
 
 لجنة مصايد األسماك 
 ) SCA(يه ئاللجنة الفرعية لتربية األحياء الما

 2008اآتوبر /  تشرين االول 10-6 ، شيلي ، (varas)باراس  بويرتو --الدورة الرابعة 
 

 معلومات للمشترآين

 
 

  :المكان 
   Sol-Meliá Patagonia فندق 

Klenner 349 Puerto Varas 
Klenner 349  

 ات منطقة البحير
 شيلى 

 000 201 65 0056: هاتف ال
 001 201 65 0056 :فاآس ال

   reservas.melia.patagonia@solmelia.com: البريد االلكتروني 
 
 
  :تواريخ ال

 2008اآتوبر /  تشرين االول 10 الى الجمعة ، 6االثنين 
 
 

  تقنيه والوثائقالالمعلومات 
 : التاليSCAاالجتماع متاحة على الموقع الرسمي للدورة الرابعة ب تعلقة الموالوثائقالمعلومات التقنيه ذات الصلة 

http://www.fao.org/fi/body/cofi/cofiaq/cofiaq.asp  
 

مين ال ، اrohana subasingheالدآتور بوللحصول على مزيد من المعلومات والمساعدة ، يرجى االتصال 
  rohana.subasinghe@fao.org :عن طريق البريد االلكترونييه ، ئللجنة الفرعية لتربية األحياء الماتقني ال
 
 

 ترتيبات التاشيره
 في وقت مبكر من االجتماع تهم أو مدينهمفي آل من بلد يةالشيلقنصليه السفاره او باليرجى من المشارآين االتصال 

الرجاء . لالستفسار عن اشتراطات الحصول على تأشيرات الدخولوذلك )  قبل مغادرتهم اسابيع4ويفضل ان ال يقل عن (
المعلومات االضافيه ذات الصلة فى هذا . رسمية لحضور االجتماعالدعوة التقديم نسخة من ا بلزمممالحظه انك قد تكون 

 .الصدد هى متاحة في الموقع الرسمي للدورة
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  ترتيبات السفر عن طريق الجو
 El(الى المطار المحلي من بويرتو مونت الذهاب  ستحتاج الى (varas)باراس اجل الوصول الى بويرتو من 

tepual .(رحالت الى بويرتو مونت عموما عبر سانتياغو من حيث ان هناك العديد من الرحالت الداخلية تكون ال
 .ف ساعة ونص حوالى يمدة الرحله من سانتياغو الى بويرتو مونت ه. اليوميه

 
 

 ترتيبات السفر من وإلى المطار
باراس  اما الحافله او سيارة أجرة من المطار الى بويرتو واأخذيوعند الوصول الى بويرتو مونت ، يمكن للمشارآين ان 

(varas) ستفسر تنقترح عليك أن . بعض من اآبر الفنادق قد توفر الخدمة المكوآيه من والى المطار. دينةموسط ال
.  دوالر امريكى25،00تكلفة سيارة أجرة من المطار الى وسط المدينة ستكون حوالي . فندق في هذا الصددمباشرة مع ال

 .حسب الضرورهبها ار بخالاي تطورات فيما يتعلق بترتيبات السفر سيتم ا
 
 

 اإلقامة 
باراس  بويرتو ه منئالذى يقع فى منطقة هاد  Meliá Patagonia Hotelفي فندق SCA الدورة الرابعة لل  دقعتس

(varas)  يطل على بحيرهLlanquihueالبرآان  و Volcán Osorno . الفندق في احدى المناطق القريبه من يقع
  . في بويرتو مونتEl Tepualمن مطار ) بالسيارة ةقي دق45-30( آلم 25على بعد محطة القطار القديم وهو 

  
في الذين سيقيمون لمشارآين لمنح ت المحلية سةبيلضرل 19٪+ ية االمريك الواليات المتحدة ر دوال145سعر خاص بنسبة 

اغسطس /  آب 15الحجوزات في موعد ال يتجاوز بدلى ي الخاص، يجب ان لسعرمن أجل الحصول على هذا ا. الفندق
د  عند اتخاذ اي تحفظ من المهم ان تحد.)ت بعد هذا التاريخ ستكون فى مستوى اسعار الفندقياي تحفظات ابد (2008

 .هءياجتماع اللجنة الفرعية لتربية األحياء الما
 
 

 : التاليموقع اليارة بزالفندق الخاصة بمزيد من المعلومات الحصول عن  يمكن
Http://www.solmelia.com/solnew/html/directory/en/hotel/hotels-

america/hotels-chile/hotels-puerto_varas.html  
 

 ةكون قادرت سوف التي السفريات ةوآيلبالتصال هم مدعوون بانظر في مسكن بديل، ال في ونيرغبالذين ان المشارآين 
 يات والسفرالتجوال القريبه من مكان االجتماع وآذلك و الموجودة في وسط المدينةالفنادق من على توفير مجموعة واسعة 

 :وغيرها من الترتيبات
 

 ﴾Patricia Dufflocq﴿دي فلوك السيدة باتريسيا 
 ﴾Senderos de Chile﴿ دي شيليندروس سا

 3039-857-954-001: الهاتف 
 patricia@senderosdechile.com: البريد االلكتروني

 www.senderosdechile.com 
 

في وسط واسعة من الفنادق الواقعة النخبة الار من يختالايمكنهم  مسكن بديل ، عن بحثال في ونيرغبالذين ن و المشارآ
:  بالقرب من مكان االجتماع ، والتي يمكن العثور عليها في الموقع التالي المدينة

http://www.es.asiarooms.com/chile/puerto_varas.html 
 
 

  ، شيلى(varas)  باراسبويرتو
 
 آلم 17، و ) درجة جنوبا 42(لشيلى لوس الغوس في المنطقة الجنوبيه من ا ةحراالس (varas)مدينة بويرتو ع تق

 ، وهي اآبر بحيره llanquihue، وتقع على الضفة الغربية لبحيره ) عاصمة المنطقة(الى الشمال من بويرتو مونت 
 هي اليوم واحدة من أآثر الوجهات  (varas)بويرتو ). بلوريةمياه العمق مع في  متر 300 آم مربع ، 870(في البلد 
التي تقع  Volcán       "Osorno"  ةمهيبالتعزز من خالل الجبال البرآانيه يجمالها الطبيعي . يه شعبية فى شيلىالسياح
 . لمدينةاالفق  رائعةشكل خلفية ت شرق البحيره وفي
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. "دولورمدينة ا"معروفة باسم    (varas)فترة االستعمار االلماني ، بويرتو ب تتأثر المهمة التي ةيعمارمالهندستها مع 
 . مجموعة واسعة من الفنادق ومرافق االقامة وآذلك المطاعم الممتازةعلى المدينة وفر و تت

 
ولقد آان ، جنبا الى جنب مع بويرتو بالد الفي يه ئتربية االحياء المامنطقة  هو أيضا في قلب (varas)باراسبويرتو 

آبيرة وحديثة مفارخ عدة الى  يمكن للمرء بسهولة الوصول من المدينة ،. مونت ، المرآز الرئيسي لتطوير زراعة السلمون
 ،في البحيره  (smolt)للسلمون للتكيف الملحي، اقفاص المياهتماما اعادة توزيع  تستعمل  التيالستزراع المائيل
ره مما يؤدي  حول البحيتنقلالبل اليها بسهولة ووصوالتي يمكن ال. ةساحليالمناطق الفي  لتسمين السلمونيات آبيرةمزارع و

بالقرب من مدينة صغيرة ). (varas)باراس  آلم من بويرتو 80(المهيب  Reloncaviضيق ممصب وبعدئذ الى 
 ة مشهوريبحيره هالمنطقة .  الصدفيات ذوات المصراعين يمكن للمرء ايضا زيارة مزارعCochamoمصايد االسماك ل

يمكن التي متنوع االنشطه الترفيهية في الهواء الطلق ب، والتراوتو سمك السلمون  رياضة صيدبايضا فى جميع انحاء العالم 
آياآن رحال ، ت في منطقة البحيرات واالنهار والغابات والجبال ، ومصبات االنهار والمضايق مثل التمارس أن 

(kayaking)رفتن ، و (rafting). 
  

 
  المناخ

    - 10الغوس يختلف مع درجات حرارة تتراوح ما بين اآتوبر ، فان المناخ في منطقة لوس / في شهر تشرين االول 
ه المعتدله، يالغابات المطرفي منطقة  على مدار السنة في جنوب الشيلى ستمرارابهطل تاالمطار بما ان  .  درجة مئوية18
 . مطريومعطفحاره اتخاذ ستره بنصح المشارآون ن
 
 

 المال واسعار صرف العمالت
 461 ، فإن سعر الصرف الرسمي لألمم المتحدة هو 2008مارس /  آذار 14واعتبارا من ". البيزو"الشيلى هي عملة  

ينصح .  اليورو1الى  بيزو 670هو ) ماخوذه من الشبكه( سعر صرف البيزو الى اليورو و امريكي  دوالر1الى بيزو 
اجهزة (ة الصرف اآللي ومكاتب صرف العملة النقدية أجهز. فحص سعر الصرف عند الوصول الى المطاربالمشارآون 

متاحة في   Cirrus  و Maestro     اجهزة(متاحة في المطار وآذلك في داخل المناطق القريبه من معظم الفنادق الكبرى 
 ).آل مكان تقريبا في جميع انحاء المدينة

 
 

  قبل وبعد االجتماع زيارات وجوالت
عنوان الموقع سيتم االعالن . لكتروني الرسمي لهذا االجتماعتفاصيل عن الزيارات والجوالت ستتاح قريبا على الموقع اال

 . قريباليهع
 

 :و طلب المساعدة منرج الم االجتماع–لفترة ما قبل وما بعد  االخرىيات لزيارات والجوالت والسفربالنسبة ل
 

 ﴾Senderos de Chile﴿ دي شيليساندروس 
 ﴾Patricia Dufflocq﴿دي فلوك السيدة باتريسيا / ج 
  3039-857-954-001: هاتف ال

  patricia@senderosdechile.com: البريد االلكتروني 
www.senderosdechile.com 

 
 
 


