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

تصاريح دخول المبنى
يصدر أمن منظمة األغذية والز اعة الشدر ا الصدرلةة للرخول إلى أمركن العمل في مقر البرنامج للممثلين الرائمين ،وأعضدر
الوفود الربلومرسدية ،وسدرئقي الادار ا والمبرال الربلومرسدية ويعمل مبتل اصدر ي دخول المننى الموجود في النهو الرئيادي
لمقر البرنامج ،أثنر اجتمرعر المجلس التنايذي من الاددددرعة  9:00صددددنر تحر حتى ةهرية جلاددددة كل يوم لتقريم المعلومر أو
المارعرة ،عنر االقتضر

دخول أماكن العمل في البرنامج
اتطلل سدددديرسددددة األمن في البرنامج من الممثلين الرائمين وموظاي الوفود إظهر اصددددري الرخول إلى مننى منظمة األغذية
والز اعدة في جميع الةدرال عندر التواجدر في أمدركن عمدل البرناامج وللدرخول أو الررو من أمدركن العمدل في البرناامج ،يجدل
امرير الشدددر ة على أجهزة قرا ة النطرقر عنر منرفذ الادددير ا أو المشدددرة ،وعلى جميع كرب الادددير ا الراخلة إلى مقر
البرنامج اانرع ةاس اإلجرا وبرلنادنة للزوا الذين لم اصدر لهم شدر ا بعر أو الذين ةادوا شدر ااهم أو فقروهر ،اصدر لهم
بطرقر زير ة اتي لهم دخول المننى ويمبن الةصددددول على بطرقر الزير ة من موظاي األمن في مركز الزوا عنر التةقق
من هويتهم والتصددري لهم برخول المننى ويُطلل من الزوا إعردة الشددر ا إلى أمن مقر البرنامج عنرمر انتهي صدديحيتهر
وعلى كل من يةضدر إلى مقر البرنامج أن يةمل معه دائمر بطرقة هوية سدر ية السدتررامهر كوسديلة إادرفية للتةقق من هويته
عنر مرخل المننى ،وخرصة في حرلة فقران اصري دخول المننى أثنر التواجر في أمركن العمل
تسجيل الممثلين والوفود
خيل اةعقرد منرسددنر المجلس التنايذي ،يننغي الةصددول على الشددر ا المرصددصددة وإكمرل إجرا ا التاددجيل عنر مبتل
التاجيل في النهو الرئياي واتي الشر ا إمبرةية دخول قرعة االجتمرعر الرئياية بةال ةوع االجتمرع والمقرعر المترحة
مواقف السيارات في المقر
يةجز عرد من أمركن وقوف الادددير ا للمنروبين أثنر اةعقرد اجتمرعر المجلس التنايذي وغيرهر من المنرسدددنر الررصدددة
ويمبن لمركنر الزوا المصرح لهر برالةتظر أن اقف في الك المنطقة فقط

السائقون
يلزم من الاددرئقين عرم إيقرف الاددير ا إال في المنرطق التي اوجر عليهر عيمة "أمركن مةجوزة لوقوف سددير ا المنروبين"
( )Reserved Parking for Delegatesويجوز للادددرئقين اسدددتررام المرافق الموجودة في النهو الرئيادددي والبرفتيرير؛
ويجوز أن يطلل إليهم الرخول بةذ إلى قرعة االجتمرعر العرمة أو صرلة المنروبين فقط عنرمر يصرح لهم بذلك
الطوارئ/إخالء المبنى
موظاو األمن مادددوولون عن ادددمرن اطنيق الترابير األمنية ،وخرصدددة في حرال الطوا ئ في مقر البرنامج وهم مرولون
سدلطة إصدرا التعليمر واارر اإلجرا ا المنرسدنة في هذا الصدرد ويتوقع من جميع األشدرر

الموجودين في أمركن عمل

البرناامج االمتثدرل للتوجيهدر التي يصددددر هدر موظاو األمن أثندر أدا واجندراهم وسدددديقوم أفراد أمن المقر في حدرلدة اإلخي
بإصرا التعليمر الميئمة وبتوجيه الموظاين والزوا إلى ةقرط معينة للتجمع

