


دولت دومینیکا در حال طی کردن مسیر خود به

سمت تقویت روابط اقتصادی ، سیاسی و

فرهنگی با سایر کشورها و همچنین گسترش

لیست کشورهایی است که شهروندان دومینیکا

می توانند بدون ویزا  به آنها سفر کنند.

در آوریل 2018 ، نخست وزیر دومینیکا اظهار

کرد که در حال مذاکراتی  برای امضای توافق نامه

سفر بدون ویزا با مقامات امارات متحده عربی و

چند کشور دیگر است که این توافق نامه پس از

پایان پاندمی کرونا وارد فاز اجرایی می شود.

در سال 2019 اعالم کردند که شهروندان

دومینیکا می توانند بدون نیاز به اخذ ویزا از

روسیه بازدید کنند و همچنین در همان سال

توافق نامه سفر و تردد  بدون ویزا با اوکراین نیز

امضا شد.

در 21 ژانویه سال 2020 ، دولت دومینیکا از

افتتاح سفارت جدید خود در ابوظبی، پایتخت

شیخ نشین امارات که اولین سفارت دومینیکا

درخاورمیانه  محسوب می شود ، خبر داد که این

سفارت با هدف ارائه خدمات به شهروندان

دومینیکا ساکن در این منطقه جهت دریافت

مدارک و سایر خدمات کنسولی طراحی شده

است.

 

در آوریل 2018 ، نخست وزیر دومینیکا اظهار

کرد که در حال مذاکراتی برای امضای توافق

نامه سفر بدون ویزا با مقامات امارات متحده

عربی و چند کشور دیگر است .
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در تاریخ 25 فوریه سال 2020 ، سفارت دومینیکا در ابوظبی اعالم کرد که توافق نامه سفر بدون ویزا بین امارات متحده عربی و

دومینیکا به اجرا درآمد و شهروندان امارات متحده عربی با گذرنامه خود می توانند بدون ویزا به دومینیکا سفر کنند و از طرف

دیگر شهروندان دومینیکا نیز می توانند در هنگام ورود به امارات ، ویزای فرودگاهی بگیرند و یا از طریق وب سایت های رسمی،

درخواست ویزای الکترونیکی بدهند.

دولت دومینیکا

در حال طی کردن مسیر خود 
 به سمت تقویت روابط اقتصادی 

سیاسی و فرهنگی 

با سایر کشورها 



هوبرت چارلز ، سفیر کشور مشترک المنافع دومینیکا در امارات

متحده عربی ، در مورد این توافق نامه اظهار داشت : "توافق نامه

لغو ویزا یکی دیگر از گام های مهم در توسعه روابط دو جانبه قوی

بین مشترک المنافع دومینیکا و شیخ نشین امارات است. " این

امر باعث تقویت روابط شهروندان و مسئولین دو کشور در زمینه

های گردشگری، سرمایه گذاری ، تجارت و فرهنگی می شود.

به طور مثال یک شهروند دومینیکا با ثبت شرکت در دبی تنها با

پرداخت ۲۰ هزار درهم، عالوه بر راه اندازی کسب و کار در قلب

تپنده تجارت جهانی منطقه، اقامت دبی را برای خود و اعضای

خانواده خود به دست آورد.

تاسیس فرودگاه بین المللی

در دومینیکا 
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(MMCE) دولت دومینیکا و موسسه مشاوران مدیریت مونترال

که در امارات متحده عربی مستقر است، توافق نامه ای را برای

ساخت و توسعه یک فرودگاه بین المللی جدید در این کشور امضا

کردند.

این توافق نامه در مراسمی رسمی با حضور اعضای کابینه

دومینیکا ، نمایندگان MMCE و سایر سهامداران به امضا رسید.

بودجه ساخت این فرودگاه جدید به طور کامل توسط برنامه های

مربوط به اخذ تابعیت تامین می شود و انتظار می رود تا سال

۲۰۲۵ به اتمام برسد.

نخست وزیر دومینیکا روزولت اسکریت گفت : امروز دولتی که

من افتخار رهبری ان را دارم، اولین قدم مشهود را در راستای

ساخت فرودگاه بین المللی در دومینیکا برداشته است. از امروز،

ساخت فرودگاه اغاز خواهد شد و هواپیماهایی از سراسر اروپا و

امریکا مستقیما در این فرودگاه بر زمین فرود می آٌیند و بر فراز

اسمان پرواز خواهند کرد.

سازه های ابتدایی این فرودگاه در سایت فرودگاهی مد نظر در

دهکده وسلی بنا شده است. همچنین دولت، ساخت خانه هایی

در محله جو برتون را برای ان دسته از ساکنان دهکده وسلی که به

خاطر ساخت فرودگاه مجبور به تخلیه محل زندگی خود هستند، از

چندی پیش اغاز کرده است.

 



از دستاورد های مورد انتظار این فرودگاه

 می توان به پیشرفت صنعت توریست و

گردشگری اشاره کرد. عالوه بر این انتظارمی رود

که این فرودگاه به اقتصاد جزایر حوزه دریای

کارائیب و کسب سود در زمینه ی کشاورزی و

ماهیگیری کمک کند. 

زیبایی دست نخورده و بی نظیر این جزیره،

مردمانی گرم و کنترل بی نظیری که در وضعیت

کرونا داشتند، باعث شده این مکان به عنوان

مقصد محبوب گردشگری برای مسافران از

سراسر اروپا و امریکا تبدیل شود و باعث هرچه

بیشتر شناخته شدن زیبایی های استثنایی این

جزیره کوچک می شود. انتظار می رود پس از

پایان پاندمی کرونا، آینده توریسم متعلق به

جزایر کارائیب باشد.

این فرودگاه بین المللی باعث تسهیل صادرات

میوه و محصوالت کشاورزی به اروپا و کشور

های اطراف، به خصوص آمریکا  خواهد شد.

گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دومینیکا

و آمریکا، موجب می شود شهروندان دومینیکا

بسیار آسان تر از گذشته به کشور آمریکا سفر

کنند.

 

سهولت سفر

شهروندان دومینیکا به

ایاالت متحده ٌآمریکا

 

از دستاورد های مورد انتظار این
فرودگاه می توان به پیشرفت

صنعت توریست و گردشگری

اشاره کرد.

شهروندان کشور دومینیکا برای ورود به

B2 ایاالت متحده آمریکا نیاز به اخذ ویزا

و B1 دارند. ویزای B1 ( ویزای تجاری) به

افراد این امکان را می دهد تا جهت امور

تجاری به کشور آمریکا سفر کنند و ویزای

B2 (ویزای توریستی) برای دیدار و

اهداف توریستی می باشد. پروسه ی اخذ

این ویزا به طور تقریبی ۸ هفته می باشد.

با اخذ این ویزا افراد می توانند با هر بار

ورود به مدت ۱۸۰ روز در ایاالت متحده

اقامت داشته باشند. اعتبار این ویزا ۱۰

ساله است. 
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