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جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

الدورة السابعة عشرة
جورجتاون ،غياان ٣٠-٢٨ ،كانون الثاين/يناير ٢٠١٩

معلومات للمشاركني
ستُعقد الدورة السااعع شرارة لنةنا اساتعراف ذناياا اذااأليا اتحاة اكتفادة كتاحفا الت افر
 اكرااار يلي ااا حيلااا يناامل متسااة اك ا ر  -يف الا ا ة ح ا  ٢٨يىل  ٣٠كااانون الثاين/يناااير  ٢٠١٩يفجورجتاااون ،غياااان وذتضاال هااا الوثيق ا حعنوحااا شاح ا ألااد ذتااون حاياادة لنلراااركن وسااتقد
حعنوحا يضاحي يف الوألت اكناسب شنى حوألع االذااألي الربتمل<www.unccd.int> :

 -١األمانة التنفيذية
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

 -٢سلطات البلد املضيف
أنر ااح متوح ا غي اااان ن ا مض ا ي وضني ا حتنا ا متلتفض ا لن اادورة الس اااعع شر اارة
لنل ر ولنف ول شنى أي حعنوحا يضاحي  ،ميت لنلراركن االذ ال مت التالي :
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
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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

 -٣مكان انعقاد املؤمتر
سااتعقد ن ا اسااتعراف ذنايااا االذااألي ا شور ااا الساااعع شراارة ح ا  ٢٨يىل  ٣٠كااانون
الثاين/يناير  ٢٠١٩يف حركز اك را آرثر ذرونغ يف جورجتاون ،غياان ،يف العنوان التايل:
5 (E) Half Orchid Drive
Liliendaal
Greater Georgetown
Tel.: +592-222 7503
Email: accc@accc.gov.gy
><www.gicc.gov.gy/

وسا ااتُعقد حرا اااورا البنا اادان اتض ا ارار اكتا ااحثرة اكدرج ا ا يف حرحقا ااا التنايا ااا اإلألنيلا اامل
لالذااألي ا تحريقيااا ،وأحريتااا الالذيني ا وحنكق ا البفاار التاااريمل ،وطااال البفاار اتعااي اكتوس ا ،
وأورومت الوسا ااكى والر ا ارألي لنتفض ا ا لنا اادورة السا اااعع شرا اارة لنةن ا ا اسا ااتعراف ذنايا ااا االذااألي ا ا
يوحمل  ٢7كانون الثاين/يناير  ٢٠١٩مبركز اك را آرثر ذرونغ
ومتإلض اااح يىل ألاش ا ا ا نس ااا العاح ا ا  ،سا ااتتا غ اارر اجتلاش ااا يف حرك ااز اك ا ا را
آرث اار ذر ااونغ ،حا ا شون رت اادحا ال لا ا الر اااوي  ،لالجتلاش ااا غا ا الر يا ا وينب اامل يش ااداش
ال ذيبا اكتعنق هبا االجتلاشا حع اتحان العاح ( )١وستتون ساشا العلل االشتياشي ح
الساش  ١٠/٠٠يىل الساش  ١٣/٠٠وح الساش  ١5/٠٠يىل الساش ١٨/٠٠

 -٤قبول املشاركة يف الدورة
ذنكبق اتمتا اكنظل ك ر اتضرار شنى أشلال هيئاذه الارشي  ،حع يشرتال حا يناز حا
ا
ذعااديال وح ا ف ح املن اكرااارك يف أشلااال اك ا ر حاتوم ا لوحااوش اتض ارار والوكاااال اكت
()٢
التاعع لألحة اكتفدة واكراألبن وحقاً تمتا االذااألي والنظا الدارتنمل ك ر اتضرار
__________

()١
()٢

2

يرجى حراجع اليوحي الر ي لندورة لالضالع شنى ألوائة ج ا االذ ال اكعني
وحقااً لناقاارة  ٢حا اكاااشة  ٣6ح ا االذااأليا  ،يباادأ نااااي االذااألي ا متلنسااب يىل كاال شول ا أو حنظلا ذتاحاال األت اااشي
يألنيليا ذ اادي شني ااا أو ذقبن ااا أو ذواحااق شني ااا أو ذنضااة يلي ااا ععااد ييااداع ال ااك ا لساان لنت ااديق أو القبااول أو
اكواحقا أو االنضاالا  ،يف الياو التسااعن حا إريا ييااداع هااا الدولا أو حنظلا التتاحاال االألت ااشي اإلألنيليا هااا
صك ذ ديق ا أو ألبوهلا أو حواحقت ا أو انضلاح ا وعناا شناى يلاك ،ساتتون اتضارار وألات احتتاا اكا ر يف ٢٨
كاانون الثاين/ينااير  ٢٠١٩هامل الادول وحنظلاا التتاحال االألت ااشي اإلألنيليا الايت أوششات صاتوك ا ناول ٣٠
ذرا اري اتول/أكت ااوعر  ٢٠١٨أح ااا ال اادول ال اايت أوشش اات ص ااتوك ا عع ااد  ٣٠ذرا اري اتول/أكت ااوعر  ٢٠١٨لتا ا
نااول  ١ذر اري الثاااين/نوحل  ،٢٠١٨حست اابأ أضراح ااً أثنااا الاادورة وأحااا الاادول الاايت أوششاات صااتوك ا ععااد ١
ذر اري الث اااين/نوحل  ٢٠١٨حن ا ذ اابأ أضراح ااً يال عع ااد ارتتتااا ال اادورة ،لت ا ميت ا أن ذر اارك يف ال اادورة ع ااا
حراألب وذارش ألائلا أب اا اكنظلاا ايتوحيا الدوليا واكنظلاا غا ايتوحيا وحنظلاا اوتلاع اكادين واكاراألبن
اكعتلدي يف الدورة الثالث شرارة كا ر اتضارار يف الوثيقا  ICCD/COP(13)/17وميتا االضاالع شناى اكعنوحاا
يا ال ن ش مال الت ديقا شنى حوألع اذااألي حتاحف الت فر الربتمل<www.unccd.int> :
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ونظراً لتون ن استعراف ذنايا االذااألي و نا العناة والتتنولوجياا حا اهليئاا الارشيا
ك ر اتضرار ،حملن وحوش اتضرار ال متاج يىل ذقدمي واثئق اشتلاش غ أنه ينب مل يرسال ألائل
ر ي ا أبشض ااا الوح ااوش يىل أحانا ا االذااأليا ا ألب اال شورة اكا ا ر تغا اراف التس ااةيل واتحا ا وينب اامل
لنلراألبن اكعتلدي متلاعل يف الدورا الساعق ك ر اتضرار االحتثال أيضاً هلاا الررط
وميت ألباول حراارك أي هيئا أو وكالا  ،ساوا كانات وضنيا أو شوليا  ،متوحيا أو غا
متوحي  ،مل م ل ععد شناى صاا اكراألاب يف اكا ر شناد ذقادمي ضناب ر امل يىل أحانا االذااأليا ،
ريثلا ي در ألرار ح ر اتضرار عرحن اشتلاشها ع ا حراألب أثنا شورذه العاشيا التاليا وينب امل
أن ياكر هاا الكنب ارتت اصا أو ح هال اهليئ أو الوكال يف اكسائل اكرلول متالذااألي

- ٥التسجيل
ذتا ااحلل شلني ا ا ذسا ااةيل اكرا اااركن يف الا اادورة السا اااعع شرا اارة لنةن ا ا اسا ااتعراف ذنايا ااا
االذااألي ح ا كوا التالي :
تقدمي طلب التسجيل على اإلنرتنت
أُنراائت صاااف لتنقاامل ضنبااا ذسااةيل اكراااركن يف الاادورة الساااعع شراارة لنةنا اسااتعراف
ذنايا االذااألي وهاة حادشوون يىل التساةيل اكسابق يف الاا ة من  ٢٢تشنري الانانونوفمإ ١0
كانون الاانويناير  ٢0١9يف الراع التايل<www.unccd.int/cric-17-online-registration> :
ولتيس ا التفقااق ح ا ضنبااا التسااةيل يف اك ا ر ،يتعاان شنااى ليااع اكراااركن ملياال
رسن ننالة اعتمن نناد و ترعن نني و دعن ننوة( )٣ذ ك ااد أهني اات ة يض ااور ال اادورة الس اااعع شر اارة لنةن ا ا
استعراف ذنايا االذااألي
ويُكنااب حا اكراااركن أيضااً ملياال صننورة فوتوارافيننة قياسننية من
لتسريع وذ ة التسةيل يف شن اكتان واستال البكاألا

جن

ننوا سننفر

رسالة ابلإيد اإللكرتون للتأكيد واالعتماد النهائي
مبةاارش يجااا ة ضنااب التسااةيل شنااى اإلن ناات ،ذ اااشي أحان ا االذااألي ا شنااى التسااةيل
()4
اكسبق يف الدورة الساعع شررة وذرسل عريداً يلت ونياً يىل اكراركن لتحكيد التسةيل
التسجيل يف عني املكان
مبةرش ي ا التسةيل اكسبق ،سيتون مبقدور اكندوعن يهنا يجرا ا التساةيل يف شان
اكتان واستال عكاألا ة يف جنا الزوار متكركز رتالل اتاي التالي :


ا لاي  ٢4كاانون الثاين/ينااير ،حا السااش  ٩/٠٠يىل السااش  ١٣/٠٠وحا
الساش  ١4/٠٠يىل الساش ١٨/٠٠؛

__________

()٣
()4
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يف مااال وجااوش رسااال واماادة لالشتلاااش أو ال شاايأ أو الاادشوة ذضااة شاادة حراااركن ،حملنااه ميت ا ملياال الرسااال
ناس ا لتل ش ص يُكر ا ه يف الوثيق
يرجى ح اكراركن يرسال شنوان عريدهة اإللت وين الر مل تغراف التسةيل
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ح ا لع  ٢5كانون الثاين/ينااير يىل اتماد  ٢7كاانون الثاين/ينااير ،حا السااش
 ٨/٣٠يىل الساش  ١٢/٣٠وح الساش  ١4/٠٠يىل الساش ١7/٠٠؛



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

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

 -٦كيفية الوصول

مكان عقد املؤمتر

الربط الدويل ع طريق اجلو
حكار شيدي جاغان الدويل(( )5حكار ذيل ري الدويل ساعقاً) هو اككار الوضين ل ياان
يقع هاا اككار شنى الضا ال رعي لن ر شمي ارا يف حنكق ذيل ري ،شنى ععد  4١كنة (٢5
حيالً) جنوب شاصل غياان ،جورجتاون وهو أك اككاري الدولين ورجتاون وذس ر عه
رمال شولي حباشرة وكاا رتدح رع متلنسب لنرمال القاشح ح حدين نيويورك ،وحياحمل،
وذورونتو ،وعنلا سييت ،وعريدجتاون ،وعور أور سبن ،ومتراحاريبو ،وأرومت ،وكوراساو وليع
رتدحا ضائرا الركاب اكنتظل اكتوج يىل جورجتاون ذر ل ش ضريق هاا اككار الدويل
واككار الادويل الثااين هاو حكاار ياوجن ر ك رو
اوراي الادويل(( )6حكاار أوغنامل سااعقاً) ،الواألاع
شنااى ععااد  6كنااة ( ٣.7أحيااال) شااري العاصاال  ،جورجتاااون ،يف حنكقا شميا ارا  -حاهايتااا ،ع ياااان
وذ اادير ش اارك لي ااا ( )LIATرم ااال رك اااب جويا ا حباش اارة حنتظلا ا عك ااائرا اكر ااروع اإلألنيل اامل
( )ATRيىل ع ا ااور أور س ا اابن وعا ا ارمتشو وك ا اااا رم ا ااال حباش ا اارة يىل ج ا اازر أرت ا اار يف حنكقا ا ا
البفر التاريمل
كيفية الوصول

مركز املؤمترات آرثر تشونغ

يقااع حركااز اك ا را آرثاار ذرااونغ شنااى ععااد م اوايل  7كنااة ح ا حدين ا جورجتاااون وشنااى
ععد  46كنة ح حكار شيدي جاغان الدويل وسايةد اكرااركون اككااشة واكتااجر وال ايدليا
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
حا حكااار شاايدي جاغااان الاادويل يىل جورجتاااون هااو  ٣5شوالرا ح ا شوالرا الااوالاي اكتفاادة
أو  7 5٠٠شوالر ح شوالرا غياان وسعر سيارة اتجرة ح حكار يوجن ر ك رو
اوراي (أوغنامل)
يىل جورجتاون هو  7شوالرا ح شوالرا الوالاي اكتفدة
__________

()5
()6

لنلزيد ح اكعنوحا  ،يرجى ايرة اكوألع الربتمل لنلكار يف الراع التايل:
لنلزيد ح اكعنوحا  ،يرجى ايرة اكوألع الربتمل لنلكار يف الراع التايل:

><www.cjairport-gy.com/

><www.ogleairportguyana.com

()7
4

يقبل مث سيارة اتجرة شاشة عدوالر غياان أو عدوالرا الوالاي اكتفدة
GE.18-18776
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وسيارا اتجرة حتوحرة عس ول يف جورجتاون وذتقاضاى حناك سايارا اتجارة اياحنا
لنرارة اتسعار االشتياشي وي او سعر سيارة اتجرة عن  ٣و 5ح شوالرا الاوالاي اكتفادة
يف اكدين عينلا يبنغ السعر  6شوالرا أو أكثر رتارج اكدين مسب اكساح
وحيق لك شائلاً التااوف حع سائق سيارة اتجرة ألبل ألبول ا دح

 -٧مركز الصحافةواملعلومات لوسائط اإلعالم
س ا اايتا التس ا ااةيل ش ا ا اإلن ن ا اات كلثن ا اامل وس ا ااائ اإلش ا ااال يف الف ن ننرتة من ن ن  ٢٢تشن ن نري
الاانونوفمإ  ١0 ٢0١٨كانون الاانويناير  ٢0١9وععد يلك ،سيةري التساةيل يف حركاز
االشتلاش والتسةيل التائ يف حركز اك را آرثر ذراونغ رتاالل سااشا التساةيل اكسابق والتساةيل
الن ااائمل ،رهن ااً عتق اادمي عكاأل ا ص اافاح ص اااي وعكاأل ا هوي ا مل اال ص ااورة حوذوغراحي ا وس اايتعن شن ااى
ال فاحين وممثنمل وسائ اإلشال مليل اكعنوحا التالي ( )٨لنف ول شنى االشتلاش:


صورة حوذوغراحي مديث ح مةة صورة جوا السار؛



عكاأل صفاح ساري اكاعول؛



نس ا ا (صا ااافتا ال ا ااورة والتوأليا ااع) ح ا ا ج ا اوا سا ااارك (متلنسا ااب لن ا اافاحين
اتجانب) أو عكاأل اهلوي الوضني (كقدحمل الكنبا احملنين)؛



رتكاااب ذوص ااي ح ا رئ ااي اكتت ااب أو ح ا الر اارك الراشي ا لس ااارك يىل ال اادورة
وشنااى ال اافاحين اكسااتقنن ذقاادمي رتكاااب حا اكنظلا اإلشالحيا الاايت ذتنا ااة
عت كي اك ر؛



استلارة اشتلاش حعبحة كلا جيب

وسااتتون اسااتلارة الكنااب حتام ا لنتنزياال ح ا متب وسااائ اإلشااال يف اكوألااع الراابتمل
اك ص حا البناد اكضايل لنادورة السااعع شرارة لنةنا اساتعراف ذناياا االذااأليا ( )٩وال ااف
()١٠
لوسائ اإلشال ح حوألع اذااألي حتاحف الت فر
الربتي اك
ويرجى ايرة الراع التايل لالضالع شناى حزياد حا اكعنوحاا عراحن الناوائأ اكتعنقا عتقادمي
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:
ال يد اإللت وين:
الااك +49 228 815 2898/99 :

press@unccd.int

__________

( )٨ينب مل مليل اكعنوحا يف الراع التايل:
و> <www.glsc.gov.gy/forms/media-accreditation-application/ويرجى الض شنى :اشتلاش وسائ
اإلشال ()Media Accreditation
( )٩انظر اياشي ٨
( )١٠يرجى الرجوع يىل<www.unccd.int/news-events?f%5B0%5D=news_type%3Aevents> :
><www.unccd.int/cric-17-online-registration
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وحيلا يتعنق متكسائل اكت ن عوسائ اإلشال شارتل حتان انعقاش اك ر ،يرجى االذ ال عا:
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

وذنكبق الرروط الوارشة أشال شنى حقدحمل الكنبا احملنين واتجانب شنى ماد ساوا
وشن ااى حق اادحمل الكنب ااا ال اااي حيت اااجون يىل أتشا ا ة س ااار أن يق اادحوا ضن ااب اشتل اااشهة حبتا اراً
ويوصااى متلتسااةيل اكساابق أو التسااةيل اكبتاار ك اال اكتنااان عت كي ا ا نس ا االحتتامي ا وعع ااد
احتتا اك ر ،ألد يواجه ال فاحيون ح ا أترت أثنا التسةيل يف شن اكتان
وسيتا حتان شلل خم ص لن فاح ووسائ اإلشال يف حتان انعقاش اك ر
وسااتتا حعنوحااا يضاااحي وأي مااديثا يشالحي ا ش ا االذااألي ا والاادورة الساااعع شراارة
()١١
لنةنا ا اس ااتعراف ذناي ااا االذااأليا ا يف اكوأل ااع الر اابتمل اك ااص حا ا البن ااد اكض اايل لنةنا ا
()١٢
لوسائ اإلشال يف اكوألع الربتمل الذااألي حتاحف الت فر
وال اف اك

 -٨النقل
سااتتا اكعنوحااا شا النقاال احملناامل شنااى ال اااف الراابتي اك
الربتمل لالذااألي ( )١٣ألبل احتتا اك ر ويف اليوحي الر ي أثنا اك ر

ا لنةنا حا اكوألااع

وستنر ااح حتاذ ااب حعنوح ااا يف اكك ااارا ح ا أج اال ذق اادمي حزي ااد ح ا اكعنوح ااا عر ااحن
رتاادحا النق اال وذتاليا ااه وس ااتتا أم اادث اكعنوحااا يف اكوأل ااع الر اابتمل اك ااص ح ا البن ااد
()١4
اكضيل لندورة الساعع شررة لنةن استعراف ذنايا االذااألي

 -9اإلقامة ابلفنادق
عوسع اكراركن ايةز يف الاناشي ش اهلاذل أو الااك أو ال يد اإللت وين ويُن أ
عردة متلقيا عالك حسبقاً
وميتا ا العث ااور شن ااى ألائل ا ا الان اااشي يف جورجت اااون وأس ااعار ك اال حن ااا لع ااا  ٢٠١٨شن ااى
ال اف الربتي لندورة الساعع شررة لنةن استعراف ذنايا االذااألي شنى اكوألع الربتمل لالذااألي
__________

()١١
()١٢
()١٣
()١4
6

يرجى الرجوع يىل:
يرجى الرجوع يىل<www.unccd.int/news-events?f%5B0%5D=news_type%3Apress_release> :
يرجى الرجوع يىل<www.unccd.int/convention/committee-review-implementation-convention-cric/cric17> :
يرجى الرجوع يىل<www.glsc.gov.gy> :
><www.glsc.gov.gy/forms/media-accreditation-application/
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 -١0خدمات ومرافق املؤمترات يف مكان انعقاد املؤمتر
مؤمتر الورقي
ستتون الدورة الساعع شرارة لنةنا اساتعراف ذناياا االذااأليا شورة الورأليا وعناا شناى
يلك ،ل ذكبع واثئق اك ر الر ي ويوحيته الر ي ول ذاوع لتن اا أذيفات يلت ونياا شناى اكوألاع
الربتمل لالذااألي
وسيتا حرحق لنكباش عنا شنى الكنب لنلراركن شنى حد ح ة انعقاش اك ر
خذ الكلمة يف اال تماعات الرمسية
ك رارر ا لعيا العاحا يف ألرارهااا  ١٩/7٢عرااحن رتكا اكا را وذقرياار النةنا ا احسا
يىل ا لعي العاح (الوثيق  ) A/72/611أتكيد ضنب ا ضلان ذقدمي رتدحا ح را شاليا ا اوشة
يىل الدول اتشضا واكراركن اآلرتري يف االجتلاشا الر ي اليت ذعقدها اتحة اكتفدة
ومرص ااً شنااى سالس ا س ا االجتلاشااا  ،جيااب أن ذتااون ساارش اكراااركن شنااد يلقااا
كنلااا ة أو اإلشال عبياااان ة شاشي ا  ،ماات يتسا رام ذااوح رتاادحا ال ل ا الراااوي اكتزاحن ا العالي ا
ا وشة اكنروشة متلرتل الاي يرذضيه ليع اكعنين
الفعاليات اجلانبية ومرافق العرض
لا ذُاانظفة حعالياا جانبيا ولا ذااوحر حراحاق لتنظااية حعاارف رتااالل الادورة الساااعع شراارة
لنةن استعراف ذنايا االذااألي

 -١١خدمات الإيد واهلاتف والفاكس واإلنرتنت
هناك مكتب بريد يف جملع حركز ح را آرثر ذرونغ


حاتو ح االثنن يىل ا لع  ،ح الساش  ٨/٠٠يىل الساش ١7/٠٠

رتدح ال يد:
FedEx Office Guyana
125 Barrack Street
Georgetown

حاتااو ح ا االثناان يىل ا لع ا  ،ح ا الس اااش  ٨/٠٠يىل الساااش  ،١6/٣٠والس اابت ح ا
الساش  ٨/٠٠يىل الساش ١٢/٠٠
اهلاذل+592 227-6976-9 :
DHL Express
50 E Fifth Street,
Alberttown, Georgetown.

حاتو ح االثنن يىل ا لع  ،ح الساش  ٨/٠٠يىل الساش ١6/٠٠
اهلاذل+592 225-7772 / 226-1967/226-2775 12 :
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 -١٢املقاهي واملطاع
ذوج ااد شارت اال حرك ااز اكا ا را آرث اار ذر ااونغ ش اادة حك اااشة ذُعوأل ااد حع ااا لتزوي ااد اك ااو ان
واكناادوعن الزائ اري متتغاي ا واكراارومت يف أوألااا الاكااور وال اادا أبسااعار حعقول ا  ،حض االً ش ا
وجبااا رتايا ا يف أوألااا االس ا ام وهناااك أيض ااً شاادة حكاااشة شنااى ععااد رتك اوا ح ا حركااز
اك را آرثر ذرونغ

 -١٣وكالة األسفار
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

 -١٤ساليب الدفع واخلدمات املصرفية
العملة و سعار الصرف
العلن الر ي

ل وري غياان التعاوني همل شوالر غياان ()GYD

وحيلا ينمل أسعار ال رر يف ذرري اتول/أكتوعر :٢٠١٨
 ١دوالر م دوالرات الوالايت املتحدة = وايل  ٢0٨.٤م دوالرات اياان
 ١يورو = وايل  ٢٣9.٣م دوالرات اياان
وميتا ا ص اارر العل ااال اتجنبيا ا يف ف ااال ال اارر ( )cambiosيف جورجت اااون ويف
اك ارر وحتاذب ال رر والاناشي
وذاتأ اك ارر اكوجوشة يف اكراكاز الرئيساي أعواهباا حا السااش  ٨/٠٠يىل السااش ١4/٠٠
ح االثنن يىل ا لي  ،وح الساش  ٨/٠٠يىل الساش  ١4/٣٠ياو ا لعا وذ ناق اك اارر
التةاري أعواهبا يف شكال هناي اتسبوع
وحيلا ينمل أحاك صرر العلال اكوجوشة يف جورجتاون:
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Confidential Cambio – 29 Lombard Street, Werk-en-Rust, Georgetown.



A & N Sarjoo Cambio – 15-16 America Street, Georgetown.
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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 أج ازا العااامل
اترتر وينب مل اختاي االمتياضا اكعتاشة
عيكات السفر
ذُقبال شايتا الساار يف حعظاة اك ااارر وحتاذاب صارر العلاال اتجنبيا والاناااشي
واحملال التةاري يف حراكز التسوي الرئيسي
ويرمب ابإلكراميات؛ عيد أن حعظة الاناشي واككاشة ذضيل رسو ا دح

-١٥

راءات الدخول واللوائ اجلمركية
اللوائ الصحية
ُميت ا يرتضاااع اكساااحري الاااي نذااون أو يع ا ون ح ا عناادان يوجااد حي ااا رتكاار ايلااى
ال اارا لافاص ايلاى ال اارا لاد وصاوهلة يىل غيااان ويُن اأ أبن يناتل اكسااحرون اكرااورة
الكبي عرحن التنقيأ ضاد ايلاى ال اارا يف مالا ألادوح ة أو شباورهة حا يماد هاا البنادان
وينب ا اامل أن حيلا اال ليا ااع اكسا اااحري عكاأل ا ا التف ا اان ضا ااد ايلا ااى ال ا ااارا كلا ااا ها ااو حكنا ااوب
لدرتول غياان
وهناااك رتكاار اكااالراي ض اوال الساان يف غياااان ،وين كااان ا كاار يف جورجتاااون واكرذاعااا
حن اضاً ويُن أ متختاي االمتياضا الال ح أثنا السار رتارج ها اكناضق
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وميتا االضااالع شنااى حتكنبااا وذوصاايا التف اان لنلساااحري الاادولين ،مبااا يف يلااك
()١5
اكتعنق متكالراي وايلى ال ارا  ،يف اكوألع الربتمل كنظل ال ف العاكي
لوائ أتعريات السفر
ينااز ج اوا سااار ساااري اكاعااول كاادة ساات أش ا ر شنااى اتألاال لاادرتول غياااان وجيااب أن
()١6
يتضل جوا السار صاف حارغ وكاحن تة التحش ة وجيب شنى حواضين شدش ح البندان
أن حي نوا شنى أتش ة سار ألبل الوصاول يىل غيااان حا سااارا غيااان وحاوضايا ا العنياا يف عناد
اإلألاح ا وأحااا ح ا ال حيتاااجون يىل أتش ا ة ألباال االنكااالي ،حيلتاان ة اي ااول شني ااا حباشاارة يف
اككار شند الوصول
وجيا ااب شنا ااى اكرا اااركن الا اااي حيتا اااجون يىل أتش ا ا ا سا ااار أن يقا اادحوا ضنبا ااا ش ا ا
اإلن نات حا رتااالل ذعبئا اساتلارة ضنااب التحشا ة يف الاراع التااايل، <staging.doc.gov.gy> :
وذق اادمي نسا ا ممس ااوم ض ااوئياً حا ا ص اااف البي اااان اتميائيا ا حا ا جا اوا س ااارهة وييا واج ااه
اكرا اااركون صا ااعومت يف شلني ا ا التقا اادمي ش ا ا اإلن نا اات ،ينب ا اامل ذعبئ ا ا اسا ااتلارة ضنا ااب التحش ا ا ة
يدوايً( )١٨ويرساهلا حع نس ح صاف البيااان اتميائيا حا جاوا ساارهة وصاورة حوذوغراحيا
يىل اتحان شنى ال يد اإللت وين التايلaccreditation@unccd.int :
()١7

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


رس ااال شش ااوة ح ا ا أحان ا ا االذااألي ا ا لنلر ااارك يف ال اادورة الس اااعع شر اارة لنةن ا ا
استعراف ذنايا االذااألي ؛



جوا سار ساري اكاعول (صاحل كدة ست أش ر ح إري الدرتول)؛



استلارة حعبحة لكنب التحش ة؛



صورة وامدة ح مةة جوا السار

ولنلزيااد ح ا اكعنوحااا ش ا شااروط حاانأ التحش ا ا  ،يرجااى ايرة اكوألااع الراابتمل لااو ارة
ا ارجي ا ا ا ا ا  <www.minfor.gov.gy/visa-entry-requirements-countries/> :وشن ا ا ا ا ااى القناص ا ا ا ا اال
الا رين ايرة اكوألع التايل<www.minfor.gov.gy/mission/> :
حعنوحا االذ ال:
اهلاذل +592-226-1606/7/8 :أو
ال يد اإللت وين:

minfor@guyana.net.gy

__________

()١5
()١6
()١7
()١٨

يرجى الرجوع يىل:
ييا كنت اج يىل أتش ة ،يرجى ايرة الراع التايل<www.minfor.gov.gy/visa-entry-requirements-countries/> :
يرجى االنتبا يىل أن التوجي ا الال ح ستقد ش ضريق اكوألع الربتمل اكاكور أشال
ميت ا ا ا ذنزيا ا اال اسا ا ااتلارة ضنا ا ااب أتش ا ا ا ة السا ا ااار يىل غيا ا اااان ح ا ا ا ال ا ا اراع التا ا ااايل<www.minfor.gov.gy/visa- :
><www.who.int/ith/ith-country-list.pdf?ua=1&ua=1

>application-form/
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اللوائ اجلمركية
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
ساارة أو ألن ني أو حاوضي شنيا ل ياان أو ح اكوألع الربتمل لو ارة رتارجي غياان

 -١٦معلومات عامة ع مكان عقد املؤمتر
معلومات ع

ور تاون

جا ااورج إون ،شاصا اال غيا اااان ،ها اامل أك ا ا حركا ااز مضا ااري يف البنا ااد ،مي ا ا عنا ااغ شا اادش
ستاهنا  ١١٨ ٣6٣نسل يف ذعداش غياان لعا  )٢٠(٢٠١٢وهمل ذقاع يف الساامل اتضنسامل ل يااان،
شنى الضا الررألي ك ب هنر شمي ارا ،وكان يكنق شني ا حدين ايدائق مبنكق البفر التاريمل
السيا ة
هن اااك حعنوح ااا شاحا ا شا ا غي اااان حتاما ا شن ااى ش اابت اإلن ن اات يف العنا اوانن الت ااالين:
> <http://exploreguyana.org/و><www.guyanatourism.com/
املناخ
يف ش ا ا ر ك ااانون الثاين/ين اااير ،ذت ااون جورجت اااون ح ك اااة متلس اافاب شائل ا ااً ذقريب ا ااً ح ااع
ذوألعا ا غائل أو شبه غائل موايل  7١يف اكائ ح الر ر وايد اتشىن لادرجا ايارارة
اليوحي ا ا  ٢4شرج ا ا حائوي ا ا  ،وانشراً ح ااا ي اان ا شون  ٢٢شرج ا ا أو ذتة اااو  ٢5شرج ا ا واي ااد
اتأل ى لدرجا ايارارة اليوحيا هاو  ٢7شرجا وانشراً حاا يان ا شون  ٢7شرجا أو يتةااو ٣٠
شرج والكق يف كانون الثاين/يناير رضب يىل مد حا حع عع ح ا اتحكار ورتالل كاانون
الثاين/يناير ،يبقى ضول اليو اثعتاً شلوحاً يف جورجتاون
الكهرابء
يف جورجتااون ،الاولكيا اكعياريا هامل  ١١٠حولاات والا شش اكعيااري هاو  6٠هرذاز وألااد
ينز است دا ألاع ح ايئ و/أو رو
فول لوصل اتج زة الت رمتئي
التوقيت احمللي
التوأليت اكعتلد هو ذوأليت غرينتش  4 -ساشا

__________

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