
.لتلقي اإلشعارات اآلنية

.دوسواها املزيجمر�ت اجمللسلالطالع على الواثئق و 

.متاح جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة

لس الدورة السبعني بعد املائة جمل
بيت منظمة األغذية والزراعة دليل التث

والتطبيق

طبيق سريشدكم هذا الدليل على كيفية تثبيت الت
.واستخدامه بنجاح على جهازكم

ذكية ابإلمكان استخدام هذا التطبيق على اهلواتف ال
.Androidو iOSواللوحات من نوعي 



!تنزيل التطبيق بثالث خطوات بسيطة

ية الدخول إىل الصفحة اإللكرتون1
.  للتطبيق على جهازكم

ة استخدموا جهازكم ملسح رمز القراءة السريع
)QR ( للنفاذ إىل الصفحة الضغط هنا أو

.اإللكرتونية للتطبيق

).  Install" (التثبيت"الضغط على 3

.ستبدأ عملية التنزيل تلقائًيا

"iOSالتنزيل ألجهزة "الضغط على 2
".  Androidالتنزيل ألجهزة "أو 

iOSأو Androidأحد أجهزة بنياالختيار
: Androidةقـــــــــــــــــد تظهـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــالة التاليـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أجهـــــــــــــــــز .حبسب نظام تشغيل جهازكم

“Blocked by Play Protect”عنــــد ســــؤالكم، إختــــاروا
 "Install Anyway."

https://www.fao.org/about/meetings/council/cl170/cl170-app/ar/


iOSإعطاء األذون يف أجهزة 

)Settings(فتح وظيفة اإلعدادات 1
على جهازكم

" إدارة اجلهاز"مث )General" (عام"اختيار 
)Device Management(

3
 Trust F.A.O. FOOD"الضغط على

AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION"

.  عند سؤالكم"Trust"أتكيد خياركم ابلضغط على

2
 F.A.O. FOOD AND"اختيار

AGRICULTURE 
ORGANIZATION"

.  يرجى الرجوع إىل اخلطوات التالية. منح أذون إضافية للنفاذ إىل التطبيقiOSأجهزة جيدر يف 
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إعدادات التطبيق

.اختيار لغتكم املفضلة1

. ابإلمكان تعطيل خدمة البلوتوث
"  Download"الضغط على رمز التنزيل 

.  إىل جانب لغتكم املفضلة

. لتلقي اإلشعارات" السماح"اختيار 2



اإلشعارات

تغيريات على ويف حال طرأت،قبيل انعقاد اجللسات،ترسل اإلشعارات طوال أسبوع انعقاد اجمللس
!جدوهلا وعند إاتحة مسودات احملاضر احلرفية واملزيد أيًضا

لضغط على زّر لالطالع عليها، ا. وُحتفظ اإلشعارات يف القسم اخلاص ابإلشعارات يف التطبيق
. يف الزاوية العلوية إىل اليسار كما يظهر يف هذه الصورة) Menu" (القائمة"

.تلقوا إشعارات ورسائل آنية عن عمل اجمللس



) 1(مضمون التطبيق 

التوقيت 

االطالع على اجلدول الزمين الذي يبّني البنود املنجزة
يف دورة اجمللس 

بر�مـج عمـل اليـوم

االطالع على الرب�مج اليومي للمجلس 

املنصة االفرتاضية 

فرتاضية تسجيل الدخول إىل اجتماعات اجمللس املنعقدة بصورة ا

معلومات للسادة املشاركني

قه االطالع على املعلومات عن أساليب عقد االجتماع وواثئ

املراسالت اخلطية 

االطالع على البنود من جدول األعمال اخلاضعة 
إلجراءات املراسالت اخلطية

الواثئق

واثئق اجمللس حبسب البنود من جدول األعمال



) 2(مضمون التطبيق 

النصوص األساسية للمنظمة 

االطالع مباشرة على النصوص األساسية للمنظمة 

جدول األعمال املؤقت

االطالع مباشرة على جدول األعمال املؤقت للمجلس 

هيئة املكتب واألمانة 

االطالع على هيئة مكتب اجمللس واألمانة 

البث عرب اإلنرتنت

مشاهدة البث املباشر لوقائع اجمللس 

ني بعد املائة املوقع اإللكرتوين اخلاص ابلدورة السبع
للمجلس

االطالع مباشرة على قائمة الواثئق 

البوابة اخلاصة ابألعضاء

تسجيل الدخول إىل البوابة اخلاصة ابألعضاء
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