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ويرجى من السادة . م التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عد ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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