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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السابعة عشرة

 ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٣٠-٢٨جورجتاون، غياان، 

 معلومات للمشاركني  
 سُتعقد الدورة السااعع  شرارة لنةنا  اساتعراف ذناياا اذااأليا  اتحاة اكتفادة كتاحفا  الت افر 

يف  ٢٠١٩كااانون الثاين/يناااير   ٣٠يىل  ٢٨يف الااا ة حاا   - اكرااار يلي ااا حيلااا يناامل متسااة  اكاا  ر  -
 وسااتقد   لنلراااركن حاياادة ذتااون ألااد شاحاا  حعنوحااا  الوثيقاا  هااا  وذتضاال  ياااان جورجتاااون، غ

  <www.unccd.int>الربتمل:  االذااألي  حوألع شنى اكناسب الوألت يف يضاحي  حعنوحا 

 األمانة التنفيذية -١ 
ذتوىل اتحين  التناياي ، السيدة حونيك مترعو ، رائس  أحان  االذااألي  اليت يقاع حقرهاا يف  

 عون أبكانيا، وشنواهنا كلا ينمل: 
Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 

Langer Eugen 

Platz der Vereinten Nationen 1 

53113 Bonn, Germany 

Tel.: +49 228 815 2800 

Fax: +49 228 815 2898/99 

Email: secretariat@unccd.int 

 سلطات البلد املضيف -٢ 
أنراااح  متوحااا  غيااااان  نااا  مضااا ي  وضنيااا  حتناااا  متلتفضااا  لنااادورة السااااعع  شرااارة  

 شنى أي حعنوحا  يضاحي ، ميت  لنلراركن االذ ال مت    التالي :لنل  ر  ولنف ول 
Mr. Trevor Benn 

Commissioner/Chief Executive Officer 

Guyana Lands and Surveys Commission 

22 Upper Hadfield St., Georgetown 

Guyana 

Tel.: +592-227-4459 ext.1001 

E-mail: trevor.benn@glsc.gov.gy 

 
 ICCD/CRIC(17)/INF.1 اتحة اكتفدة

 
 اتفاقية مكافحة التصحر

Distr.: General 

7 November 2018 

Arabic 

Original: English 
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Guyana Lands and Surveys Commission 

Office of the CEO Secretariat 

Email: ceooffice@glsc.gov.gy 

Tel.: +592-226-0527-9/ 226-6490 

Mobile/WhatsApp: +592-628-6290 

  مكان انعقاد املؤمتر -٣ 
كاااانون   ٣٠يىل  ٢٨ساااتعقد  نااا  اساااتعراف ذناياااا االذااأليااا  شور اااا السااااعع  شرااارة حااا   

 يف حركز اك  را  آرثر ذرونغ يف جورجتاون، غياان، يف العنوان التايل: ٢٠١٩الثاين/يناير 
5 (E) Half Orchid Drive 

Liliendaal 

Greater Georgetown 

Tel.: +592-222 7503 

Email: accc@accc.gov.gy 

<www.gicc.gov.gy/>  

اإلألنيلااااامل وساااااُتعقد حرااااااورا  البنااااادان اتضااااارار اكتاااااحثرة اكدرجااااا  يف حرحقاااااا  التناياااااا  
لالذااأليااا  تحريقياااا، وأحريتاااا الالذينيااا  وحنكقااا  البفااار التااااريمل، وطاااال البفااار اتعاااي  اكتوسااا ، 
وأورومت الوسااااكى والراااارألي  لنتفضاااا  لناااادورة الساااااعع  شراااارة لنةناااا  اسااااتعراف ذنايااااا االذااألياااا  

  مبركز اك  را  آرثر ذرونغ  ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٢7 يوحمل
ألاشاااا  ا نسااااا  العاحاااا ، سااااتتا  غاااارر اجتلاشااااا  يف حركااااز اكاااا  را   ومتإلضاااااح  يىل 

ذرااااونغ، حاااا  شون رتاااادحا  ال لاااا  الراااااوي ، لالجتلاشااااا  غاااا  الر ياااا   وينب اااامل يشااااداش  آرثاااار
  وستتون ساشا  العلل االشتياشي  ح  (١)ال ذيبا  اكتعنق  هبا  االجتلاشا  حع اتحان  العاح 

    ٠٠/١٨يىل الساش   ٠٠/١5وح  الساش   ٠٠/١٣يىل الساش   ٠٠/١٠الساش  

  قبول املشاركة يف الدورة -٤ 
ذنكبق اتمتا  اكنظل  ك  ر اتضرار شنى أشلال هيئاذه الارشي ، حع يشرتال حا يناز  حا   
وحاا  ف حااملن اكرااارك  يف أشلااال اكاا  ر حاتوماا  لوحااوش اتضاارار والوكاااال  اكت   اا   ذعااديال  

   (٢)كتفدة واكراألبن وحقاً تمتا  االذااألي  والنظا  الدارتنمل ك  ر اتضرارالتاعع  لألحة ا

__________ 

  اليوحي  الر ي  لندورة لالضالع شنى ألوائة ج ا  االذ ال اكعني  يرجى حراجع   (١)
حاا  االذااألياا ، يباادأ نااااي االذااألياا  متلنسااب  يىل كاال شولاا  أو حنظلاا  ذتاحاال األت اااشي  ٣6حاا  اكاااشة  ٢لناقاارة  وحقاااً  (٢)

يألنيلياا  ذ اادي شني ااا أو ذقبن اااا أو ذواحاااق شني ااا أو ذنضااة يلي ااا ععااد ييااداع ال ااك ا لساان لنت ااديق أو القبااول أو 
ألنيلياا  هااا  إلألت ااشي االع هااا  الدولا  أو حنظلاا  التتاحاال ا، يف الياو  التسااعن حاا  إريا  يياادا االنضاالا اكواحقا  أو 

  ٢٨ وعناا  شناى يلاك، ساتتون اتضارار وألات احتتاا  اكا  ر يف صك ذ ديق ا أو ألبوهلا أو حواحقت ا أو انضلاح ا 
 ٣٠ هامل الادول وحنظلاا  التتاحال االألت ااشي اإلألنيليا  الايت أوششات صاتوك ا  ناول ٢٠١٩كاانون الثاين/ينااير 

لتاااا   ٢٠١٨ذرااااري  اتول/أكتااااوعر  ٣٠  أحااااا الاااادول الاااايت أوششاااات صااااتوك ا ععااااد ٢٠١٨تول/أكتااااوعر ذرااااري  ا
 ١أثنااا  الاادورة  وأحااا الاادول الاايت أوششاات صااتوك ا ععااد  ، حست اابأ أضراحاااً ٢٠١٨ذرااري  الثاااين/نوحل   ١  نااول

ارك يف الااادورة ع اااا  يال ععاااد ارتتتاااا  الااادورة، لتااا  ميتااا  أن ذرااا حنااا  ذ ااابأ أضراحااااً  ٢٠١٨ذراااري  الثااااين/نوحل  
حراألب  وذارش ألائلا  أب اا  اكنظلاا  ايتوحيا  الدوليا  واكنظلاا  غا  ايتوحيا  وحنظلاا  اوتلاع اكادين واكاراألبن 

  وميتا  االضاالع شناى اكعنوحاا  ICCD/COP(13)/17 اكعتلدي  يف الدورة الثالث  شرارة كا  ر اتضارار يف الوثيقا 
   <www.unccd.int>يا  ال ن  ش  مال  الت ديقا  شنى حوألع اذااألي  حتاحف  الت فر الربتمل: 
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ونظراً لتون  ن  استعراف ذنايا االذااألي  و نا  العناة والتتنولوجياا حا  اهليئاا  الارشيا   
يرسال ألائل  غ  أنه ينب مل  ك  ر اتضرار، حملن وحوش اتضرار ال متاج يىل ذقدمي واثئق اشتلاش 

وينب ااامل  ر يااا  أبشضاااا  الوحاااوش يىل أحانااا  االذااأليااا  ألبااال شورة اكااا  ر تغاااراف التساااةيل واتحااا  
 لنلراألبن اكعتلدي  متلاعل يف الدورا  الساعق  ك  ر اتضرار االحتثال أيضاً هلاا الررط 

وليا ، متوحيا  أو غا  وميت  ألباول حراارك  أي هيئا  أو وكالا ، ساوا  كانات وضنيا  أو ش 
متوحي ، مل م ل ععد شناى صاا  اكراألاب يف اكا  ر شناد ذقادمي ضناب ر امل يىل أحانا  االذااأليا ، 

وينب امل  ريثلا ي در ألرار ح  ر اتضرار عرحن اشتلاشها ع ا  حراألب أثنا  شورذه العاشيا  التاليا  
  اكسائل اكرلول  متالذااألي  أن ياكر هاا الكنب ارتت اصا  أو ح هال  اهليئ  أو الوكال  يف

 التسجيل- ٥ 
ذتااااحلل شلنياااا  ذسااااةيل اكراااااركن يف الاااادورة الساااااعع  شراااارة لنةناااا  اسااااتعراف ذنايااااا  

 االذااألي  ح  ا كوا  التالي : 

 تقدمي طلب التسجيل على اإلنرتنت   
لنةناا  اسااتعراف أُنراائت صاااف  لتنقاامل ضنبااا  ذسااةيل اكراااركن يف الاادورة الساااعع  شراارة  

  ١0تشنري  الانانونوفمإ     ٢٢من  سابق يف الاا ة اك التساةيل يىل حادشوون وهاة ذنايا االذااألي  
  <www.unccd.int/cric-17-online-registration>يف الراع  التايل:  ٢0١9كانون الاانويناير 

ولتيسااا  التفقاااق حااا  ضنباااا  التساااةيل يف اكااا  ر، يتعااان شناااى لياااع اكرااااركن مليااال  
ذ كااااد أهنياااات ة يضااااور الاااادورة الساااااعع  شراااارة لنةناااا   (٣)رسننننالة اعتمنننناد  و ترعنننني   و دعننننوة

  استعراف ذنايا االذااألي  
 سننفر صننورة فوتوارافيننة قياسننية منن   جنن   ننوا ويُكنااب حاا  اكراااركن أيضاااً ملياال  

 لتسريع وذ ة التسةيل يف شن اكتان واستال  البكاألا   

 رسالة ابلإيد اإللكرتون للتأكيد واالعتماد النهائي   
مبةااارش يجاااا ة ضناااب التساااةيل شناااى اإلن نااات، ذ ااااشي أحانااا  االذااأليااا  شناااى التساااةيل  

   (4)سبق يف الدورة الساعع  شررة وذرسل عريداً يلت ونياً يىل اكراركن لتحكيد التسةيلاك

 التسجيل يف عني املكان   
مبةرش ي ا  التسةيل اكسبق، سيتون مبقدور اكندوعن يهنا  يجرا ا  التساةيل يف شان  

  تالي :اكتان واستال  عكاألا ة يف جنا  الزوار متكركز رتالل اتاي  ال
   وحاا   ٠٠/١٣يىل السااش   ٠٠/٩كاانون الثاين/ينااير، حا  السااش    ٢4ا لاي

 ؛٠٠/١٨يىل الساش   ٠٠/١4الساش  

__________ 

ل شاايأ أو الاادشوة ذضااة شاادة حراااركن، حملنااه ميتاا  ملياال الرسااال  أو ا لالشتلاااشيف مااال وجااوش رسااال  واماادة  (٣)
 ناس ا لتل ش ص يُكر ا ه يف الوثيق  

 يرجى ح  اكراركن يرسال شنوان عريدهة اإللت وين الر  مل تغراف التسةيل  (4)
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   كاانون الثاين/ينااير، حا  السااش    ٢7كانون الثاين/ينااير يىل اتماد   ٢5ح  ا لع
 ؛٠٠/١7يىل الساش   ٠٠/١4وح  الساش   ٣٠/١٢يىل الساش   ٣٠/٨

  كانون الثاين/يناير، ح  السااش    ٣٠كانون الثاين/يناير يىل اترععا    ٢٨ح  االثنن
  ٠٠/١7يىل الساش   ٠٠/١4وح  الساش   ٣٠/١٢يىل الساش   ٠٠/٨

ويُكنااب يىل اكراااركن طاال عكاألااا  اهلوياا  ال اااشرة هلااة ضيناا  الوألاات مبااا أنااه ال يساالأ  
  عدرتول حركز اك  را  يال شند ذقدمي البكائق 

 يفية الوصول    مكان عقد املؤمترك -٦ 
 الربط الدويل ع  طريق اجلو  

  ل ياان( هو اككار الوضين )حكار ذيل ري الدويل ساعقاً  (5)حكار شيدي جاغان الدويل 
 ٢5كنة )  4١، شنى ععد حنكق  ذيل رييف  لن ر شمي ارايقع هاا اككار شنى الضا  ال رعي  

  وهو أك  اككاري  الدولين  ورجتاون  وذس ر عه جورجتاون( جنوب شاصل  غياان، حيالً 
، وحياحمل، حدين  نيويوركرمال  شولي  حباشرة وكاا رتدح  رع  متلنسب  لنرمال  القاشح  ح  

  وليع وكوراساو، وأرومت، ومتراحاريبو، وعور  أور سبن، وعريدجتاون، وعنلا سييت، وذورونتو
 ككار الدويل رتدحا  ضائرا  الركاب اكنتظل  اكتوج   يىل جورجتاون ذر ل ش  ضريق هاا ا

(، الواألاع سااعقاً  حكاار أوغنامل) (6)واككار الادويل الثااين هاو حكاار ياوجن ر  كاوررواي الادويل 
  ع ياااان، حاهايتااا - حنكقاا  شمياا ارا، يف جورجتاااونأحيااال( شااري العاصاال ،  ٣.7كنااة )  6 شنااى ععااد

نتظلاااا  عكااااائرا  اكرااااروع اإلألنيلاااامل ( رمااااال  ركاااااب جوياااا  حباشاااارة حLIATوذاااادير شاااارك  ليااااا  )
(ATR يىل )وكاااااااا رمااااااال  حباشاااااارة يىل جاااااازر أرتاااااار  يف حنكقاااااا   وعاااااارمتشو  عااااااور  أور ساااااابن

 التاريمل  البفر

 كيفية الوصول    مركز املؤمترات آرثر تشونغ  
كنااة حاا  حديناا  جورجتاااون وشنااى   7يقااع حركااز اكاا  را  آرثاار ذرااونغ شنااى ععااد مااوايل  

اكرااركون اككااشة واكتااجر وال ايدليا  كنة ح  حكار شيدي جاغان الدويل  وسايةد   46 ععد
 واك ارر وا دحا  اترتر  شنى حس  عضع  شألائق حق  

 خدمات سيارات األ رة  
 (7)ذوجد رتدحا  سيارا  اتجرة الر ي  لنلكار يف اككاري   وساعر سايارة أجارة اككاار 

الاي  اكتفاادة شوالرا حاا  شوالرا  الااو  ٣5حاا  حكااار شاايدي جاغااان الاادويل يىل جورجتاااون هااو 
شوالر ح  شوالرا  غياان  وسعر سيارة اتجرة ح  حكار يوجن ر  كاوررواي )أوغنامل(  7 5٠٠ أو

 شوالرا  ح  شوالرا  الوالاي  اكتفدة   7يىل جورجتاون هو 
__________ 

  >gy.com-www.cjairport/<الربتمل لنلكار يف الراع  التايل:  اكوألعلنلزيد ح  اكعنوحا ، يرجى  ايرة  (5)
  الربتمل لنلكار يف الراع  التايل:  اكوألعلنلزيد ح  اكعنوحا ، يرجى  ايرة  (6)

<www.ogleairportguyana.com>  
 يقبل مث  سيارة اتجرة شاشة عدوالر غياان أو عدوالرا  الوالاي  اكتفدة   (7)
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وسيارا  اتجرة حتوحرة عس ول  يف جورجتاون  وذتقاضاى حناك سايارا  اتجارة اياحنا   
ح  شوالرا  الاوالاي  اكتفادة  5و ٣  وي او  سعر سيارة اتجرة عن لنرارة اتسعار االشتياشي 

 شوالرا  أو أكثر رتارج اكدين  مسب اكساح   6يف اكدين  عينلا يبنغ السعر 
 التااوف حع سائق سيارة اتجرة ألبل ألبول ا دح    وحيق لك شائلاً  

  مركز الصحافةواملعلومات لوسائط اإلعالم -٧ 
تشنننننري   ٢٢يف الفنننننرتة مننننن    اإلن نااااات كلثنااااامل وساااااائ  اإلشاااااال  سااااايتا  التساااااةيل شااااا 

  وععد يلك، سيةري التساةيل يف حركاز ٢0١9كانون الاانويناير   ١0    ٢0١٨الاانونوفمإ 
االشتلاش والتسةيل التائ  يف حركز اك  را  آرثر ذراونغ رتاالل سااشا  التساةيل اكسابق والتساةيل 

صااافاح  صااااي  وعكاألااا  هويااا  ملااال صاااورة حوذوغراحيااا   وسااايتعن شناااى الن اااائمل، رهنااااً عتقااادمي عكاألااا  
 لنف ول شنى االشتلاش: (٨)ال فاحين وممثنمل وسائ  اإلشال  مليل اكعنوحا  التالي 

 صورة حوذوغراحي  مديث  ح  مةة صورة جوا  السار؛ 
 عكاأل  صفاح  ساري  اكاعول؛ 
 نساااااب  لن ااااافاحين نسااااا   )صاااااافتا ال اااااورة والتوألياااااع( حااااا  جاااااوا  ساااااارك )متل

 اتجانب( أو عكاأل  اهلوي  الوضني  )كقدحمل الكنبا  احملنين(؛
   رتكااااب ذوصاااي  حااا  رئاااي  اكتتاااب أو حااا  الرااارك  الراشيااا  لساااارك يىل الااادورة

وشنااى ال اافاحين اكسااتقنن ذقاادمي رتكاااب حاا  اكنظلاا  اإلشالحياا  الاايت ذتنا ااة 
 عت كي  اك  ر؛

  استلارة اشتلاش حعبحة كلا جيب 
وسااتتون اسااتلارة الكنااب حتاماا  لنتنزياال حاا  متب وسااائ  اإلشااال  يف اكوألااع الراابتمل  

وال ااف   (٩)اك  ص حا  البناد اكضايل لنادورة السااعع  شرارة لنةنا  اساتعراف ذناياا االذااأليا 
  (١٠)الربتي  اك     لوسائ  اإلشال  ح  حوألع اذااألي  حتاحف  الت فر

شناى حزياد حا  اكعنوحاا  عراحن الناوائأ اكتعنقا  عتقادمي  ويرجى  ايرة الراع  التايل لالضالع 
  ضنبا  اي ول شنى أتش ا  السار وجنب حعدا  ال فاح  يىل غياان: 

<https://www.gra.gov.gy/24-traveller-s-information/86-arriving-passengers-information>  
 ولالستاسار عرحن االشتلاش أو ذ كي  ايدث، يرجى االذ ال عا: 
 press@unccd.intال يد اإللت وين:  
 2898/99 815 228 49+الااك :  

__________ 

 <www.unccd.int/cric-17-online-registration>التايل:  الراع ينب مل مليل اكعنوحا  يف  (٨)
  ويرجى الض   شنى:  اشتلاش وسائ  </www.glsc.gov.gy/forms/media-accreditation-application>و

 ( Media Accreditationاإلشال   )
  ٨اياشي   انظر (٩)
  <www.unccd.int/news-events?f%5B0%5D=news_type%3Aevents>يىل:  الرجوعرجى ي  (١٠)

https://www.gra.gov.gy/24-traveller-s-information/86-arriving-passengers-information
mailto:press@unccd.int
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.unccd.int/cric-17-online-registration
http://www.glsc.gov.gy/forms/media-accreditation-application/
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.unccd.int/news-events%3ff%5b0%5d=news_type:events
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 يتعنق متكسائل اكت ن  عوسائ  اإلشال  شارتل حتان انعقاش اك  ر، يرجى االذ ال عا: وحيلا 
Ms. Wagaki Wischnewski 

Tel.: +49 228 815 2820 

Mobile: +49 173 268 7593 (roaming) 

Email: wwischnewski@unccd.int and copy press@unccd.int. 

 وحيلا يتعنق متكسائل اكت ن  عوسائ  اإلشال  رتارج حتان انعقاش اك  ر، يرجى االذ ال عا: 
Mr. Royden James 

Public Relations Officer 

Guyana Lands and Surveys Commission 

Email: rjames@glsc.gov.gy 

Tel.: +592-226-0527-9, ext.: 1010 

حقدحمل الكنبا  احملنين واتجانب شنى ماد ساوا   وذنكبق الرروط الوارشة أشال  شنى  
  وشناااى حقااادحمل الكنباااا  الااااي  حيتااااجون يىل أتشااا ة ساااار أن يقااادحوا ضناااب اشتلااااشهة حبتاااراً 

ويوصاااى متلتساااةيل اكسااابق أو التساااةيل اكبتااار كااال اكتناااان عت كيااا  ا نسااا  االحتتاميااا   وععاااد 
 ا  التسةيل يف شن اكتان  احتتا  اك  ر، ألد يواجه ال فاحيون ح ا  أترت  أثن

 وسيتا  حتان شلل خم ص لن فاح  ووسائ  اإلشال  يف حتان انعقاش اك  ر  
وسااتتا  حعنوحااا  يضاااحي  وأي مااديثا  يشالحياا  شاا  االذااألياا  والاادورة الساااعع  شراارة  

 (١١)لنةناااا  اسااااتعراف ذنايااااا االذااألياااا  يف اكوألااااع الراااابتمل اك  ااااص حاااا  البنااااد اكضاااايل لنةناااا 
  (١٢)اف  اك     لوسائ  اإلشال  يف اكوألع الربتمل الذااألي  حتاحف  الت فروال 

 النقل -٨ 
سااتتا  اكعنوحااا  شاا  النقاال احملناامل شنااى ال اااف  الراابتي  اك   اا  لنةناا  حاا  اكوألااع  

 ألبل احتتا  اك  ر ويف اليوحي  الر ي  أثنا  اك  ر  (١٣)الربتمل لالذااألي 
حعنوحاااا  يف اككاااارا  حااا  أجااال ذقااادمي حزياااد حااا  اكعنوحاااا  عراااحن وستنراااح حتاذاااب  

رتااادحا  النقااال وذتاليااااه  وساااتتا  أمااادث اكعنوحاااا  يف اكوألاااع الرااابتمل اك  اااص حااا  البناااد 
  (١4)اكضيل لندورة الساعع  شررة لنةن  استعراف ذنايا االذااألي 

  اإلقامة ابلفنادق -9 
ويُن أ  اهلاذل أو الااك  أو ال يد اإللت وين عوسع اكراركن ايةز يف الاناشي ش   

  عردة متلقيا  عالك حسبقاً 
شنااااى  ٢٠١٨وميتاااا  العثااااور شنااااى ألائلاااا  الاناااااشي يف جورجتاااااون وأسااااعار كاااال حن ااااا لعااااا   

 ال اف  الربتي  لندورة الساعع  شررة لنةن  استعراف ذنايا االذااألي  شنى اكوألع الربتمل لالذااألي   
__________ 

  </www.glsc.gov.gy/forms/media-accreditation-application>يىل:  الرجوعيرجى  (١١)
  <www.unccd.int/news-events?f%5B0%5D=news_type%3Apress_release>يرجى الرجوع يىل:  (١٢)
  <www.unccd.int/convention/committee-review-implementation-convention-cric/cric17>يىل:  الرجوعيرجى  (١٣)
  <www.glsc.gov.gy>يىل: يرجى الرجوع  (١4)

file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/wwischnewski@unccd.int
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/press@unccd.int
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/rjames@glsc.gov.gy
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.glsc.gov.gy/forms/media-accreditation-application/
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.unccd.int/news-events%3ff%5b0%5d=news_type:press_release
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.unccd.int/convention/committee-review-implementation-convention-cric/cric17
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.glsc.gov.gy
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 خدمات ومرافق املؤمترات يف مكان انعقاد املؤمتر -١0 
 الورقي مؤمتر  

ستتون الدورة الساعع  شرارة لنةنا  اساتعراف ذناياا االذااأليا  شورة الورأليا   وعناا  شناى  
يلك، ل  ذكبع واثئق اك  ر الر ي  ويوحيته الر ي  ول  ذاو ع لتن اا أذيفات يلت ونياا شناى اكوألاع 

 األي  الربتمل لالذا
 وسيتا  حرحق لنكباش  عنا  شنى الكنب لنلراركن شنى حد  ح ة انعقاش اك  ر  

  خذ الكلمة يف اال تماعات الرمسية  
عرااحن رتكا  اكاا  را  وذقرياار النةناا  ا احساا   7٢/١٩كاررر  ا لعياا  العاحاا  يف ألرارهااا  

رتدحا  ح  را  شاليا  ا اوشة  ( أتكيد ضنب ا ضلان ذقدميA/72/611 يىل ا لعي  العاح  )الوثيق 
 يىل الدول اتشضا  واكراركن اآلرتري  يف االجتلاشا  الر ي  اليت ذعقدها اتحة اكتفدة 

ومرصاااً شنااى سالساا  ساا  االجتلاشااا ، جيااب أن ذتااون ساارش  اكراااركن شنااد يلقااا    
الراااوي  اكتزاحناا  العالياا  كنلااا ة أو اإلشال  عبياااان ة شاشياا ، ماات يتساامر ذااوح  رتاادحا  ال لاا  

  ا وشة اكنروشة متلرتل الاي يرذضيه ليع اكعنين 

 الفعاليات اجلانبية ومرافق العرض  
لا  ذُاانظفة حعالياا  جانبياا  ولا  ذااوحر حراحاق لتنظااية حعاارف رتااالل الادورة الساااعع  شراارة  

 لنةن  استعراف ذنايا االذااألي  

 اتف والفاكس واإلنرتنتخدمات الإيد واهل -١١ 
 يف جملع حركز ح  را  آرثر ذرونغ   هناك مكتب بريد

   ٠٠/١7يىل الساش   ٠٠/٨حاتو  ح  االثنن يىل ا لع ، ح  الساش  
 رتدح  ال يد:

FedEx Office Guyana 

125 Barrack Street 

Georgetown 
، والسااابت حااا  ٣٠/١6السااااش  يىل  ٠٠/٨حاتاااو  حااا  االثنااان يىل ا لعااا ، حااا  السااااش  

  ٠٠/١٢يىل الساش   ٠٠/٨الساش  
 9-6976-227 592+  اهلاذل:

DHL Express 

50 E Fifth Street,  

Alberttown, Georgetown.  

  ٠٠/١6يىل الساش   ٠٠/٨حاتو  ح  االثنن يىل ا لع ، ح  الساش  
 12 2775-1967/226-226 / 7772-225 592+  :اهلاذل
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 املقاهي واملطاع  -١٢ 
ذوجاااد شارتااال حركاااز اكااا  را  آرثااار ذراااونغ شااادة حكااااشة ذُعوألاااد حع اااا لتزوياااد اكاااو ان  

واكناادوعن الزائااري  متتغاياا  واكراارومت  يف أوألااا  الاكااور وال اادا  أبسااعار حعقولاا ، حضاااًل شاا  
 حركااز حاا  رتكااوا  ععااد شنااى حكاااشة شاادة أيضاااً  وهناااك وجبااا  رتايااا  يف أوألااا  االساا ام  

  ذرونغ آرثر اك  را 

 وكالة األسفار -١٣ 
 حيلا ينمل وكاال  اتساار اليت ذقد  رتدحا ا: 

Connections Travel Service 

6 Avenue of the Republic, Georgetown, Guyana. 

Tel: +592 227 2810, 227 2832 

Email: connections@connectionsgy.com 

Muneshwers Travel Service 

45-47 Water Street, Georgetown 

Tel: +(592) 227-6992 / 226-1487 / 227-8502/ 225-2947 

Email: muneshwerstravel@yahoo.com  

WhatsApp: +592 622 6645 

Frandec Travel Service 

129 Quamina & Carmichael Sts. 

Georgetown, Guyana Georgetown 

Tel: +(592) 226 3076 

Email: kathryn.eytlemclean@frandec.com  

  ساليب الدفع واخلدمات املصرفية -١٤ 
  الصرفالعملة و سعار   

 (  GYDالعلن  الر ي   ل وري  غياان التعاوني  همل شوالر غياان ) 
 : ٢٠١٨وحيلا ينمل أسعار ال رر يف ذرري  اتول/أكتوعر  

 م  دوالرات اياان ٢0٨.٤دوالر م  دوالرات الوالايت املتحدة =  وايل  ١
 م  دوالرات اياان  ٢٣9.٣يورو =  وايل  ١

( يف جورجتاااااون ويف cambiosالعلااااال  اتجنبياااا  يف فااااال  ال اااارر )وميتاااا  صاااارر  
 اك ارر وحتاذب ال رر والاناشي  

 ٠٠/١4يىل السااش   ٠٠/٨وذاتأ اك ارر اكوجوشة يف اكراكاز الرئيساي  أعواهباا حا  السااش   
 اك اارر وذ ناق ياو  ا لعا   ٣٠/١4يىل الساش   ٠٠/٨ح  االثنن يىل ا لي ، وح  الساش  

 اتسبوع   هناي  شكال  يف أعواهبا التةاري 
  وحيلا ينمل أحاك  صرر العلال  اكوجوشة يف جورجتاون: 

 Confidential Cambio – 29 Lombard Street, Werk-en-Rust, Georgetown. 

 A & N Sarjoo Cambio – 15-16 America Street, Georgetown. 

mailto:connections@connectionsgy.com
mailto:muneshwerstravel@yahoo.com
mailto:kathryn.eytlemclean@frandec.com
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 L. Mahabeer & Son Cambio – 124 King Street, Lacytown, Georgetown. 

 Martina’s Cambio and Variety Store – 19, Hinck Street, Robbstown, Georgetown. 

 Cambio Royale – 48 Robb Street, Lacytown, Georgetown. 

 R. Sookraj Cambio – 108 Regent Street, Lacytown, Georgetown. 

 F & F Foreign Exchange Enterprise Cambio – 25 ‘A’ Water Street, Georgetown. 

 Commerce House Cambio – 93 Regent Street, Lacytown, Georgetown. 

 Gobind`s Variety Store & Cambio – 96 Regent Street, Lacytown, Georgetown. 

 Dollar Empire Inc. Cambio – Lot 20 Regent Street, Robbstown, Georgetown 

    هزة الصراف اآليل  
  أج زة ال رر اآليل حتام  يف ليع أحنا  البند شنى حدار الساش   
 وذُقبل البكاألا  الدولي  الرئيسي  يف اك ارر التالي : 

Scotia Bank,  

Guyana, Carmichael Street Branch,  

Lamaha St, Georgetown 

Telephone No. – (592) 223-4357 or 225-9305 Exts. 232, 221 

Email: bns.guyana@scotiabank.com 

وحياادث التاادلي  يف عكاألااا  االئتلااان يف غياااان كلااا هااو ايااال يف حعظااة أجاازا  العااامل  
 اترتر   وينب مل اختاي االمتياضا  اكعتاشة  

  السفرعيكات   
ذُقبال شايتا  الساار يف حعظاة اك ااارر وحتاذاب صارر العلاال  اتجنبيا  والاناااشي  

  واحملال  التةاري  يف حراكز التسوي الرئيسي  
  دح  ا رسو ذضيل ؛ عيد أن حعظة الاناشي واككاشة ابإلكرامياتويرمب  

   راءات الدخول واللوائ  اجلمركية -١٥ 
 الصحيةاللوائ    

مُيتااا  يرتضااااع اكسااااحري  الااااي  نذاااون أو يعااا ون حااا  عنااادان يوجاااد حي اااا رتكااار ايلاااى  
ويُن اأ أبن يناتل  اكسااحرون اكرااورة  غيااان ال اارا  لافاص ايلاى ال اارا  لاد  وصاوهلة يىل 

 الكبي  عرحن التنقيأ ضاد ايلاى ال اارا  يف مالا  ألادوح ة أو شباورهة حا  يماد  هاا  البنادان 
 حكنااااوب هااااو كلااااا  ال ااااارا  ايلااااى ضااااد التف اااان عكاألاااا  اكساااااحري  ليااااع حيلاااال أن وينب اااامل
  غياان لدرتول

غياااان، وين كااان ا كاار يف جورجتاااون واكرذاعااا  وهناااك رتكاار اكااالراي ضااوال الساان  يف  
 ويُن أ متختاي االمتياضا  الال ح  أثنا  السار رتارج ها  اكناضق   حن اضاً 

file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/bns.guyana@scotiabank.com
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وميتاا  االضااالع شنااى حتكنبااا  وذوصاايا  التف اان لنلساااحري  الاادولين، مبااا يف يلااك  
  (١5)ف  العاكي اكتعنق  متكالراي وايلى ال ارا ، يف اكوألع الربتمل كنظل  ال 

 لوائ  أتعريات السفر  
وجيااب أن جااوا  سااار ساااري اكاعااول كاادة ساات  أشاا ر شنااى اتألاال لاادرتول غياااان  ينااز   

 (١6)البندان ح  شدش حواضين شنى وجيب يتضل  جوا  السار صاف  حارغ  وكاحن   تة التحش ة 
أن حي نوا شنى أتش ة سار ألبل الوصاول يىل غيااان حا  سااارا  غيااان وحاوضايا ا العنياا يف عناد 
اإلألاحااا   وأحاااا حااا  ال حيتااااجون يىل أتشااا ة ألبااال االنكاااالي، حيلتااان ة اي اااول شني اااا حباشااارة يف 

  اككار شند الوصول 
ضنبااااا  شاااا  وجيااااب شنااااى اكراااااركن الاااااي  حيتاااااجون يىل أتشاااا ا  سااااار أن يقاااادحوا  

>staging.doc.gov.gy<اإلن نات حا  رتااالل ذعبئا  اساتلارة ضنااب التحشا ة يف الاراع  التااايل: 
(١7) ،

حااا  صااااف  البيااااان  اتميائيااا  حااا  جاااوا  ساااارهة  وييا واجاااه  وذقااادمي نسااا   ممساااوم  ضاااوئياً 
اإلن ناااات، ينب اااامل ذعبئاااا  اسااااتلارة ضنااااب التحشاااا ة اكراااااركون صااااعومت  يف شلنياااا  التقاااادمي شاااا  

ويرساهلا حع نس   ح  صاف  البيااان  اتميائيا  حا  جاوا  ساارهة وصاورة حوذوغراحيا   (١٨)يدوايً 
  accreditation@unccd.intيىل اتحان  شنى ال يد اإللت وين التايل: 

رروط اليت ينب مل استيااؤها لتحش ا  الساار اكعاااة حا  الرساو  لنلرااركن وحيلا ينمل ال 
 يف الدورة الساعع  شررة لنةن  استعراف ذنايا االذااألي :

   رسااااال  ششااااوة حاااا  أحاناااا  االذااألياااا  لنلرااااارك  يف الاااادورة الساااااعع  شراااارة لنةناااا
 استعراف ذنايا االذااألي ؛

  ؛ست  أش ر ح  إري  الدرتول(جوا  سار ساري اكاعول )صاحل كدة 
 ؛استلارة حعبحة لكنب التحش ة   
  صورة وامدة ح  مةة جوا  السار 
ولنلزيااد حاا  اكعنوحااا  شاا  شااروط حاانأ التحشاا ا ، يرجااى  ايرة اكوألااع الراابتمل لااو ارة  

  وشناااااااااااى القناصااااااااااال </www.minfor.gov.gy/visa-entry-requirements-countries>ا ارجيااااااااااا : 
  </www.minfor.gov.gy/mission>الا رين  ايرة اكوألع التايل: 

 حعنوحا  االذ ال: 
 أو 1606/7/8-226-592+اهلاذل:  
  minfor@guyana.net.gyين: و ال يد اإللت   

__________ 

  <www.who.int/ith/ith-country-list.pdf?ua=1&ua=1>: يىليرجى الرجوع  (١5)
  </www.minfor.gov.gy/visa-entry-requirements-countries>ييا كنت  اج  يىل أتش ة، يرجى  ايرة الراع  التايل:  (١6)
 يىل أن التوجي ا  الال ح  ستقد  ش  ضريق اكوألع الربتمل اكاكور أشال   االنتبا يرجى  (١7)

-www.minfor.gov.gy/visa>ضنااااااب أتشاااااا ة السااااااار يىل غياااااااان حاااااا  الااااااراع  التااااااايل:  اسااااااتلارةميتاااااا  ذنزياااااال  (١٨)

application-form/>   

http://staging.doc.gov.gy/
mailto:accreditation@unccd.int
http://www.minfor.gov.gy/visa-entry-requirements-countries/
http://www.minfor.gov.gy/mission/
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/minfor@guyana.net.gy
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.who.int/ith/ith-country-list.pdf%3fua=1&ua=1
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.minfor.gov.gy/visa-entry-requirements-countries/
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.minfor.gov.gy/visa-application-form/
file:///C:/Users/elahi/AppData/Local/Temp/notes7705E7/www.minfor.gov.gy/visa-application-form/
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 اجلمركيةاللوائ    
لالضالع شنى حعنوحا  ذا ايني  شا  اإلجارا ا  ا لركيا ، يرجاى  ايرة اكوألاع الرابتمل  

  هليئ  ييراشا  غياان:
<www.gra.gov.gy/24-traveller-s-information/86-arriving-passengers-information>  

وميت  اي ول شنى حزيد ح  اكعنوحا  ش  يجرا ا  اهلةارة والناوائأ ا لركيا  حا  أي  
  (١٩)أو ح  اكوألع الربتمل لو ارة رتارجي  غياانو ألن ني  أو حاوضي  شنيا ل ياان ساارة أ

  معلومات عامة ع  مكان عقد املؤمتر -١٦ 
  ور تاونمعلومات ع    

جاااااورج إون، شاصااااال  غيااااااان، هااااامل أكااااا  حركاااااز مضاااااري يف البناااااد، ميااااا  عناااااغ شااااادش  
  وهمل ذقاع يف الساامل اتضنسامل ل يااان، (٢٠)٢٠١٢نسل  يف ذعداش غياان لعا   ١١٨ ٣6٣ ستاهنا

   حدين  ايدائق مبنكق  البفر التاريمل شنى الضا  الررألي  ك ب هنر شمي ارا، وكان يكنق شني ا 

 السيا ة  
هنااااك حعنوحاااا  شاحااا  شااا  غيااااان حتامااا  شناااى شااابت  اإلن نااات يف العناااوانن التاااالين:  

<http://exploreguyana.org/> و<www.guyanatourism.com/>   

 املناخ  
حااااع  ذقريباااااً  يف شاااا ر كااااانون الثاين/يناااااير، ذتااااون جورجتاااااون ح كاااااة متلساااافاب شائلاااااً  

يف اكائ  ح  الر ر  وايد اتشىن لادرجا  ايارارة  7١أو شبه غائل  موايل ذوألعا   ا  غائل  
شرجاااا   وايااااد  ٢5شرجاااا  أو ذتةاااااو   ٢٢حااااا ياااان ا  شون  شرجاااا  حائوياااا ، وانشراً  ٢4اليوحياااا  

 ٣٠شرجا  أو يتةااو   ٢7حاا يان ا  شون  شرجا  وانشراً  ٢7اتأل ى لدرجا  ايارارة اليوحيا  هاو 
  ورتالل كاانون اتحكاريىل مد حا حع عع  ح ا  يناير رضب /لكق  يف كانون الثاينشرج   وا
 يف جورجتاون  شلوحاً  يناير، يبقى ضول اليو  اثعتاً الثاين/

  الكهرابء  
وألااد هرذاز   6٠حولاات والا شش اكعيااري هاو  ١١٠يف جورجتااون، الاولكيا  اكعياريا  هامل  

  ئي  ينز  است دا  ألاع  ح ايئ و/أو فورول لوصل اتج زة الت رمت

 التوقيت احمللي   
 ساشا   4 -التوأليت اكعتلد هو ذوأليت غرينتش  

    

__________ 

  <www.minfor.gov.gy>الرجوع يىل:  يرجى (١٩)
  <www.statisticsguyana.gov.gy/census.html#comp>يىل:  الرجوعيرجى  (٢٠)
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