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 منظمة من مبادرة ھي وھذه ؛)QR( السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة ھذه على االطالع يمكن
 ويمكن. للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرھا من حد أدنى إلى للتقليل والزراعة األغذية
 www.fao.org المنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع
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