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 لمجلس المحافظينن والرععالثانية و  دورةال
 المظاهر التنظيمية

 للسادة المندوعينعامة معلومات  – أوال

 2019فبراير/شباط  15والجمعة  14 سيالخم :التواريخ. 

  :مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وعنوانه المكانViale delle Terme di Caracalla, 

Rome. 

  انظرwww.fao.org/about/meetings/information/fao-hq/en لمزيد من المعلومات. 

 سيستضيف رئيس الصندوق مأدبة غداء تتريمًا فعراير/شعاط 14 الخميس مأدعة غداء يوم :
ف الخاصين ورؤساء وفود الدول األعضاء المشارتين ف: دورة مجلس المحافظين. وستصدر و للضي

 وحدة المراسم والعالقات مع الدول األعضاء الدعوات مسبقًا.

 البهوسيستضيف رئيس الصندوق حفل استقبال ف:  :فعراير/شعاط 14 الخميس حفل استقعال يوم 
هة إلى جميع السا  دة المندوبين والمراقبين للحضور.الرئيس:. والدعوة موجَّ

 تنظيم الجلسات - ثانيا
 االجتماعات ومواعيد انعقادها

    الطابق الثالث( التبرىقاعة العقد الجلسات العامة ف: ست(. 

  لحوار تفاعل: طوال الدورة الت: ستستغرق يومين.ستتاح فرص 
 فعراير/شعاط 14الخميس 

  9.30مراسم افتتاح الدورة ف: تمام الساعة ستبدأ. 

  السادةف: ضوء التدابير األمنية الصارمة المتخذة استعدادًا لوصول قداسة البابا فرانسيس، يرجى من 
 بداية مراسم االفتتاح.قبل  التبرىقاعة الالمندوبين الجلوس ف: مقاعدهم ف: 

 فعراير/شعاط 15الجمعة 

 .تبدأ االجتماعات ف: تمام الساعة التاسعة صباحًا 

  برنامج األحداث. الرجوع الحقًا إلى مزيد من التفاصيل ف:يرجى 

 الجلسات التفاعلية

  ::ستعقد ثالث جلسات تفاعلية على النحو التال 

 بين الجنسين ونتائج التغذية؛االبتتارات ف: سالسل القيمة لتعزيز المساواة  (1)

 تمتين ريادة األعمال االجتماعية من أجل تحول ريف: شامل؛ (2)

http://www.fao.org/about/meetings/information/fao-hq/en
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 تحول ف: زراعة الحيازات الصغيرة. تتنولوجيات جديدة إلحداث -مستقبل الزراعة  (3)

 الحداث الجانعية

 14 :الطاه:. سيشرح "وصفات من أجل التغيير"حملة  فعراير/شعاط Carlo Cracco ،مؤازرة بطل 
 لحملة، تيفية الطهو باستخدام المحاصيل المعرَّضة للتهديد جراء تغيُّر المناخ.ا

 15 :سيستضيف الصندوق باالشتراك مع مؤسسة الطعام الصح: ) فعراير/شعاطEAT 

Foundation )مؤسسة الطعام الصح: المعنية بالغذاء والتوتب  -تقرير لجنة النسيت  إطالق
 المندوبين. والصحة. وسيعقب الحدث غداء لجميع

 قاعات اجتماعات الوفود

  سيجري توفير قاعات لعقد اجتماعات القوائم وغيرها من األحداث الت: لها عالقة بمجلس
المحافظين. ويمتن حجز قاعات االجتماعات عن طريق إرسال طلب بالبريد اإللتترون: إلى متتب 

التاريخ، والموعد  يحدد فيه(، conferencestaff@ifad.org) العنوانسترتير الصندوق على 
تأتيد الحجز بواسطة البريد اإللتترون: قبل  وسيجريالمفضل، واسم الوفد، وعدد الحضور. 

 االجتماع.

 شعكة اإلنترنت من خالل العث المعاشر علىمتاععة وقائع الدورة 

  الدورة للسادة المندوبين ممن ال توجد لهم مقاعد ف:  مداوالتلمتابعة  احتياطيةسيتم ترتيب قاعة
 . التبرىقاعة ال

 عرنامج عمل الدورة والمحاضر الموجزة للجلسات

  سيتاح برنامج العمل ف: اليوم األول للدورة. وستصدر المحاضر الموجزة المؤقتة ف: أقرب وقت
 ممتن بعد انتهاء الدورة.

 ام الورقتوزيع الوثائق/االقتصاد في استخد

  ،ف: المنصة التفاعلية للدول األعضاء ستنشر وثائق الدورة، تلما أتيحت
https://webapps.ifad.org/members/gc/42 وف: الموقع اإللتترون: للصندوق على شبتة ،

باللغات الرسمية للصندوق. وي رجى الرجوع إلى  www.ifad.org/en/governing-councilاإلنترنت 
 هذين الموقعين لالطالع على أية معلومات جديدة. 

  ستوزَّع الوثائق الت: توضع ف: صيغتها النهائية وت نشر بعد آخر يوم عمل من األسبوع السابق على
 الثان:(. قالطاب -ف: متتب الوثائق )صالة توريا اح عدد محدود منهاوسيتدورة مجلس المحافظين 

 الترجمة الفورية

 .ست قدَّم ترجمة فورية باللغات العربية واإلنتليزية والفرنسية واإلسبانية 

  مالحظة: يرجى من المتحدثين التتلم بسرعة معقولة لتمتين المترجمين الفوريين من نقل أفتارهم بدقة
 ووضوح.

mailto:conferencestaff@ifad.org
https://webapps.ifad.org/members/gc/42
https://webapps.ifad.org/members/gc/42
http://www.ifad.org/en/governing-council


GC 42/INF.1 

3 

 دخول معنى منظمة الغذية والزراعة والتسجيل لحضور دورة مجلس المحافظين - ثالثا
 دخول معنى منظمة الغذية والزراعة والتداعير المنية

 المدخل الرئيس: التائن ف: شارع  منيرجى دخول مبنى المنظمة  :مدخل المشاةViale Aventino. 

 السيارات إاّل  موقفي سمح بالدخول إلى  نظرًا لضيق أماتن انتظار السيارات، لن :مدخل السيارات
للمرتبات المصاحبة لرؤساء الدول أو رؤساء الحتومات أو الوزراء. ويمتن الوصول إلى موقع 

 .A( والمدخل الرئيس: للمبن: Ramp 1) 1المنظمة عبر الممر 

 ست فرض تدابير أمنية صارمة عند المدخل وداخل المبنى. وستعمل أجهزة التشف عن  :المن
 المعادن وأجهزة األشعة السينية لفحص األمتعة ف: جميع مداخل منظمة األغذية والزراعة.

 .وينبغ:  حرصًا على تيسير الدخول بسالسة، يرجى تجنب حمل األتياس التبيرة واألشياء المعدنية
 ،ين ممن لديهم أجهزة إلتترونية مزروعة ف: أجسداهم، مثل أجهزة ضبط دقات القلبللسادة المشارت

 دم المرور من أجهزة تشف المعادن.إخطار حراس األمن بحالتهم وع

  على  للتعرف“ إجراءات التسجيل”)انظر لن ُيسمح عدخول المعنى إاّل للمشاركين المسجلين من قعل
ألمن: بعد ذلك إلى متتب التسجيل ف: جناح التفتيش ا التفاصيل(. وينبغ: أن يتجه المشارتون

 الستالم شارات االجتماعات.

  .للسادة المندوبين الذين لديهم متطلبات خاصة وينبغ: سُيحظر دخول أماكن معيَّنة في المعنى
االتصال برئيس دائرة األمن )منظمة األغذية والزراعة( بالبريد اإللتترون: على العنوان 

services@fao.org  مع تتابة عبارة” IFAD Governing Council “ مجلس محافظ: الصندوق(
 الدول: للتنمية الزراعية( ف: سطر الموضوع.

 .ينبغ: على السادة الوفود عدم إعارة شاراتهم و  يجب إظهار شارات االجتماعات في جميع الوقات
 المشارتين اآلخرين.  الخاصة باالجتماعات إلى

  األمن )منظمة األغذية والزراعة( مسبقًا على عنوان البريد  دائرةيرجى من الوفود االتصال برئيس
التفاق على دخول المرتبات الرسمية ومسؤول: ل( security-services@fao.org) اإللتترون:

بين المصاحبين لرؤساء الوفود والشخصيات الهامة المشارتة ف: دورة مجلس يالحماية القر 
 المحافظين.

 تعيين المندوعين

  ت قدَّم أوراق االعتماد واإلشعارات الخاصة بأسماء المستشارين إلى رئيس الصندوق قبل أسبوع واحد
تعتبر أوراق االعتماد على األقل من موعد افتتاح دورة مجلس المحافظين. وما لم ي حدَّد خالف ذلك، 

 واإلشعارات صالحة لالستخدام ف: الدورات الالحقة لحين سحبها بإشعار ي رسل إلى رئيس الصندوق.

  فبراير/شباط  1يرجى التترم بإرسال هذه المعلومات إلى سترتير الصندوق ف: موعد ال يتجاوز
2019. 

mailto:Services@fao.org
mailto:Services@fao.org
mailto:security-services@fao.org
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 ارتتهم ف: الدورة أو عدم مشارتتهم ألغراض التخطيط، يرجى من السادة المراقبين التفضل بتأتيد مش
 .2019فبراير/شباط  1فيها قبل 

 التسجيل

  ينبغ: للسادة المندوبين تسجيل أسمائهم واستالم شارات اجتماعات مجلس المحافظين الخاصة بهم
 بمجرد وصولهم إلى منظمة األغذية والزراعة ف: متتب التسجيل التائن ف: جناح التفتيش األمن:.

 ة التسجيل، يرجى من السادة المندوبين تقديم أسمائهم وصورهم الشخصية مقدمًا. ويمتن تسريعًا لعملي
 التقاط الصور الشخصية ف: الموقع عند اللزوم.

 سيجري التسجيل ف: األيام والمواعيد التالية: 

 17.00حتى الساعة  10.00من الساعة  فعراير/شعاط 12الثالثاء 
 17.00إلى الساعة  10.00من الساعة  فعراير/شعاط 13الرععاء 
 18.30إلى الساعة  8.00من الساعة  فعراير/شعاط 14الخميس 
 حتى موعد اختتام الدورة. 8.00من الساعة  فعراير/شعاط 15الجمعة 

  الذين يرغبون ف: الحصول على استمارة اعتماد إرسال رسالة بالبريد  الصحفيينيرجى من السادة
 .IFADnewsroom@ifad.orgاإللتترون: إلى: 

 الوفودقائمة 

  إلدخال أي 2019فبراير/شباط  8ستتاح قائمة مؤقتة بأسماء الوفود وفقًا للردود المستلمة حتى يوم ،
 ف: متتب التسجيل.  2019فبراير/شباط  13تصحيحات عليها حتى يوم األربعاء 

  يرجى من السادة المندوبين إبالغ متتب التسجيل بأي تعديالت يرغبون ف: إدخالها على قائمة
 الوفود. 

 عيانات السادة المندوعين -راععًا 
  لإلجراءات الجديدة الت: بدأ العمل بها منذ السنة الماضية، لم تعد البيانات العامة ت شتل جزءًا وفقًا

اإلجراءات الجديدة، يمتن للسادة المحافظين أو رؤساء الوفود من جدول أعمال الدورة. وبموجب هذه 
أو الممثلين اآلخرين للدول األعضاء اختيار تقديم تسجيل بالفيديو يدلون فيه ببياناتهم لنشره تاماًل 

 ف: تقرير مجلس المحافظين و/أو نشره ف: الموقع اإللتترون: للصندوق على شبتة اإلنترنت.

 ل بالفيديو، يرجى إخطار سترتير الصندوق عبر متتب البيانات القطرية لتقديم بيان خط: أو مسج
(countrystatements@ifad.org ) وال يمتن 2019فبراير/شباط  8ف: موعد أقصاه يوم الجمعة .

 رة.للصندوق ضمان االستجابة للطلبات الت: ترد إليه بعد بداية الدو 

  جراءات التقديم ف: الوثيقة  GC 42/INF.2يمتن الرجوع إلى مزيد من المعلومات عن المواصفات وا 
 إجراءات بيانات المحافظين. -

 

mailto:IFADnewsroom@ifad.org
mailto:countrystatements@ifad.org
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 الدخول إلى إيطاليا -خامسًا 

  صالحة  -مرور األمم المتحدة أو جوازات المرور الوطنية  اتجواز  -ينبغ: أن تتون وثائق السفر
 لتاريخ المتوقع لمغادرة إيطاليا.لمدة ال تقل عن ستة أشهر من ا

 ينبغ: للسادة المندوبين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول، االتصال حاملو جوازات السفر الوطنية :
على األقل من الموعد الذي يعتزمون السفر  بالممثلية اإليطالية ف: بلدان إقامتهم قبل أربعة أسابيع

فيه إلى إيطاليا. وف: حال نشوء أي صعوبات، ي نصح السادة المندوبين بإبالغ قسم إدارة شؤون 
رسالها.  السفر والتأشيرات ف: الصندوق عن طريق استيفاء االستمارة الواردة ف: المرفق األول وا 

لشفوية الت: سيرسلها الصندوق إلى السفارة اإليطالية وستستخدم المعلومات المرسلة تأساس للمذترة ا
 المعنية لدعم طلب الحصول على التأشيرة.

  يمتن للسادة المندوبين القادمين من بلدان ال توجد فيها قنصلية إيطالية الحصول على تأشيرة الدخول
ل بتمثيل إيطاليا، أو من أقر من ممثلية بلد آخر موقِّع على اتفاقية ش ب سفارة/قنصلية نغن ومخوِّ

 إيطالية أخرى إلى بلد المغادرة.

  األمم المتحدة، بغض النظر  مرورال ي طلب من حامل: جوازات المم المتحدة:  مرورحاملو جوازات
يومًا.  90عن جنسيتهم، الحصول على تأشيرة عند زيارة إيطاليا ف: مهمة رسمية ولفترة ال تتعدى 

 طابوروت شتِّل رسالة الدعوة إلى حضور دورة مجلس المحافظين سببًا تافيًا للسفر. ويرجى استخدام 
” Staff Only/Lasciapassare “.عند نقطة مراقبة جوازات السفر 

 ترتيعات السفر -سادسا 

 الحجز في الفنادق

 توفِّر ثان: قائمة بالفنادق التالحجز ف: الفنادق مسؤولية السادة المندوبين. وترد ف: المرفق ال :
 أسعارًا مخفضة للصندوق.

 ترتيعات السفر

  الصندوق  سفرياتيمتن الحصول على المساعدة ف: ترتيبات السفر من متتب وتيلCarlson 

Wagonlit Travel (CWT ) ف: الطابق األرض: من المبنىD  الغرفة(D074)  من الساعة التاسعة
 صباحًا حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.

  ،يمتن أيضًا لوتيل السفرCWT مساعدة الوفود ف: عمليات حجز الطيران، والتحويالت، وحجز ،
 .طريقه والرحالت الجوية المحجوزة عنالجوالت السياحية، ويمتن تغيير أو تعديل بطاقات السفر 

  ة من أماتن أخرى عن طريق وتيل السفر األصل: أو مباشرة يجب تغيير بطاقات السفر المحجوز
المسافرين على  CWT وسيساعد وتيل السفرعن طريق شرتة الطيران/مقدِّم الخدمة المعن:. 

أثناء ساعات  وتالء السفر اآلخريناالتصال بشرتات الطيران لتغيير بطاقات السفر الصادرة من 
 العمل.
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  يمتنه من إجراء ترتيبات السفر للمشارتين ف: دورة مجلس متتب سترتير الصندوق ليس ف: وضع
 المحافظين.

 منظمة الغذية والزراعةالوصول إلى مقر  -ساععًا 
 :الوصول جوًا 

مقر منظمة األغذية  عندقيقة تقريبًا بالسيارة  35 يبعد( Fiumicinoليوناردو دا فينشي )مطار 
خط حيث يمتن للمشارتين رتوب  Terminiوتصل القطارات من المطار إلى محطة والزراعة. 

 .Circo Massimoإلى مقر منظمة األغذية والزراعة ف: محطة  B المترو

دقيقة بالسيارة عن مقر منظمة األغذية والزراعة ويتصل  25يبعد  (Ciampinoشيامعينو )مطار 
 متوتية.عن طريق حافالت  Terminiبمحطة 

  :تقع محطة مترو النقل العامCirco Massimo  على الخط(B  على مقربة من منظمة )األزرق
األغذية والزراعة. ويمتن الوصول إلى المنظمة بالحافلة أو الترام. ويجب شراء تذاتر النقل العام قبل 

 .الرتوبالصعود 

 :تستخدم سيارات األجرة المرخصة الت: تعمل بالعداد )السيارات البيضاء الت: تحمل  سيارات الجرة
 طابقويمتن طلب سيارات األجرة من متتب االستقبال الرئيس: )ال“(. TAXI” الفتةفوق سقفها 

 06 39+: رقم الهاتف: التاتس: الالسلت:(. ويمتن للمشارتين طلب خدمات Aاألرض: ف: المبنى 

3570 / 06 4994. 

 :لمزيد من المعلومات عن النقل، انظر 
www.fao.org/about/meetings/information/travel/en. 

 الخدمات الطعية -ثامنًا 

  ،سيتون المستشار الطب: للصندوق والممرضة متواجدين ف: مبنى المنظمة أثناء انعقاد الدورة
ل:. وف: حال وقوع طارئ طب:، سيتخذ الفريق الطب:  لصندوق التابع لوستتاح مرافق لإلسعاف األوَّ

 اتخاذ الترتيبات الالزمة.

 تسهيالت أخرى -تاسعًا 

 التسهيالت المصرفية

  توجد فروع لمصرفBanca Intesa ال(األرض: ف: المبنى  طابقB ومصرف )Banca Popolare 

di Sondrio ال(ف: المبنى  األرض:، طابقD .وماتينات صرف آل: داخل مقر المنظمة ) مواعيد و
 .16.30حتى الساعة  8.40العمل ف: المصرفين ه: من الساعة 

 

 

http://www.fao.org/about/meetings/information/travel/en/
http://www.fao.org/about/meetings/information/travel/en/
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 مكتب العريد

 ( :هيئة البريد اإليطالPoste Italiane:) األرض:، المبنى  طابقالB إلى الساعة  8.30، من الساعة
15.00. 

 تسهيالت اإلنترنت

 ( ت تاح شبتة إنترنت السلتيةWiFi .) إلى الشبتة ف: مرحلة الحقة.وست قدَّم معلومات تسجيل الدخول 

 غرفة إيداع المعاطف

  بجوار المدخل الرئيس: للمبنىA .)قبالة بهو ترتيا( 

 قاعة الصالة

  متاحة ف: المبنىA الثان:، الغرفة  طابقبالA-250. 

 تسهيالت المطاعم في مقر منظمة الغذية والزراعة

 الرضي قالطاع

  المبنىA -  حتى نهاية الجلسة اليومية )التعامل نقدًا فقط( 7.30المقهى البولندي: من الساعة 

  المبنىD -  المقهىD  17.30حتى الساعة  7.30من الساعة 

 الشرفة -الطاعق الثامن 

  المبنىC -  ي نصح بالحجز(:  14.30حتى الساعة  12.00المطعم: من الساعة( 
 (56823 06570رقم الهاتف: 

  المبنىC -  14.30حتى الساعة  12.00البوفيه المفتوح: من الساعة 

  المبنىC -  17.00حتى الساعة  8.30المقهى األزرق: من الساعة 

  المبنىB -  المقهىB التعامل نقدًا فقط( 17.00حتى الساعة  8.30: من الساعة( 
 .Viale Aventinoمن المنظمة ف: شارع  بالقرب ومقاه  توجد أيضًا مطاعم 

 اعتعارات عملية -عاشرًا 
  المندوبين المساهمة ف: مراعاة البيئة أثناء االجتماع عن طريق تنزيل الوثائق إلى  للسادةيمتن

أجهزتهم اإللتترونية الشخصية وعن طريق اختيار الطباعة على الوجهين إذا تانت الن سخ المطبوعة 
 مطلوبة. وسيجري توفير صناديق إعادة تدوير المهمالت للتخلص فيها من الوثائق.

 الجتماعات ف: مواعيدها واحترام الجدول الزمن:. ويرجى االلتزام بدقة المواعيد.من الضروري بدء ا 

  المندوبين إغالق هواتفهم المحمولة قبل دخول قاعات االجتماعات.ي رجى من السادة 
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 إيطاليالدخول  الصندوق من تصريحطلب 

 :تأشيرة دخوليرجى ملء هذه القسيمة إذا كنت تحتاج إلى تقديم طلب 

يومًا قعل تاريخ  30 ال يتجاوزفي موعد  إلى قسم إدارة شؤون التأشيرات والسفر ف: الصندوق هذه القسيمة ترسل
 visa-lp@ifad.org :اإللتترون:البريد على  المغادرة

 

 

  :ندوبالبلد الذي سيغادر منه الم

  ف: روما: اإلقامةمدة 

  السيدة/السيد:

  االسم:

  اللقب:

  ية:الجنس

  تاريخ الميالد:

  رقم جواز السفر:

 بلد اإلصدار:  

 تاريخ اإلصدار:  

 :تاريخ انتهاء الصالحية  

  اإللتترون::البريد 

  الفاتس:

  تفاصيل الرحلة:

mailto:visa-lp@ifad.org
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 2019للصندوق خاصة ممنوحة  أسعار -الفنادق في روما

 
ه: أسعار خاصة باألمم المتحدة توفرها بعض الفنادق ف: روما. وقد تختلف أسعار الغرف اإلفرادية  الواردة أدناهاألسعار 
مع الصندوق وقد تم توسيعها لتشمل وتاالت األمم المتحدة مبرمة واالتفاقية  .ةأو منخفض ةعاليالمواسم إذا تانت حسب 

 المعن:.اد بشتل مباشر مع الفندق والسد األخرى. ويجب أن يتم الحجز
 يرجى العلم بأنه سيجري فرض ضريبة محلية يومية.

 

AVENTINO - ( منظمة الغذية والزراعة في محيط )   

  Euro 

HOTEL VILLA SAN PIO   

Via di Santa Melania, 19 Double for single use:  95.00 

00153 Rome   

Tel: +39 06 570 057   

E-mail: info@aventinohotels.com   

Website: www.aventinohotels.com   

   

HOTEL AVENTINO   

Via di San Domenico, 10 Double for single use: 90.00 

00153 Rome   

Tel: +39 06 570 057   

E-mail: info@aventinohotels.com   

Website: www.aventinohotels.com   

   

HOTEL SANTA PRISCA   

Largo Manlio Gelsomini, 25 Single: 80.00 

00153 Rome Double for single use: 85.00 

Tel: +39 06 574 1917   

E-mail: hprisca@hotelsantaprisca.it   

Website: wwww.hotelsantaprisca.it   

   

HOTEL DOMUS AVENTINA   

Via di Santa Prisca, 11/B  Single standard: 90.00 

00153 Rome  Double for single use: 102.00 

Tel: +39 06 5746 135   

Website: www.hoteldomusaventina.it   

   

SAN ANSELMO HOTEL   

Piazza Sant’Anselmo, 2 Double for single use: 130.00 

00153 Rome   

mailto:info@aventinhotels.com
http://www.aventinohotels.com/
mailto:info@aventinhotels.com
http://www.aventinohotels.com/
https://xdesk.ifad.org/sites/es/lsi/general%20archive/Governing%20Council/GC%2039%20-%2017-18%20February%202016/English/hprisca@hotelsantaprisca.it
http://wwww.hotelsantaprisca.it/
http://www.hoteldomusaventina.it/
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Tel: +39 06 570057   

E-mail: info@aventinohotels.com    

Website: www.aventinohotels.com    

   

CIRCO MASSIMO EXCLUSIVE SUITE   

Via dei Cerchi 87 Single: 95.00 

00186 Rome   

Tel: +39 06 93575484   

E-mail: reservation@circomassimoexclusive.com    

Website: www.circomassimoexclusivesuite.com    

   

   وسط روما

   

HOTEL LANCELOT   

Via Capo d’Africa, 47 Single: 110.00 

00184 Rome Double for single use: 120.00 

Tel: +39 06 7045 0615   

E-mail: info@lancelothotel.com   

Website: www.lancelothotel.com   

   

 

  

mailto:info@aventinohotels.com
http://www.aventinohotels.com/
mailto:reservation@circomassimoexclusive.com
http://www.circomassimoexclusivesuite.com/
mailto:info@lancelothotel.com
http://www.lancelothotel.com/
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(يتبع) وسط روما     

  Euro 

BETTOJA HOTEL ATLANTICO   
Via Cavour, 23 Single: 113.00 
00184 Rome Double for single use: 129.00 
Tel: +39 06 485 951   
E-mail: atlantico@bettojahotels.it   

Website: www.romehotelatlantico.it   
   
BETTOJA HOTEL MASSIMO D'AZEGLIO   
Via Cavour, 18 Single: 115.00 
00184 Rome Double for single use: 122.00 
Tel: +39 06 487 0270   

E-mail: dazeglio@bettojahotels.it   

Website: www.romehoteldazeglio.it   
   
BETTOJA HOTEL MEDITERRANEO    
Via Cavour, 15 Single  117.00 
00184 Rome Double for single use: 123.00 
Tel: +39 06 488 4051   
E-mail: mediterraneo@bettojahotels.it   
Website: www.romehotelmediterraneo.it   
   
HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI   
Via Liberiana, 21 Double for single use: 99.00 

00185 Rome   
Tel: +39 06 4893 0495   

E-mail: info@hotelrospigliosi.com   

Website: www.hotelrospigliosi.com    

   
HOTEL PALAZZO AL VELABRO   

Via del Velabro, 16 Double for single use: 125.00 
00186 Rome   
Tel: +39 06 679 2758   
E-mail: velabro@velabro.it   
Website: www.velabro.it   
   
HOTEL NORD NUOVA ROMA   

Via Giovanni Amendola, 3 Single: 71.00 
00185 Rome Double for single use  
Telephone: +39 06 4885441   91.00 
Email: info@hotelnordnuovaroma.it    
Website: www.hotelnordnuovaroma.it    
   

MERCURE CENTRO COLOSSEO    

Via Labicana, 144 Single:  117.00 
00184 Rome Single superior: 130.00 
Tel: +39 06 50834111   
Email: H2909@accor.com    
Website:  www.mercure.com    
   

HOTEL FORTYSEVEN    
Via Luigi Petroselli 47 Double for signle use: 160.00 
00186 Rome   
Tel: +39 06 6787816   
Email: reservations@fortysevenhotel.com    
Website: www.fortysevenhotel.com    
   

KOLBE HOTEL ROME   
Via di San Teodoro 48 Double for signle use: 135.00 

mailto:atlantico@bettojahotels.it
http://www.romehotelatlantico.it/
mailto:dazeglio@bettojahotels.it
http://www.romehoteldazeglio.it/
mailto:mediterraneo@bettojahotels.it
http://www.romehotelmediterraneo.it/
https://xdesk.ifad.org/sites/es/lsi/general%20archive/Governing%20Council/GC%2039%20-%2017-18%20February%202016/English/info@hotelrospigliosi.com
http://www.hotelrospigliosi.com/
mailto:velabro@velabro.it
http://www.velabro.it/
mailto:info@hotelnordnuovaroma.it
http://www.hotelnordnuovaroma.it/
mailto:H2909@accor.com
http://www.mercure.com/
mailto:reservations@fortysevenhotel.com
http://www.fortysevenhotel.com/
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00186 Rome   

Tel: +39 06 6798866   
Email: info@kolbehotelrome.com    
Website: www.kolbehotelrome.com    

 

  

mailto:info@kolbehotelrome.com
http://www.kolbehotelrome.com/
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(يتبع) وسط روما     

  Euro 
RESIDENZA DI RIPETTA    
Via di Ripetta 213 Double for signle use: 140.00 

00186 Rome   
Tel: +39 (06) 3231144   

E-mail: resevations@residenzadiripetta.com    

Website: www.residenzadiripetta.com    
   
RIPA HOTEL    

Via degli Orti di Trastevere, 3 Double for signle use: 110.00 
00153 Rome   
Tel: + 39 (06) 58611   

E-mail: reservations@hotelriparoma.com    

Website: www.hotelriparoma.com    

   

EUR – ( الصندوق وعرنامج الغذية العالمي في محيط )  
 

   
HOTEL TRE FONTANE   
Via del Serafico, 51 Single: 100.00 
00142 Rome Double for signle use: 120.00 
Tel: +39 06 5195 6556 / 5196 3538   

E-mail: info@hoteltrefontane.it   

Website: www.hoteltrefontane.it   

   
CASA SAN BERNARDO   
Via Laurentina, 289 Double for single use: 70.00 

00142 Rome   
Tel: +39 06 540 7651   
E-mail: info@casasanbernardo.it   

Website: www.casasanbernardo.it   

   
SHERATON ROMA HOTEL & CONFERENCE CENTER   

Viale del Pattinaggio, 100 Double for single use: 110.00 
00144 Rome   
Tel: +39 06 5453 7000/ 800 780 525   
E-mail: sales.sheratonrome@sheraton.com    
Website: www.sheraton.com/roma   
   

HOTEL PULITZER ROMA   
Viale Guglielmo Marconi, 905 Double for single use: 120.00 
00146 Rome   
Tel: +39 06 598 591   
E-mail: bookings@hotelpulitzer.it   
Website: www.hotelpulitzer.it   

   

HOTEL ANTICA LOCANDA PALMIERI   
Via di Grotta Perfetta, 555/A Double for single use: 60.00 
00142 Rome   
Tel.: +39 06 5153 30428   
E-mail: info@anticalocandapalmieri.it   
Website: www.anticalocandapalmieri.com    
   

IBIS STYLES ROMA EUR HOTEL   
Viale Egeo, 133 Double for single use: 108.00 
00144 Rome   
Tel: +39 06 9444 2000    

E-mail: H9301@accor.com   

Website: www.ibisstylesromaeur.it/en   

   

mailto:resevations@residenzadiripetta.com
http://www.residenzadiripetta.com/
mailto:reservations@hotelriparoma.com
http://www.hotelriparoma.com/
https://xdesk.ifad.org/sites/es/lsi/general%20archive/Governing%20Council/GC%2039%20-%2017-18%20February%202016/English/info@hoteltrefontane.it
https://xdesk.ifad.org/sites/es/lsi/general%20archive/Governing%20Council/GC%2039%20-%2017-18%20February%202016/English/www.hoteltrefontane.it
mailto:info@casasanbernardo.it
https://xdesk.ifad.org/sites/es/lsi/general%20archive/Governing%20Council/GC%2039%20-%2017-18%20February%202016/English/www.casasanbernardo.it
mailto:sales.sheratonrome@sheraton.com
http://www.sheraton.com/roma
mailto:bookings@hotelpulitzer.it
http://www.hotelpulitzer.it/
mailto:info@anticalocandapalmieri.it
http://www.anticalocandapalmieri.com/
https://xdesk.ifad.org/sites/es/lsi/general%20archive/Governing%20Council/GC%2039%20-%2017-18%20February%202016/English/H9301@accor.com
http://www.ibisstylesromaeur.it/en
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EUR – - )يتعع( ( الصندوق وعرنامج الغذية العالمي في محيط )   

   

OCCIDENTAL ARAN PARK   

Via Riccardo Forster 24 Double for single use  

00143 Rome Superior: 80.00 

Tel: + 39 06 510721   

E-mail: aranpark@occidentalhotels.com    

Website: https://www.barcelo.com    

   

AMERICAN PALACE    

Via Laurentina 554 Double for single use: 85.00 

00143 Rome   

Tel: +39 06 5913552   

E-mail: info@americanpalace.it    

Website: www.americanpalace.it    

   

   مناطق أخرى

   

BARCELO ARAN MANTEGNA   

Via Andrea Mantegna, 130  Double for single use  

00147 Rome Superior: 100.00 

Tel: +39 06 989521   

E-mail: aranmantegna@barcelo.com    

Website: https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-
hotels/hotels/italy/rome/barcelo-aran-mantegna/  

  

   

HOTEL MERCURE EUR ROME WEST   

Viale Eroi di Cefalonia, 301 Double for single use: 84.00 

00128 Rome   

Tel : +39 06 5083 4111   

E-mail: info@mercureromawest.com   

Website: www.mercure.com/gb/hotel-8516-mercure-rome-west   

   

HOTEL H10 ROME CITTA – UI   

Via Amedeo Avogadro, 35 
(Ex Via Pietro Blaserna, 101) 

Double for single use: 100.00 

00146 Rome   

Tel: +39 06 556 5215   

E-mail: h10.roma.citta@h10hotels.com   

Website: www.hotelh10romacitta.com/it/index.html    

   

 

mailto:aranpark@occidentalhotels.com
https://www.barcelo.com/
mailto:info@americanpalace.it
http://www.americanpalace.it/
mailto:aranmantegna@barcelo.com
https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-hotels/hotels/italy/rome/barcelo-aran-mantegna/
https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-hotels/hotels/italy/rome/barcelo-aran-mantegna/
mailto:info@mercureromawest.com
http://www.mercure.com/gb/hotel-8516-mercure-rome-west/index.shtml
https://xdesk.ifad.org/sites/es/lsi/general%20archive/Governing%20Council/GC%2039%20-%2017-18%20February%202016/English/h10.roma.citta@h10hotels.com
http://www.hotelh10romacitta.com/it/index.html

