتروني ()eTA؛ و( )0أنهم لبوا جميع المتطلبات على ضوء جائحة كوفيد .19-ولتحقيق هذه الغاية،

يتعين على مقدمي الطلبات اتباع اإلجراءات التالية:
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شروط الحصول على تأشيرة الدخول إلى كندا:
أ)

ب)

ج)

ترد قائمة بأسماء الدول واألقاليم التي يحتاج مواطنوها إلى الحصول علي "تأشيرة اإلقامة المؤقتة"
للدخول إلى كندا على الرابط التالي بالموقع اإللكتروني للهيئة الكندية لشؤون الهجرة والالجئين
والجنسية[ Find out if you need a visa to travel to Canada :لمعرفة إن كنت بحاجة إلى تأشيرة
دخول للسفر إلى كندا].
يوصى بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول قبل موعد السفر بما ال يقل عن ثمانية أسابيع.
وهناك أداة خاصة الحتساب المهل الزمنية الالزمة لتكملة إجراءات الطلبات على الرابط التالي:
[ Check processing timesلمعرفة المهل الزمنية الالزمة لتكملة إجراءات الطلبات].
أصبح يشترط كذلك على مواطني بعض الدول واألراضي الذين يحتاجون إلى تأشيرة

إقامة مؤقتة لدخول كندا تقديم بيانات بيومترية .ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات في
هذا الصدد على الرابط التالي[ Facts about biometrics :معلومات عن البيانات البيومترية] .وترد
فيما يلي قائمة باألفراد المعفيين من تسجيل البيانات البيومترية وكذلك من الرسوم )1( :رؤساء الدول
ورؤساء الحكومات و( )0المندوبون والمناوبون والمستشارون من الدول األعضاء المؤهلون للحصول
على تأشيرة دخول دبلوماسية أو الحاصلون عليها.

E-mail: obondareva@icao.int
www.icao.int

Tel.: +1 514-954-6271
Fax: +1 514-954-6077

999 Robert-Bourassa Boulevard
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7
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طلبات الحصول على تأشيرة الدخول:
أ)

ب)

ج)

ما عدا بالنسبة للزائرين المعفيين من التأشيرة ،يوصى بشدة بالتقديم عبر اإلنترنت لطلب الحصول
الرابط:
هذا
اتباع
خالل
من
مؤقتة
إقامة
تأشيرة
على
[ Steps to apply for a visitor visa - Canada.caخطوات التقديم لتأشيرة زيارة إلى كندا].
وفي الحاالت التي يتعذر فيها على المشاركين التقديم عبر اإلنترنت ،يمكنهم ،بدال من ذلك ،التقديم
من خالل مركز تقديم طلبات التأشيرات ( .)VACويمكن الحصول على المزيد من التعليمات باتباع
الرابط التالي[ How to apply on paper for a visitor visa - Canada.ca :كيف يمكن التقديم على
الورق للحصول على تأشيرة دخول] .ومن أجل تيسير عملية إصدار التأشيرات ،ينبغي كتابة ""ICAO
على الطلبات والمظاريف.
باإلضافة إلى المعلومات الشخصية المطلوبة وغيرها من الوثائق الالزمة ،ينبغي أن يوضح المشاركون
أنهم قادمون بناء على دعوة من اإليكاو وأن يحملوا معهم نسخة من كتاب المنظمة الموجه إلى
الدول ،بالرقم  ،SA 41/1 – 21/82المؤرخ في .0201/10/15

-3

رسالة اإليكاو لتزكية طلب الحصول على تأشيرة الدخول:
أ)
ب)

ج)
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يمكن أن يحصل المشاركون على رسالة تزكية من اإليكاو موجهة إلى المكتب الكندي المختص
بتقديم تأشيرات الدخول.
ينبغي أن تتضمن طلبات التزكية هذه البيانات الشخصية للمشاركين في دورة الجمعية العمومية ،مثل
االسم الكامل واللقب (بما في ذلك الهيئة أو السلطة أو مقر العمل) وتاريخ الميالد والجنسية ورقم
جواز السفر.
يجب إرفاق نسخة من رسالة التزكية الصادرة عن اإليكاو بالطلب المقدم للحصول على التأشيرة،
إلكترونيا أو على الورق ،إلى المكتب الكندي المكلف بتأشيرات الدخول أو مركز التقديم للتأشيرات،
وذلك طبقا لشروط السفر المعمول بها حاليا .وفي سياق الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية
لإليكاو ،ال بد من وجود هذه الرسالة للشروع في التقديم عبر اإلنترنت.

إذن السفر اإللكتروني (:)eTA
في غياب تأشيرة اإلقامة المؤقتة ،يجب على الزوار المعفيين من تأشيرات الدخول ،المسافرين إلى كندا جوا،
الحصول على إذن السفر اإللكتروني ( .)eTAويوصى بتقديم طلبات الحصول على هذا اإلذن قبل السفر إلى
كندا بمدة كافية .ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات على هذا الرابط بموقع الهيئة الكندية لشؤون الهجرة
والالجئين والجنسية (.Electronic Travel Authorization (eTA) :)IRCC

-5

جائحة كوفيد :19-السفر والفحوصات والحدود
أ)
ب)

في ظل جائحة كوفيد ،19-من األهمية بمكان االطالع على شروط السفر الكندية على الرابط
التاليCOVID-19: Travel, testing and borders - Travel.gc.ca :
الفئات التالية مستثناة من شروط السفر الكندية فيما يتعلق بكوفيد:19-
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يسمح للمسافرين الذين يستوفون تعريف كندا للتطعيم الكامل بالسفر إلى كندا ،إن لم تظهر عليهم
أي أعراض ،ويعفون أيضا من شروط الحجر الصحي.
يجب على المسافرين الذين لم يتلقوا التطعيم ،أو تلقوه جزئيا ،أو المطعمين بلقاح غير موجود
ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في كندا ( )Canada’s approved listالتقدم مسبقا للحصول على
خطاب إعفاء في إطار المصلحة الوطنية ( )NIELللصعود إلى رحلة إلى كندا و /أو دخولها
بموجب قيود السفر الحالية السارية .ولطلب خطاب اإلعفاء هذا ،يرجى تقديم المعلومات الواردة
أدناه قبل مواعيد السفر المزمع إلى البعثة الكندية لدى اإليكاو بثالثة أسابيع على األقل على عنوان
البريد اإللكتروني التاليdelcan.oacievenements-candel.icaoevents@tc.gc.ca :
 -1إثبات وجود وثائق سفر صالحة (مثل نسخة من صفحة المعلومات الشخصية بجواز
السفر والتأشيرة/إذن السفر اإللكتروني)؛
 -0مواعيد السفر المزمع إلى كندا.

ج)
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يجب على المسافرين استخدام تطبيق  ArriveCANالتالي لتقديم المعلومات اإللزامية قبل وبعد
الدخول إلى كندا.COVID-19: Use ArriveCAN to enter Canada - Canada.ca :

الوصول إلى كندا:
تيسي ار إلجراءات الدخول إلى كندا ،من المقترح أن يحمل المشاركون معهم نسخة من الوثائق التي تثبت أنهم يمثلون
دولهم في الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الحادية واألربعين ،وأن يقدموا أنفسهم بتلك الصفة إلى السلطات
الكندية .وال يمكن الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى كندا ،عند نقطة الدخول.
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معرض االبتكار لعام 2022
تنطبق الشروط المذكورة أعاله أيضا على المشاركين في معرض االبتكار لعام  0200تحت شعار "االبتكار من
أجل زيادة القدرة على الصمود في قطاع الطيران المدني الدولي" الذين يشاركون أيضا في الدورة الحادية واألربعين
للجمعية العمومية لإليكاو.

صدرت بموجب سلطة األمين العام

