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 ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 المجلس

 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 
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 المؤقت األعمال جدول
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