مبادئ توجيهية أمنية للممثلين الدائمين والموظفين الدبلوماسيين بشأن دخول مقر برنامج األغذية العالمي

تصاريح دخول المبنى
يصدر أمن منظمة األغذية والزراعة ال شارات الصالحة للدخول إلى أماكن العمل في مقر البرنامج للممثلين الدائمين ،وأعضاء
الوفود الدبلوماسية ،وسائقي السفارات والمكاتب الدبلوماسية.
وفي حاالت استتتتتتةثنائية ،وبناء على طلب رستتتتتتمي من مكةب المدير الةنفيذ  ،أو أمانة المجلس الةنفيذ  ،أو شتتتتتتعوة الموارد
الوشرية ،فإن بمقدور أمن مقر البرنامج إصدار تصاريح دخول إلى مونى مقر البرنامج في روما .ويجر إصدار هذه الةصاريح
عادة من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الستتاعة  9:00صتتواحا حةى الستتاعة  12:00ظهرا لدى مكةب تصتتاريح دخول المونى
الموجود في الوهو الرئيستتتي .وأثناء انعقاد اجةماعات المجلس الةنفيذ يعمل هذا المكةب من الستتتاعة  9:00صتتتواحا حةى نهاية
االجةماع لةسهيل إصدار أو تجديد شارات البرنامج للمندوبين وتقديم المعلومات أو المساعدة عند اللزوم.
وينوغي للممثلين الدائمين والموظفين الدبلوماسيين عند انةهاء مهامهم أن يعيدوا الشارات إلى أمن مقر البرنامج.
دخول أماكن العمل في البرنامج
تةطلب سياسة األمن في البرنامج من الممثلين الدائمين وموظفي الوفود إظهار شارة منظمة األغذية والزراعة أو البرنامج أو
تصتتتتتتريح دخول المونى في جميع الحاالت عند الةواجد في أماكن عمل البرنامج .وللدخول أو الخروج من أماكن العمل في
البرنامج فإن من الواجب تمرير الشتتتتتتارة على أجهزة قراءة الوطاقات عند منافذ الستتتتتتيارات أو المشتتتتتتاة .وعلى جميع ركا
السيارات الداخلة إلى مقر البرنامج تمرير بطاقاتهم.
وبالنسوة للزوار الذين لم تصدر لهم شارة أو نسوا أو فقدوا شاراتهم ،فةصدر لهم بطاقة زيارة ليوم واحد تةيح لهم دخول أماكن
عمل البرنامج .ويصدر مكةب األمن بطاقات الزوار عند مدخل المشاة بعد الةثوت من هويةهم الشخصية.
تسجيل الممثلين والوفود
خالل انعقاد مناستتتوات المجلس الةنفيذ  ،ينوغي الحصتتتول على الشتتتارات المخصتتتصتتتة وإكمال إجراءات الةستتتجيل عند مكاتب
الةسجيل في الوهو الرئيسي .وتةيح الشارات إمكانية دخول قاعة االجةماعات الرئيسية بحسب نوع االجةماع والمقاعد المةاحة.
مواقف السيارات في المقر
يحجز عدد من أماكن وقوف الستتتتتيارات للمندوبين أثناء انعقاد اجةماعات المجلس الةنفيذ وغيرها من المناستتتتتوات الخاصتتتتتة.
ويمكن إيقاف مركوات الزوار في تلك المنطقة فقط؛ وال توجد أ اسةثناءات بهذا الشأن.

السائقون
ينوغي للستتتتتتتائقين إي قاف الستتتتتت يارات في الم ناطق الةي تو جد علي ها عال مة "أ ماكن محجوزة لوقوف ستتتتتت يارات الم ندوبين"
( )Reserved Parking for Delegatesفحستتتتتتب .ويجوز للستتتتتتائقين استتتتتتةخدام المرافق الموجودة في الوهو الرئيستتتتتتي
والكافةيريا؛ ويجوز أن يطلب إليهم الدخول بحذر إلى قاعة االجةماعات العامة أو صالة المندوبين عند اسةدعائهم فقط.
الطوارئ/إخالء المبنى
في حالة اإلخالء ،سيقوم حراس األمن بإصدار الةعليمات المالئمة وبةوجيه الموظفين والزوار إلى نقاط معينة للةجمع.

