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 ربوتوكول اخلاص ابلدخول إىل املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعةال
 19-يف سياق كوفيد املتصلة به لسالمةاتدابري و 

 
 وحىت إشعار آخر 2022 يونيو/حزيران 13اعتبارًا من 

 
اليت جرى  الصــــــادرة عن منظمة الصــــــحة العاملية والســــــلطات الصــــــحية للحكومة املضــــــيفةالتوجيهات إىل  اســــــتناًدا -1

االلتزام أبحكام الربوتوكول  يتوّجب ونطاقه،الســــــــــــــياق احملدد للمقر الرئيســــــــــــــي ملنظمة األغذية والزراعة  تكييفها مع
  .إىل املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة كل من يدخلمن قبل   وارد أد�هال

  كانت قدواليت 2022اليت أدخلت يف األول من مارس/آذار ابلرتتيبات مواصــــــلة العمل  الربوتوكول احلايليعكس و  -2
وهو يقوم على الز�دة التدرجيية  .عاملني يف املنظمةتب جلميع الاإىل العمل يف املك اإللزامية العودة اســـــتهلت مســـــار

مع الظروف واألحوال احمللية  مبا يتماشــــىاألشــــهر األخرية  خاللاليت نفذت  ،يف مكان العمل شــــخصــــًيا للحضــــور
. وهو 2020منذ مارس/آذار اليت وضعت خالل اجلائحة  االستثنائية لطوارئت اجراءاالعمل إب عّلقيكما   ؛السائدة

 يريناليومية إىل املد الشـــؤون صـــنع القرارات ومســـؤوليات إدارة �طةمع إ "العادي اجلديد" مرحلة يدعم االنتقال إىل
  املنظمة.  يف رقمنةال يف تعزيز احملرز ابعتبارها من تبعات التقدم أكثر مرونة ترتيبات عمل وضع من خالل ،املباشرين

 اليومي حد أدىن من احلضور احلفاظ علىتسعى املنظمة إىل  ،فيه نشاطوال رتباط مبكان العملالمن أجل ضمان او  -3
أو  ،املتغّيبني بســـــــــبب إجازة أو ســـــــــفر يف مهمة رمسية عاملنيالمن دون احتســـــــــاب (يف املائة،  50يف املكاتب يبلغ 

ســـــــــــؤولية ملابلكامل  ةخاضـــــــــــع حضـــــــــــور الفرق إدارة كونت على أن عد من خارج مقر العمل)،يعملون عن بُ  نالذي
 .ساريةابستخدام ترتيبات العمل املرن ال يريناملد

الشـــعب ورؤســـاء الفرق وفًقا ملتطلبات اخلدمة،  يريمد بيديف املقر الرئيســـي  الشـــخصـــي احلضـــور تبقى إدارة ســـوف -4
(وهي فرتة  2022ام الدقيق لواجب رعاية مجيع املوظفني وصـــــحتهم وســـــالمتهم. وعلى امتداد عام ممع إيالء االهت

م األحكام اليت تنظ ، مبوجبنظمةعاملني يف املوال يرينعد بني املدعلى ترتيبات العمل عن بُ ســـــــــيتم االتفاق  جتريبية)
ملوارد املوظفني و يف ما خيص ا( يف اخلطوط التوجيهية اإلدارية لقســم املوارد البشــرية على حنو ورودها ،عدالعمل عن بُ 

"األســلوب  تطبيق يف عاملني يف املنظمةإمكانية شــروع ال على اخلطوط التوجيهية نصوت .)البشــرية من غري املوظفني
توقع منهم العمل ليومني على وهكذا يُ  أ�م أســـــــــــــــبوعًيا يف مقر العمل، 3عد" حيث يعملون حىت املرن للعمل عن بُ 

ســــــنة تقوميية، شــــــرط موافقة املديرين على ذلك يف كل  يوًما خارج مقر العمل 20حىت و األقل أســــــبوعًيا يف املكتب 
املكاتب يف  همحبســـــــــب ما تتطلبه اخلدمة. وجيب االتفاق مع املشـــــــــرفني على عدد األ�م واجلداول الزمنية حلضـــــــــور 

 . اخلدمة لفرق العمل ا خلصائص ومتطلباتوتكييفها وفقً 

 يف املكتب تذى به من حيث تواتر احلضـــــورحي أن يكون مثاالً مديري الشـــــعب ورؤســـــاء الفرق  تصـــــرف ويُتوقع من -5
ضمان بغية الحتياجات واملهام احملددة لفرقهم، ل تلبيةً  ابلتناوب وبصورة مرنة لعملا لتنظيمناسبة املرتتيبات ووضع ال

إدارة نســـــبة تعود و  .ذا الربوتوكولهل االمتثال اســـــتمرارية العمل وحفز نشـــــاط املوظفني يف مكان العمل، مع ضـــــمان
 50الـــــــ نقل عتال  همضور يومي لفرقمن احل نسبة حلفاظ علىشجعون على املديرين الذين يٌ ا لقرار إشغال املكاتب
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من أجل ضــــــــــــــمان كتلة حرجة تدعم التبادالت احليوية بني الزمالء اليت تقع يف صــــــــــــــلب العملية اإلبداعية  يف املائة
  والتحول اإلجيايب.

من  ذلكلرصــد الوثيق للتدابري القائمة وما يتصــل بدعومني ابامل هذا الربوتوكول على مبدأي التكيف واملرونة يرتكزو  -6
، لتمكني التكيف والتعديل املبكرين حســـــــــــــــب احلاجة. وينطوي ملنظمةعاملني يف اتعقيبات من جانب املديرين وال

يف حــال فرض تطور احلــالــة الوابئيــة ذلــك، أو  لــدواعي االحرتازهــذا النهج على إمكــانيــة إلغــاء التــدابري والقواعــد 
ن احلالة.  قنوات غ من خالل وإن أي تغيري يف هذا الربوتوكول ســــــــــــيبلّ ختفيف تلك التدابري والقواعد يف حال حتســــــــــــّ

 املعتادة. الداخلية االتصال

 التدابري اخلاصة ابلصحة واحلجر الصحي
 ةً فـــكـــانـــت طفي  ولوأو اإلنفلونزا، حىت  19-أعراض كوفيـــدمن طلـــب من موظفي املنظمـــة وزوارهـــا الـــذين يعـــانون يُ  -7

الم يف اجلســـــم عامة، أو الســـــعال، أو الزكام أو اآلوجاع و األمئوية، و  اتدرج 37.5 حرارة اجلســـــم اليت تفوق(مثًال، 
 .بيوهتماحللق)، أن يلزموا  يف ملاأل

يظهر ) 19-(مبا يف ذلك كوفيد على املوظفني أن يبادروا فورًا إىل إبالغ دائرة اخلدمات الصـــــــــحية أبي مرض معدٍ و  -8
 خيص أسرهم.  ضوع للحجر الصحييف أسرهم أو أبي أمر ابخل

، وأن بذلك غوا دائرة اخلدمات الصـــــحية املنظمة أن يبلّ ينالذين ميرضـــــون أثناء وجودهم يف مباويتعّني على املوظفني  -9
اإلرشــــــــادات من دائرة اخلدمات  تلقي وأن يعودوا إىل منازهلم بعد ،بينهم وبني اآلخرين على الفور يضــــــــعوا مســــــــافةً 

مت كشــــفه داخل أ ســــواء( 19-يف حال أتكدت إصــــابة موظف بكوفيد ،الصــــحية. وترد إجراءات العمل النموذجية
 .اهن على شبكة اإلنرتانت اخلاصة بدائرة اخلدمات الصحية ،خارجه) ماملبىن أ

مع  املباشر املضيفة حلاالت االختالطلتدابري الصحية اليت تنفذها احلكومة اببتدابري احلجر الصحي و  وينبغي التقيد -10
Contacts and  19-COVID: التـــايل الرابط يف وحـــاالت اإلصـــــــــــــــــابـــة املؤكـــدة على النحو املبني ،مصـــــــــــــــــابني

org)..pdf (fao3Confirmed Policy Rev.. 

 1األولية دورة التلقيحل اخلضوع (أي 19-الكامل ضد كوفيد للتلقيحاملنظمة  العاملون يفومن احملبذ جًدا أن خيضع  -11
تــرد مــعــلــومــــــــات عــن عــمــلــيــــــــات الــتــلــقــيــح يف حمــــــــافــظــــــــة التــزيــو عــلــى املــوقــع الــتــــــــايل و  اجلــرعــــــــة املــعــززة). ازائــــــــدً 

19-covid-anti-vaccinazione-di-www.salutelazio.it/campagna . حة جلميع األفراد، اللقاحات متاو
  .بغض النظر عن جنسياهتم

حلاالت الطبية الطارئة يف منظمة األغذية والزراعة ويف اب جهات االتصـــــــــــــــال املعنيةمعلومات  علىاالطالع وميكن  -12
 .على هذا الرابط مدينة روما

 
                                                            

تلقي لقاح  من يوًماتعترب دورة التلقيح األولية مكتملًة بعد مضـــــي أربعة عشـــــر يوًما على تلقي اجلرعة الثانية للقاح مكون من جرعتني، أو أربعة عشـــــر   1
 .Janssenمن شركة  Johnson & Johnson’sمكون من جرعة واحدة، كلقاح 

http://intranet.fao.org/csl/cslh/covid_19_information_and_updates/
http://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19
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 مباين املنظمة إىل دخولال
لة بطاقة األمنية االعتيادية اليت تنطبق على محَ انيها مبوجب الرتتيبات مب العاملني يف املنظمة الدخول إىل بوســـــــــــــــع -13

 .املباين إىل الدخول

 أد�ه. 42و 41خاضًعا ألحكام الفقرتني  املنظمة مباين إىلالزوار اخلارجيني  دخول يكونو  -14

ألشــــــخاص املفوضــــــني بدخول مركز رعاية لاملبىن. ويســــــمح فقط للوالدين أو  إىل دخوللســــــمح لألطفال ابال يُ و  -15
 األطفال. 

. 23:00املبىن حبلول الســــــاعة  ئهممع وجوب إخال 6:30املقر الرئيســــــي من الســــــاعة إىل دخول ال عاملنيوميكن لل -16
ا اخلروج  التنظيف ملوظفي جيوزو " D"و" B"و" A" اينعرب البوابة الزجاجية املنزلقة للمب عاملنيخيرج مجيع الو  أيضـــــــــــــً

ملركبات يف املقر الرئيســي أمام اثالثة مداخل وســيتم فتح  .6:000رئيســي بعد الســاعة العرب البهو  مباين املنظمةمن 
للشـــــــــــاحنات  2؛ واملنحدر وعلى امتداد دوام العمل) 6:000(يفتح من الســـــــــــاعة  للســـــــــــيارات 1كالتايل: املنحدر 

إىل الســاعة  07:00(من الســاعة  ) والدراجات النارية أو الدراجات اهلوائيةابلشــركات املشــغلة للمقاصــف خلاصــة(ا
ابلقرب من  "D"يتم اســــــــتخدامه من قبل الفئات املذكورة)؛ واملنحدر مغلًقا ســــــــ 1 كان املنحدرويف حال   .13:00

ومن  09:30إىل الســــــــاعة  07:00حمطة الوقود الذي يشــــــــكل فقط خمرًجا للمركبات (ويكون مفتوًحا من الســــــــاعة 
من خالل األبواب املعدنية الدوارة املقر الرئيسي  ميكن للمشاة الدخول إىلو  ).18:00إىل الساعة  16:00الساعة 

وميكن للموظفني الدخول إىل املبـاين  ."Dواملنحـدر " 2و 1وتلـك القريبـة من املنحـدرين  ،عنـد مدخل حمطـة املرتو
للشــــــــركات  ميكنحيث ، "Bاملبىن "" أو D"، البهو الرئيســــــــي (عند املقتضــــــــى) أو املبىن "Aعرب مدخل املبىن "إما 

 ". Bإىل املبىن " دخولال أيًضا املشّغلة للمقاصف

من جديد ســـــــرعان ما تتيح  املركبات ركن إمكانية تاحتحالًيا لتيســـــــري أعمال الصـــــــيانة. وســـــــ ركباتكن املال ميكن ر و  -17
 سف ألي إزعاج. � لذا الظروف ذلك.

 رفيعةأو الز�رات ال الرمسية . ويف حال انعقاد الفعالياتباين املنظمةمل اأســـــــــــــــاســـــــــــــــيً  مدخالً  "Aاملبىن " مدخلعاد  -18
، حبيث خيصـــــص مدخل املبىن مؤقًتا البهو الرئيســـــي اســـــتخدام املنظمة وزوارها إىل العاملني يف يتم توجيهاملســـــتوى، 

"Aابلكامل للحدث املعين " . 

 
 التدابري الواجب مراعاهتا داخل املباين

 التالية: الحرتازيةيلتزم موظفو املنظمة وزوارها أثناء وجودهم داخل املباين ابلتدابري ا -19

 خصـــــــــــــــصـــــــــــــــةامل نطقةامليف داخل املبىن  أو ما يعادهلا FFP2/N95الكمامات من نوع  اســـــــــــــــتخدامإلزامية  )أ(
ا ،لمقاصــف، إال لدى اجللوس من أجل اســتهالك املشــروابت/الطعامل املشــاركني يف  على ويســري ذلك أيضــً

 اخلــــاصــــــــــــــــــة أد�ه واخلطوط التوجيهيــــة 45املؤمترات الكبرية حبســــــــــــــــــب مــــا تنص عليــــه الفقرة يف اجلوالت و 
 ؛ الضميمةالجتماعات الواردة يف اب
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أعاله، يكون ارتداء الكمامة طوعًيا داحل املباين ولو أنه من احملبذ ) أ(ابســــــــــــــتثناء احلاالت املذكورة يف النقطة  )ب(
 ألماكناملســــــاحات املســــــقوفة وال ســــــيما يف املصــــــاعد وا ضــــــمنيف األوقات كافة لدى التواجد  وضــــــعهاجًدا 

  املغلقة؛
من  ونصــــــف املرت رتملاملســــــقوفة ( ســــــاحاتالتباعد بني الشــــــخص واآلخر يف امل احرتام د واحملبذ جًدامن اجليّ  )ج(

 وال سيما يف املناطق اليت تتجمع فيها أعداد كبرية من األشخاص؛  )مع كمامة، واحد رتملدون كمامة و 
 الكحول؛ على قائم مبعقم اليدين فرك أو واملاء ابلصابون لليدين املتكرر الغسل )د(
 )؛واألنف الفم(تغطية  العطس أو السعال عند التنفسية السلوك آداب مراعاة )ه(
 ، لبضــــــــــع دقائق على األقل يف الصــــــــــباح وبعد الظهر، وعند عقد االجتماعاتقاعاتفتح نوافذ املكاتب/ال )و(

 ؛وجًها لوجه
اســــــــــــــتخدام كوقائية (الجراءات اإل مزيد من اعتماد وّدونتكون للعاملني يف املنظمة حرية اختاذ القرار يف ما إذا كانوا ي -20

ا أن  ينبغي أال يغيب عن ابلالكمامة أو التباعد). وينبغي لآلخرين احرتام تلك اخليارات. و  العاملني يف املنظمة أيضــــــــــــــً
 بعض الزمالء رمبا يعانون من نقاط ضعف معينة.

معدات احلماية (مبا فيها الكمامات وغريها من املواد الصــحية/اخلاصــة ابلنظافة الصــحية) ملوظفي املنظمة وزوارها  تتوفرو  -21
 ") ويف مكتب األمن (الطابق األرضي).Bيف دائرة اخلدمات الصحية (الطابق األول من املبىن "

 قواعد السلطات احمللية.ل اضعنيخكونون ي ،خارج مبانيها نظمة موجودينحني يكون العاملون يف امل -22

 
 ابلسفر املتصلة التدابري

 اليتإىل األشــخاص الوافدين إىل إيطاليا من أي بلد أو إقليم، تســري عليهم شــروط الدخول واحلجر الصــحي  ابلنســبة -23
وال ترغب املنظمة يف منح إعفاءات  .مبا يف ذلك القيود املطبقة يف وســـــــــــــــائل النقل العام 2املضــــــــــــــيف لبلدا حيددها

 بشأن الرمسي الرابط خالل من حالًيا هبا املعمول الشروط على االطالع ميكنو "دبلوماسية" ممكنة من تلك الشروط. 
 :الرابط هذا على اخلاصــــــــــــة ابملســــــــــــافرين على موقع وزارة الصــــــــــــحة اإليطالية (ابللغة اإلنكليزية) 19-كوفيد  إجراءات

)https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavi
rus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto(. 

عاملني . ويســـري ذلك على ال(مثل البعثات) للســـفر يف مهام رمسية 3إلزامًيا 19-حات كوفيدايكون تلقي كامل لقو  -24
واألشـــخاص املعالني وعلى أي شـــخص خارجي يســـافر حتت مســـؤولية منظمة األغذية والزراعة. وتنبغي  املنظمةيف 

                                                            
 يف مراجعتها وتنبغي دائم تغّري  يف الشـــــــروط أن من الرغم على بلد، أي من للوافدين الصـــــــحي ابحلجر العمل يتوقف ،2022مارس/آذار  1اعتبارا من   2

 .املتاح الرابط يف الرمسي املوقع
تلقي لقاح مكون من جرعة واحدة،  من يوًماالتلقيح الكامل: أربعة عشــــــــــــــر يوًما من تلقي اجلرعة الثانية للقاح مكون من جرعتني، أو أربعة عشــــــــــــــر   3

 أو استكمال أي من نوعي اللقاح املذكورين بواسطة جرعة معززة.  ؛Janssenمن شركة  Johnson & Johnsonكلقاح 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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إضــافة إعالن ذايت يبّني أن الشــخص املســافر قد تلقى اللقاح، إىل حاشــية اســتمارة إذن الســفر، وينبغي أن يتحقق 
 ارة إذن السفر. منه املسؤول الذي مينح املوافقات للموظفني، قبل موافقته على استم

الســــــفر (الســــــفر لاللتحاق  مســــــتحقاتو كلفة االختبارات اإللزامية املرتبطة ابلســــــفر يف مهام رمسية   اســــــرتداد وميكن -25
ابلعمل والنقل) للشخص املسافر من خالل طلب رد مصروفات السفر. وينبغي إجراء االختبارات يف أي مؤسسة 

 هذا االختبار. حاصلة على إذن من جانب السلطات الوطنية إبجراء

مواردها، ينبغي للســــفر يف مهام رمسية أن يركز  كفاءة اســــتخدامو  للمنظمة البيئية اتيةســــاملســــؤولية املؤســــ ومتاشــــًيا مع -26
بوجوب االمتثال لســـياســـة  يريناملد رعلى البعثات ألســـاســـية اليت يتعذر حتقيق اهلدف منها ابلوســـائل الرقمية. ونذكّ 

هبا،  ةاخلاصــــ الســــفر خطط إعداد عبيوًما من موعد الســــفر. ويرتتب على الشــــُ  15 قبلللبطاقات احلجز املســــبق 
ا مراعية  التوازن املناســـــــــــب حلضـــــــــــور املوظفني بشـــــــــــخصـــــــــــهم يف املكاتب يف أي وقت من األوقات يف ذلك أيضـــــــــــً

 أعاله). 5يف الفقرة  إلحالة(انظر ا

ل العام، سواء أكان ذلك للتوجه إىل وينبغي االحرتاز بشكل خاص عند السفر بواسطة أي وسيلة من وسائل النق -27
للموظفني الذين يســـتخدمون وســـائل النقل العام" ابلتفصـــيل يف  أثناء أوقات الفراغ. وترد "نصـــائح عامة أماملكتب 

الصفحة اخلاصة بدائرة اخلدمات الصحية للمنظمة. ولتجنب استخدام وسائل النقل العام خالل ساعات الذروة، 
وحيبذ جًدا استخدام  ام عمل مرن تيسريًا لدخول املوظفني إىل املكاتب ووجودهم فيها.يطلب من املديرين وضع دو 

 يف وسائل النقل العام، ال سيما يف ساعات الذروة.) أو ما يعادهلا FFP2/N95( كمامات من نوع

 
 املكاتب إشغال

 .ملكاتب الصغريةيف المكاتب على شخص واحد ل اإلشغال االعتيادي معّدل يقتصر -28

 :وفًقا لإلرشادات التاليةاألماكن املفتوحة  أو ةاملكاتب املشرتك استخدام وحيوز -29

 رت ونصف املرت.مبر قدّ يالسعة اليت تتيح مسافة من التباعد االجتماعي بلوغ حىت  •
  أعاله. 19متاشًيا مع التوجيهات الواردة يف الفقرة  ذحمبّ أنه  غري إلزامًيا استخدام الكمامات يسل •
 احلاسوب أجهزةولوحات مفاتيح  امللفاتك  ةالشخصي األغراض أو املكاتب أغراض(ملس)  استخدام اقتصارو  •

 احملمولة وغريها، على شخص واحد؛  اسوبواهلواتف اجلوالة والقرطاسية واألكواب وأجهزة احل
وافذ جيب نولدى فتح ال طريق فتح النوافذ. عنيف اليوم على األقل  رتنيومل قدر اإلمكان األماكن هذه هتوئة •

االتصـــــال بـ  جيب ،�فذة فتح إمكانية عدم أو نوافذ وجود عدم حال يفو  الطاقة. تالفًيا هلدرإطفاء املكّيفات 
Infrastructure@fao.org-CSLI ) خطط أي وضـــــــع من ) أ�م عمل5واســـــــتشـــــــارة القّيمني قبل مخســـــــة 

 .(للتحقق من نوع نظام تكييف اهلواء) املكان إلشغال
 يتم(إذ  نفســـــــــــه اليوم يف ذلك يكون أال شـــــــــــرط ابلتناوب العمل حمطات أو املكاتب اســـــــــــتخدام للموظفني ميكنو  -30

 ).مساء كل  املكاتب أبواب ومقابض املفاتيح ولوحات املكاتب طاوالت تنظيف

mailto:%D8%8C%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%80%20CSLI-Infrastructure@fao.org
mailto:%D8%8C%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%80%20CSLI-Infrastructure@fao.org
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 لمنظمةل الرئيسي قراملاملتاحة يف  اخلدمات

 17:00والســاعة  8:00تقدم الشــركتان املشــغلتان للمقاصــف الوجبات أو األغذية اجلاهزة يف الفرتة ما بني الســاعة  -31
 ناطقاملأعاله، ينبغي اســــــــــــــتخدام الكمامات يف (أ)  19ومتاشــــــــــــــًيا مع الفقرة  .مع مراعاة تدابري النظافة الصــــــــــــــحية

 لمقاصف، ابستثناء وقت اجللوس الستهالك الطعام. ل املخصصة

وردهة أوزبكســـــتان  نظمة" (مطعم املCاملبىن " من الطابق الثامن املناطق املخصـــــصـــــة للمقاصـــــف الواقعة يف ســـــتفتح -32
 شـــــــــــرفةالعلى  متاحة بيع القهوةمنصـــــــــــة لهناك و  .2022 يونيو/حزيران 17 أبواهبا يفســـــــــــابًقا)  Blue Barومقهى 
وجيب احرتام تدابري السالمة واحليطة األعالم.  قاعةوستكون خدمات املقاصف متاحة أيًضا يف  .لمنظمةل الرئيسية

 املقصف. بني رّوادشيوع األجواء احلبية تتيح السارية يف مجيع األوقات للحفاظ على بيئة حممية 

احلاصــــــــــــلني على إذن ابلدخول إىل  تفتح املصــــــــــــارف أبواهبا وفًقا لدوامها االعتيادي للموظفني واملتقاعدين والزوارو  -33
 أد�ه. 49و 48املبىن حبسب أحكام الفقرتني 

 أشــخاص أربعةإىل  )2( نييســمح بوجود شــخصــو . 19:00إىل  7:00يف اخلدمة من الســاعة  كلها  املصــاعد توضــع -34
يف الوقت نفســه، حبســب ما حتدده الالفتات املعروضــة. ومن احملبذ أن يســلك  الواحد كحد أقصــى يف املصــعد  )4(

 أمكن. ذااملوظفون السالمل إ

ينبغي إفراغ ســــــــــــــالل القمامة (على و نّظف مســــــــــــــاء كل يوم. تمجيع املكاتب إىل التعقيم والتنظيف ابلعمق، و  ختضــــــــــــــعو  -35
جبمع النفا�ت من الســـــــــــالل املوجودة يف  فالتنظي يكتفي عّمالو  تب.االطاوالت ويف املكاتب) من قبل شـــــــــــاغلي املك

من شـــــأن هذه و على فرز النفا�ت حبســـــب تعليمات الالفتات املعروضـــــة.  حيرص املوظفوناملمرات واملناطق املشـــــرتكة. و 
 اجلهود أن ختفض أيًضا كمية النفا�ت غري املفرزة الناجتة عن املقر الرئيسي للمنظمة. 

 
 االجتماعات

 ) بشــــرط(أو يف قاعات اجتماعات األقســــام اجتماعات داخلية صــــغرية وجًها لوجه يف املكاتب الكبريةابلوســــع عقد  -36
، مع مراعاة التحذيرات الواردة يف التدابري دون إعادة تدوير اهلواءأو تكييف اهلواء من  ابلوسائل الطبيعية، ملكانهتوئة ا

 .أعاله 19االحرتازية حتت الفقرة 

 مســتو�ت ذات( داخلية اجتماعات لعقد العملمســارات /ابلشــعب اخلاصــة االجتماعات قاعات اســتخدام ميكنو  -37
جلميع الشــــــعب/مســــــارات العمل وضــــــع قائمة بقاعات  ينبغيو ). الضــــــميمةمراجعة اجلدول يف  -الســــــعة املختلفة 

مبا يف ذلك موقع القاعة، وســـــعتها  ADD ROOM بحتت تبوي Outlookاالجتماعات اخلاصـــــة هبا يف روز�مة 
مســـــار العمل اليت ســـــتقوم بتأكيد حجز قاعة /لشـــــعبةل لتابعةاملخّفضـــــة وعنوان الربيد اإللكرتوين جلهات االتصـــــال ا

من  احلجز أتكيد على حصوهلا شريطة اجتماع، قاعة أي حجز حرية عبالشُ  جلميعو االجتماع وتقدمي مفاتيحها. 
وبوسع االجتماعات الداخلية الكبرية أن تستخدم القاعات اخلاضعة إلدارة شعبة خدمات جانب جهة االتصال. 

 هــــــذا الربوتوكول واليت جيــــــب حجزهــــــا من خالل العنوان التــــــايل ضـــــــــــــــميمــــــةاألجهزة الرائســـــــــــــــيــــــة املــــــذكورة يف 
Services@fao.org-Meeting . 

mailto:Meeting-Services@fao.org
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مكاتب املمثليات الدائمة ملوافقة مدير شـــعبة خدمات األجهزة الرائســـية (الذي  العاملني يفات مع وختضـــع االجتماع -38
لربوتوكول الوارد يف اب عمالً حبســـــــــب االقتضـــــــــاء) إذا دعت احلاجة إىل ذلك و ، تشـــــــــاور مع الرتتيب اإلداري ألفســـــــــي

 وتعقد تلك االجتماعات حصرًا يف القاعات املخصصة وختضع للربوتوكول الوارد يف الضميمة. .الضميمة

ســـــــيتشـــــــاور مع الرتتيب  رئيس األمن (الذي صـــــــادر عنذن رهًنا إباالجتماعات مع الزوار اخلارجيني اآلخرين تكون و  -39
وال ميكن  األســـاســـي املعين. قائد)، ينبغي طلبه من خالل الأو إذا كان ذلك مناســـًبا/، حبســـب االقتضـــاءاإلداري ألف

 . الضميمةالربوتوكول الوارد ابلتفصيل يف  ، وهي ختضع لتنظيمعقد تلك االجتماعات إال يف قاعات خمصصة

  .االجتماعات بصورة افرتاضية أو خمتلطة عقد ينبغي تفضيل -40
 

 دخول الزوار اخلارجيني ب اخلاصة شروطال

يف ما خص الدخول والتجمعات غري الرمسية. منطقة للتجول احلر" جرى تعيني الطابق األرضي من مباين املنظمة كـــ" -41
 والثالث الثاين نيوقاعات االجتماعات يف الطابق ويشــــمل ذلك كًال من الطابق األرضــــي للمباين الرئيســــية واملقاصــــف

 واخليمة اخلارجية وموفري اخلدمات (املصــــــــــارف والتأمني وشــــــــــركات الشــــــــــحن). "D"و "Cو" "B" و"Aاين "من املب
 احلر كذلك الشرفة الرئيسية واملناطق املخصصة للمقاصف يف الطابق الثامن.  تجولتتضمن منطقة الو 

، املنظمةبطاقة دخول مباين على  واحلائزين املمثليات الدائمة للعاملني يف إىل منطقة التجول احلرويسمح ابلدخول  -42
 . يف ظل الرتتيبات األمنية العادية اليت تسري على احلائزين على بطاقة دخول املباين

غري  -خيضـــــــــع وصـــــــــول املوظفني املتقاعدين واألشـــــــــخاص املعالني من موظفي املنظمة وغريهم من زوار خارجيني و  -43
ور اجتماعات وجاهية، حبسب املمثليات الدائمة أو األشخاص اخلارجيني اآلخرين احلاصلني أصال على إذن حبض

من قبــل رئيس األمن، الــذي يكون مســـــــــــــــؤوًال عن اإلشـــــــــــــــراف على إذن إىل  -أعاله  39و 38أحكــام الفقرتني 
 ميــــكــــن طــــلــــــــب اإلذن عــــرب عــــنــــوان الــــربيــــــــد اإللــــكــــرتوينو احملــــــــددة.  "املــــنــــطــــقــــــــة"الــــربوتــــوكــــول وتــــطــــبــــيــــقــــــــه يف 

Services@fao.org-Security . 

إال من أجل جود زوار خارجيني خارج منطقة التجول احلر، مبا يف ذلك مكاتب موظفي املنظمة، و وال يســـــــــــــــمح ب -44
 دخول قاعات االجتماعات أو الطابق الثامن أو إذ صدر إذن حمدد بذلك من قبل رئيس األمن.

من رئيس على إذن  أن حتصـــــــــلللمقر الرئيســـــــــي للمنظمة  من األشـــــــــخاص جمموعاتاليت تقوم هبا  ز�راتلل ينبغي -45
 حبسب احلاجة وعند االقتضاء) ومبوجب الشروط التالية:  التسلسل اإلداري ألفيراجع األمن (الذي جيوز أن 

 مجيع املشـــاركني املتعلقة بتلقيحعلومات املاألمن واإلدارة الطبية يف املنظمة بصـــورة مســـبقة على قســـم إطالع  )1(
 . 19-ضد كوفيد

 فرًدا.  15أال تضم اجملموعات أكثر من  )2(
ابملســــار الذي ســــتســــلكه اجملموعة وأن يصــــدر القســــم إذنه يف  بصــــورة مســــبقة يف املنظمة األمن إبالغ قســــم )3(

 الصدد. هذا

mailto:Security-Services@fao.org
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 كولتو الربو  ضميمة
 
 ابالجتماعات ةاخلاصاخلطوط التوجيهية 

 
 الثاين نيالطابقيف و  "B" والبهو الرئيســـــــي والطابق األرضـــــــي من املبىن "Aيف املبىن " االجتماعات قاعاتتكون  -1

الســــعة القصــــوى احملددة بلوغ متاحة لالجتماعات ابلزوار اخلارجيني حىت  "D" و"C" و"Bوالثالث من املباين "
(يرتكز حســاب نســبة اإلشــغال بناء على املعيار املرجعي أي مســافة  19-اخلاصــة بكوفيدمبوجب الربوتوكوالت 

  مرت واحد بني املشارك واآلخر).

جتماعات مبشاركة األعضاء، كال على حدة ليصدر مدير شعبة خدمات الوسوف يتم استعراض طلبات عقد ا -2
 ، عند االقتضاء. اإلداري ألفلتشاور مع التسلسل األجهزة الرائسية موافقته النهائية اب

إلدارة لبواســطة نظام  احلجز املســبق جلميع االجتماعات اليت تتضــمن مشــاركة أشــخاص خارجيني من اإللزاميو  -3
مع  rgServices@fao.o-Meeting املركزيــة لقــاعــات االجتمــاعــات، عرب توجيــه بريــد إلكرتوين على العنوان

 ذكر واضح لتوقيت االجتماع وعدد املشاركني فيه، وذلك قبل أسبوع واحد من انعقاده. 

  .من هذا الربوتوكول 44إىل  41ات الفقر  وينّظم الدخول إىل املبىن لغا�ت املشاركة يف االجتماعات، مبوجب -4

اليت تشــــــــمل الطابق األرضــــــــي يقتصــــــــر جتول املشــــــــاركني يف االجتماعات اخلارجية على "منطقة التجول احلر"،  -5
 الشحن)،و التأمني شركات للمباين الرئيسية وتتضمن املقاصف، واخليمة اخلارجية، ومقدمي اخلدمات (البنوك، و 

قاعات  الســــــــري إىل عن خط فضــــــــًال  والشــــــــرفة الرئيســــــــية واملناطق املخصــــــــصــــــــة للمقاصــــــــف يف الطابق الثامن،
 ومنها. والطابق الثامن "D"و "Cو" "Bاين "من املب والثالث الثاين نييف الطابقاالجتماعات 

من رئيس األمن إذن وتســـــــــــتوجب مشـــــــــــاركة زوار خارجيني يف االجتماعات الداخلية للمنظمة احلصـــــــــــول على  -6
حبســــب االقتضــــاء) من خالل القائد الرئيســــي املعين. وينبغي احرتام  يســــتشــــري التســــلســــل اإلداري ألف،(الذي 

 الربوتوكول اخلاص ابلدخول وابلسالمة.

تفضـــــيل االجتماعات املعقودة بصـــــورة افرتاضـــــية وخمتلطة. وقد جرى تزويد مجيع قاعات االجتماعات  ويســـــتمر -7
ابألجهزة املطلوبة وابلوصـــــــــــــــالت الالزمة لعقد اجتماعات خمتلطة. وينبغي طلب أي دعم يف جمال تكنولوجيا 

 االتصاالت عند حجز االجتماع. 

 ات معينة: األول يف الصباح والثاين بعد الظهر.كل يوم يف قاعة اجتماع  اثنني وميكن عقد اجتماعني -8

 التنظيفويتعّني على املشـــــــــــــاركني فتح النوافذ (حيثما تكون موجودة) يف ختام االجتماع، فيما ســـــــــــــيقوم عمال  -9
 إبغالق النوافذ لدى فراغهم من عملية التنظيف.

 مساء كل يوم. عندو وستخضع قاعات االجتماعات اخلاضعة لإلدارة املركزية للتعقيم يف وقت الغداء  -10
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 :4استخدام الكمامات طوال الوقت يف قاعات االجتماعاتيف احلاالت التالية، ينبغي  -11

االجتماعات الرفيعة املســــــــتوى (أي دورات األجهزة الرائســــــــية أو الدســــــــتورية) اليت يتم اســــــــتقباهلا عادة يف  )1(
ومركز الشيخ زايد، وقاعة  اخلضراء،والقاعة  قاعات االجتماعات الكبرية (القاعة الكربى، والقاعة احلمراء،

 )، واليت ترتبط بدورات طويلة املدة؛غريهاامللك فيصل و 

واالجتماعات اليت تضــــــــــــــم عدًدا كبريًا من الزوار القادمني من خارج إيطاليا (مثل املنتد�ت واالجتماعات  )2(
 وغريها)؛  ةالفنية والدورات التدريبي

عدًدا كبريًا من املشـــــــــــــــاركني الذين ميكثون يف القاعة نفســـــــــــــــها وأنواع أخرى من االجتماعات اليت تضـــــــــــــــم  )3(
 طويلة. لفرتات

وجيب استخدام الكمامات طوال الوقت يف قاعات االجتماعات. وميكن النظر يف السماح خبفض الكمامة  -12
 لدى أخذ احلّق يف الكالم حبسب طريقة ترتيب القاعة، وحتت سلطة رئيس االجتماع أو اجلهة املعنية بتنظيمه.

ألغراض التتبع، ســيطلب من املشــاركني يف االجتماعات الداخلية ملء اســتمارة احلضــور املوضــوعة على طاولة و  -13
 قاعة االجتماع. وسيتوىل املوظف املسؤول حفظ استمارة احلضور لفرتة ثالثة أسابيع.

مبا يف ذلك ، على حدة كال  ،ســـوف تتم مناقشـــة التدابري اخلاصـــة ابالجتماعات الكبرية املعقودة بصـــورة خمتلطةو  -14
 دخول الوافدين من البلدان األجنبية إىل املقر الرئيسي.لتيسري  أي بروتوكول ممكن

                                                            
 .لالجتماع املنظمة اجلهة أو الرئيس سلطة حتتم، الكاليف  احلق الكمامة لدى أخذ خفضالتساهل بشأن  ميكن النظر يف 4
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  – مسارات العمل إلدارة عةضاخلااالجتماعات الداخلية  قاعات

 5مستو�ت نسبة اإلشغال
 

 Thomas�ئب املدير العام، السيد  ملكتب التابعةاالجتماعات  قاعات
D136 10 اللوجستية اخلدمات بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

D387 6 البشرية املوارد بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

E216 4 البشرية املوارد بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

B425 العام املدير �ئب مبكتب اخلاصة االجتماعات قاعة -Thomas  8 

 Semedo�ئب املدير العام، السيدة  كتبمل تابعةال االجتماعات قاعات
C155 10 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

C560/C562 10 احليوان وصحة احليواين اإلنتاج بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

B444 
 الطبيعية ابملوارد املعين العام املدير �ئب مبكتب اخلاصــــــــــــة االجتماعات قاعة

 املستدام واإلنتاج
6 

B638/B640 12 بشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت اخلاصة االجتماعات قاعة 

D440 9 الغاابت بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

F313 12 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

 Bechdol�ئب املدير العام، السيدة  التابعة ملكتب االجتماعات قاعات
B425 السيدة  - �ئب املدير العام بمبكت اخلاصة االجتماعات قاعةBechdol 8 

B309 12 املتحدة األمم مع والتعاون الشراكات بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

D738 6 اخلاص القطاع مع والشراكات املوارد تعبئة بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

D768 6 اخلاص القطاع مع والشراكات املوارد تعبئة بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

 االقتصاديني اخلرباء رئيس مبكتب اخلاصة االجتماعات قاعات
B126 12 واملعلوماتية الرقمنة بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

B144 14 واملعلوماتية الرقمنة بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

B245 8 والتغذية األغذية بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

B538/B540 10 واالجتماعية االقتصادية التنمية إبدارة اخلاصة االجتماعات قاعة 

                                                            
 .واآلخر املشارك بني واحد رتمسافة مالتباعد  ىلإاملرجعي حلساب سعة اإلشغال  املعياريستند  5
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B598 6 والغذائية الزراعية النظم اقتصاد بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

C348 
 واإلنصــــــــــاف الشــــــــــامل الريفي التحول بشــــــــــعبة اخلاصــــــــــة االجتماعات قاعة
 اجلنسني بني

4 

D838 10 والتجارة األسواق بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

C464 10 اإلحصاءات بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

D171 10 والغذائية الزراعية النظم اقتصاد بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

D532/D534 12 االجتماعات اخلاصة مبركز االستثمار  قاعة 

D539 4 االستثمار مبركز اخلاصة االجتماعات قاعة 

 العلماء رئيسة كتبمل تابعةال االجتماعات قاعات
C604 8 االبتكار مبكتب اخلاصة االجتماعات قاعة 

 العام املدير كتبمل تابعةال االجتماعات قاعات
A143B 10 الرائسية األجهزة خدمات بشعبة اخلاصة االجتماعات قاعة 

A451 8 القانونية الشؤون مبكتب اخلاصة االجتماعات قاعة 

B343/B344 10 وامليزانية والرب�مج االسرتاتيجية مبكتب اخلاصة االجتماعات قاعة 

B361 8 التقييم مبكتب اخلاصة االجتماعات قاعة 
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 حبسبداخلية أم مع شركاء خارجيني،  اجتماعات أكانت سواء برية،لكاملخصصة لالجتماعات ا قاعاتال ختضع
 عرب االتصال ابلعنوان التايل حجزها طلب وينبغي الرائسية، األجهزة خدمات شعبة دارةإلما يرد ابلتفصيل أد�ه، 
Services@fao.org-Meeting 

 
 الرائسية األجهزة خدمات شعبة دارةاخلاضعة إلو االجتماعات املتاحة لالجتماعات مع مشاركني خارجيني  قاعات

A 335B 5 :ةاملنص الكربى القاعة 
 مندوابً  198القاعة: 

 53صاالت: ال
A 122 int 4: ةاملنص اخلضراء 

 مندوبني 104: لقاعةا
 19مقاعد أخرى: 

A 121 int 5: ةاملنص احلمراء 
 مندوابً  95القاعة: 

 29مقاعد أخرى: 
 5املنصة:  زايد الشيخ مركز الرئيسي البهو

 45القاعة: 
B 116 bis 5املنصة:  إيران 

 28القاعة: 
357A 11 كندا 

A 024 ةعد إضافيامق 2+9 غابون حّيز 
A 327 مقاعد إضافية 5+12 اهلند 
A 127 ةعد إضافيامق 5+10 ابكستان 

C 250 bis 5املنصة:  النمسا 
 30القاعة: 

 13 أذربيجان الثاين الطابق
B 224 9 كواب 
C 289 ةإضافي عدامق 14+17 إثيوبيا 
C 269 ةعد إضافيامق 17+29 األملانية 
D 263 ةعد إضافيقام 16+42 فيصل امللك 
C 283  الطاولة الرئيسية 12 �نيجري 
C 277 30 الفلبني 
B 323 الطاولة الثانوية 4الطاولة الرئيسية +  12 جوليا� امللكة 
B 318 HD VC B-318 3 
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