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  A/FCTC/COP/2/DIV/2 Add.1  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ يونيو/ حزيران ١٢  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

  
  
  
  

  دليل السادة المندوبين المشاركين
  في مؤتمر األطراف

  
  
  ةـإضاف
  
  
  

  أوراق االعتماد
  

دة المندوبين بإرسال أوراق االعتماد إلى مكتب األجهزة الرئاسية بمنظمـة الـصحة             نذكّر جميع السا    
وفي أجل أقصاه يوم    في أقرب فرصة ممكنة     +) ٤١ (٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣العالمية عن طريق الفاكس على الرقم       

كز وينبغي تسليم النسخ األصلية من أوراق االعتماد لدى التسجيل في مر          . ٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ٢٥االثنين  
  .مؤتمرات األمم المتحدة في بانكوك

  
  التأشيرات

  
ايلندية على  بالنسبة إلى السادة المندوبين الذي يحتاجون إلى تأشيرات لدخول تايلند وافقت الحكومة الت              

غير األطراف والذين يحضرون الدورة     و  األطراف تسهيل منح التأشيرات للسادة المندوبين الذين يمثلون الدول       
ووافقت الحكومة التايلندية كذلك على التنازل عـن الرسـوم العاديـة الستـصدار              . الثانية لمؤتمر األطراف  

وعليه فإن الطلبات التي تقدم بحلول يوم . وقت المناسبإذا ما تم تقديم الطلبات في هذا الصدد في الالتأشيرات 
وللحصول على تأشيرة    . ستعفى من الرسوم العادية الستصدار التأشيرات      ٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ٢٠األربعاء  

الدخول يجب على السادة المندوبين تزويد الحكومة التايلندية بنسخة مـن أوراق اعتمـادهم باإلضـافة إلـى                  
ولضمان الحـصول   .  وينبغي تقديم هذه الوثائق في أقرب فرصة تسنح        ١.ي جوازات سفرهم  التفاصيل المبينة ف  

على التأشيرة بدون تسديد الرسوم العادية الرجاء التأكد من تقديم طلباتكم وجميع المرفقات في أجل أقـصاه                 
  : عن طريق الفاكس إلى٢٠٠٧يونيو /  حزيران٢٠يوم 

  
  ت الخارجيةالسيد ناتابول مونكونغ، مسؤول العالقا

Mr Nattapol Mungkung, Foreign Relations Officer 
  

                                                           
االسـم الكامـل   : على أي مندوب يرغب في الحصول على تأشيرة أن يقدم البيانات التالية المدرجة في جواز سفره   ١
 .، والجنسية، وتاريخ صدور الجواز ومكانه وتاريخ انقضاء صالحيته)كما يظهر في جواز السفر(
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  +٦٦ ٢ ٥٩٠ ١٣٦٤: رقم الهاتف
  

  +٦٦ ٢ ٥٩٠ ١٣٧٤، +٦٦ ٢ ٥٩١ ٨٥٦٢: رقم الفاكس
  

  .nattapol@health2.moph.go.th: البريد اإللكتروني
  

س رقـم الفـاك   علـى    من البيانات المدرجة في جواز السفر إلى أمانة االتفاقية           كما ينبغي تقديم صور     
٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤٨٣٢.+  

  
  .وينبغي أيضاً طرح كل األسئلة المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات على السيد مونكونغ  

  
  :وعالوة على ذلك ينبغي للسادة المندوبين اتباع اإلجراءات المبينة في الخيارين الواردين أدناه  

  
   طلب الحصول على تأشيرة من القنصلية التايلندية–البلدان التي توجد فيها قنصليات تايلندية   -١
  

، علـى الـسادة     نديـة جميع السادة المندوبين القادمين من بلدان توجد فيها قنـصليات تايل          النسبة إلى   
المندوبين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات للحصول على التأشيرة، أن يقدموا تلك الطلبات إلى القنصليات التايلندية                

مـع إعفـائهم مـن      (وستتولى تلك القنصليات إصدار تأشيرات للمندوبين       . في بلدانهم في أقرب فرصة ممكنة     
وازات سفرهم إلى الحكومة التايلندية على النحو المذكور أعاله،         إذا قدمت أوراق اعتمادهم وبيانات ج     ) رسومها

  .٢٠٠٧يونيو /  حزيران٢٠ األربعاءيوم وإذا تلقت القنصلية المعنية طلب إصدار التأشيرات بحلول 
  
   الحصول على التأشيرة عند القدوم–البلدان التي ال توجد فيها قنصليات تايلندية   -٢
  

  الحصول على تأشـيرة    ن رعايا البلدان التي ال توجد فيها قنصليات تايلندية        المندوبين م السادة  بإمكان    
 كل المندوبين الذين عّينـوا لحـضور        دلدى وصولهم إلى تايلند شريطة تزويد الحكومة التايلندية بأوراق اعتما         

/  حزيـران  ٢٠ األربعـاء بحلول يوم   الدورة الثانية لمؤتمر األطراف، وبالبيانات الواردة في جوازات سفرهم،          
  . وشريطة تقديم رسائل التعيين إلى مسؤولي الهجرة التايلنديين لدى تلقي التأشيرة،٢٠٠٧يونيو 

  
  السادة المندوبون الذين يحتاجون إلى دعم للحصول على التأشيرة للسفر

  
ن يحتاجون إلى دعم فيما يتعلق بالتأشيرة ألغراض السفر ولحـضور           سيتم تزويد السادة المندوبين الذي      

وينبغي تقديم الطلب   . لدورة الثانية لمؤتمر األطراف برسالة تدعمهم للحصول على التأشيرة إذا ما طلبوا ذلك            ا
إلى أمانة االتفاقية عن طريق الفاكس على الـرقم         ) شتمل على صورة من بيانات جواز السفر      يالذي ينبغي أن    (

يـوم  في أجـل أقـصاه       ftc@who.intأو عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان        + ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤٨٣٢
وال يمكن استصدار هذه الرسالة إذا لم يتمكن كل المندوبين المعنيين من            . ٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ٢٠ األربعاء

إلى أن والرجاء منكم أن تتفطنوا . إرسال أوراق اعتمادهم إلى مكتب األجهزة الرئاسية بمنظمة الصحة العالمية
) ٢(و) ١(طلب استصدار رسالة لدعم الحصول على تأشيرة ال يسد مسد التعليمات الواردة فـي الخيـارين                 

أعاله والمتعلقة بالطلبات، ويطلب من السادة المندوبين اتباع اإلجراءات المناسـبة فيمـا يتعلـق بطلبـات                 
  .التأشيرة
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  متطلبات التطعيم
  

على السادة المندوبين القادمين من بلدان تم اإلعالن عن أنها مناطق موبـوءة بـالحمى الـصفراء أو                    
اجتازوها االستظهار لدى مسؤولي الهجرة التايلنديين لدى قدومهم بشهادة صحية دولية تثبت أنهم تلقوا تطعيماً               

كما يتعين على أولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرة والقادمين من البلدان . لصفراءضد الحمى ا
التي تم اإلعالن عن أنها مناطق موبوءة بالحمى الصفراء أو اجتازوها تقديم الشهادة الـصحية الدوليـة مـع                   

ق موبوءة أو الذين يجتازونهـا      أما السادة المندوبون القادمون من مناط     . استمارة طلب الحصول على التأشيرة    
والذين ال يحتاجون إلى تأشيرة لدخول تايلند أو الذين سيحصلون على التأشيرة عند قدومهم وال يملكون شهادة                 
صحية دولية فينبغي لهم االتصال بمكتب المراقبة الصحية بإدارة مكافحة األمراض، وزارة الصحة في مطار                

تعلق برعايا البلدان التي توجد فيها مناطق تم اإلعالن عن أنها موبـوءة             وفيما ي . سوفارنا بهومي عند الوصول   
والرجاء منكم زيارة موقع وزارة     . والذين لم يقدموا من تلك البلدان أو لم يجتازوها فإن تلك الشهادة غير الزمة             

 http://www.mfa.go.th/web/2482.php?id=2494الخارجية التايلندنية على اإلنترنت علـى العنـوان التـالي           
  .للحصول على المزيد من المعلومات حول البلدان التي أعلن عن أنها مناطق موبوءة بالحمى الصفراء

  
  ٢٠٠٧وليو ي/  تموز٢ ،تغيير في الجدول الزمني المقرر ليوم االثنين

  
  :٢٠٠٧يوليو /  تموز٢ ،الرجاء التفطن إلى حدوث تغيير في الجدول الزمني المقرر ليوم االثنين  

  
  )شرق آسيا  إقليم جنوبألمريكتين،اقليم إ، اإلقليم اإلفريقي(مشاورات إقليمية   ١٠,٠٠-٩,٠٠

  
  "ب"و "أ" اللجنتان  أوالجلسة العامة  ١٢,٣٠-١٠,٠٠

  
 إقلـيم غـرب المحـيط       ، إقليم شرق المتوسط   ،اإلقليم األوروبي (يمية  مشاورات إقل   ١٥,٠٠-١٤,٠٠

  )الهادئ
  

  "ب"و "أ" اللجنتان  أوالجلسة العامة  ١٨,٠٠-١٥,٠٠
  

يوليـو  /  تمـوز  ٦ ، إلى يوم الجمعة   ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ٣ ،ليوم الثالثاء المقترح  أما الجدول الزمني      
  : فهو كالتالي٢٠٠٧

  
  )قليم األفريقي، إقليم األمريكتين، إقليم جنوب شرق آسيااإل(مشاورات إقليمية   ١٠,٠٠-٩,٠٠

  
  "ب"و "أ" اللجنتان  أوالجلسة العامة  ١٣,٠٠-١٠,٠٠

  
 إقلـيم غـرب المحـيط       ، إقليم شرق المتوسط   اإلقليم األوروبي، (مشاورات إقليمية     ١٥,٠٠-١٤,٠٠

  )الهادئ
  

  "ب"و "أ" اللجنتان  أوالجلسة العامة  ١٨,٠٠-١٥,٠٠
  
  

     =     ==  


