
	  

NROمذكرةة تفاهھھھم   
. منظمة مصاددرر ااألررقامم1  

.(NRO)منظمة مصاددرر ااألررقامم  وااسم هھھھذهه االمنظمة هھھھ  
.(RIR)ستبدأأ االمنظمة عملهھا ااعتباررااً من تارريیخ توقيیع هھھھذهه االوثيیقة من قبل آآخر سجل إإنترنت إإقليیمي مؤسس   

وولكن يیمكن إإددررااجهھا قانونيیاً في وواليیة قضائيیة مقبولة لجميیع سجالتت  ةة٬،منشأستكونن االمنظمة اابتدااًء غيیر مسجلة ك
إإما في ووضعهھا غيیر  بهھا NRO. ستتطلب أأيیة االتزااماتت أأوو تعهھدااتت قانونيیة متحّملة تتعهھد RIRsااإلنترنت ااإلقليیميیة 

توقيیع جميیع  من خاللل RIRsاالمؤسس٬، أأوو عند تأسيیسهھا٬، اااللتزاامم االخطي االمسبق من جميیع سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 
.RIRsاالرؤؤساء االتنفيیذيیيین لـ   

ووخصائص هھھھذهه على مقر االموقعيین على هھھھذهه االوثيیقة. يیتم ااالتفاقق  RIRsسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  NROستضم 
.قبل أأنن يیتم تنفيیذهه RIR االمؤسسة االقانونيیة في االملحق االمكتوبب وواالموقع من قبل كل  

. االغرضض2  
:لتحقيیق غرضض NROستتم إإددااررةة   

• للعمل بشكل جماعي بشأنن االمسائل ذذااتت االصلة  RIRsآآليیة االتنسيیق لسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  ابوصفهھاالعمل  
.RIRsبموجب ااتفاقيیة مكتوبة باإلجماعع لـ  NRO فوضض إإلىهھھھو م٬، كما RIRsبمصالح   

• .RIRsمن قبل  NROعمليیاتيیة أأوو خاررجيیة مشتركة مفوضة لـ  ة فعاليیاتتاالقيیامم بأيی   
• تعاوونيیة مالئمة مع هھھھيیئاتت ااإلنترنت االتنسيیقيیة أأوو ااإلدداارريیة االممثلة (بما فيیهھا أأيي كيیانن ووططني أأوو ددوولي االدخولل في ااتفاقاتت  

مع  NROمناسبة٬، ألجل تنسيیق فعاليیاتت  االتنفيیذيي NROمجلس  يیرااهھھھا أأوو قطاعع عامم)٬، ووعلى ووفق هھھھكذاا شرووطط
.االفعاليیاتت االخاصة بتلك االهھيیئاتت  

NRO  في RIRs. ددوورر سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 3  
االمؤسسيین".  RIRs على هھھھذهه االوثيیقة بـ " اااألرربعة االمثبتة توااقيیعهھ RIRsيیُشارر إإلى سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 

 RIRsاالمؤسسيین على االوضع االقانوني نفسهھ االذيي يیتمتع بهھ  RIRsووستحصل سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة االمضافة لـ 
ااإلضافيیة قد لبت االمعايیيیر ووااإلجرااءااتت  RIRsبمجردد تأكد االمجلس االتنفيیذيي من أأنن  NROاالمؤسسونن فيیما يیتعلق بشأنن 

.االجديید بالتوقيیع على ااإلصداارر االحالي من هھھھذهه االوثيیقة  ٬RIR، ووقيیامم14االموضحة في االماددةة   
 

NRO . االمنظماتت ددااخل 4  
:االتاليیةن االمنظماتت االفرعيیة م NROتتألف   

٬،NROاالمجلس االتنفيیذيي لـ   
NROمجلس أأررقامم   

.NROااألمانة االعامة لـ   
ً كيیانكونهھا في حالل  NROلن يیكونن هھھھناكك أأيي موظظفيین بمرتباتت في  غيیر مؤسس٬، وولكن قد تتبرعع سجالتت ااإلنترنت  ا

ووفق تقديیرااتهھا االفردديیة باإلضافة إإلى أأحكامم تقاسم  NRO باألمواالل ووااألفراادد وواالخدماتت وواالمعدااتت إإلى RIRsااإلقليیميیة 
بتعيیيین موظظفيین مؤقتيین أأوو دداائميین  NROمن هھھھذهه االوثيیقة. ووبعد االتأسيیس٬، يیمكن أأنن تقومم  13االتكاليیف في االبابب 

٬، وومن ٬RIRs، عندما تقومم سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة NROووااستيیفاء نفقاتت للخدماتت لقاء أأنشطة أأوو ووظظائف محدددةة لـ 
أأوو االمجلس االتنفيیذيي بتقديیم مواافقة خطيیة لمثل هھھھذهه االتعيیيیناتت وواالنفقاتت٬، ووتوفيیر  RIRsرؤؤساء االتنفيیذيیيین لـ خاللل اال

.ااألمواالل االكافيیة لتغطيیة نفقاتت من هھھھذاا االقبيیل  
. االمكاتب5  

االتنفيیذيي. NROتحت إإشراافف مجلس  NROمع مكتب ااألمانة االعامة لـ  NROيیكونن مكتب عمليیاتت   
 

االتنفيیذيي  NRO. مجلس 6  
.وومنظماتهھا االفرعيیة في جميیع االمسائل NRO االتنفيیذيي NROيیُمثل مجلس   

 
.أأ. االمسؤووليیاتت  

في  RIR ٬، ووأأيي من االكيیاناتت االمكونة لهھا٬، وومجتمعNROاالتنفيیذيي االهھيیئة االوحيیدةة االمخولة لتمثيیل  NROمجلس يیكونن 
.ب االحاجةأأيي تفاعل مع أأيیة مؤسسة خاررجيیة٬، بما فيیهھا أأيي كيیانن ووططني أأوو ددوولي أأوو قطاعع عامم ووحس  



:مخولل االوحيید لـاال االتنفيیذيي NROسيیكونن مجلس   
٬، ووNROإإلى  RIRsبشأنن االقضايیا االمفوضة بالتحديید من قبل  RIRsتمثيیل سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة   

تم االتوصل إإلى ااتفاقق باإلجماعع من قبل أأعضاء االمجلس االتنفيیذيي٬، إإلى يی٬، عندما NROلدعم أأنشطة  RIR موااررددتحويیل 
.RIRsحد االذيي تكونن فيیهھ هھھھذهه االمواارردد قد تم أأوو سيیتم توفيیرهھھھا من قبل اال  

ستند مثل تاالمقترحة. وويیجب أأنن االعالميیة  IPأأوو يیرفض سيیاساتت برووتوكاالتت ااإلنترنت  االتنفيیذيي NROيیصاددقق مجلس 
.هھھھذهه االقرااررااتت على إإجرااءااتت مفتوحة ووشفافة وومصاددقق عليیهھا من قبل محافل سيیاساتت االعناوويین ااإلقليیميیة  

االتنفيیذيي٬، بالمواافقة بإجماعع أأعضائهھ٬، بتطويیر إإجرااءااتت مماررسة ااألعمالل االتجارريیة بطريیقة شفافة  NROمجلس قومم يی
.للحصولل على مواافقتهھا RIRsلدعم مسؤووليیاتهھم ووتقديیم إإجرااءااتهھم لمجالس جميیع سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة   

.بب. االتكويین  
.RIRاالتنفيیذيي من شخص ووااحد يیختاررهه كل  NROيیتألف مجلس   

.(أأ) من هھھھذهه االوثيیقة 6مسؤووالً عن ااختيیارر فردد قاددرر على أأددااء االمسؤووليیاتت االمذكوررةة في االماددةة  RIRيیكونن كل مجلس   
االتنفيیذيي ووااحدااً من أأعضائهھ٬، وويیتم االتناووبب على االرئاسة على أأساسس سنويي منتظم بمجردد أأنن  NROيیكونن ررئيیس مجلس 

االمؤسسيین٬، ووبالتزاامن مع ووظظيیفة ااألمانة االعامة.  RIRsإلقليیميیة يیتم ااالتفاقق على االترتيیب ااألوولي لسجالتت ااإلنترنت اا
االمضافة االرئاسة في االمرتبة ااألخيیرةة في االتناووبب بعد ااألعضاء االمؤسسيین  RIRsووتتولى سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 

ااستبداالل هھھھذاا االشخص  االتنفيیذيي NROاالذيي ااختارر االشخص االذيي يیمثلهھ في مجلس  RIR عند إإضافتهھا. إإذذاا قررر مجلس
.االمعيین٬، فيیجب أأنن يیباشر هھھھذاا االشخص االمعيیّن االبديیل مكانن سلفهھ على االفورر  

على أأيي بند تمت االمواافقة عليیهھ خطيیاً  NRO االتنفيیذيي االتوقيیع على االوثائق وواالعقودد نيیابة عن NROيیحق لرئيیس مجلس 
٬، ما لم يیتم RIRsبيین سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة باإلجماعع من قبل االمجلس االتنفيیذيي. ووتنقسم تكلفة هھھھذهه االعقودد بالتساوويي 
.االتوصل إإلى ااتفاقق بديیل يیصف على ووجهھ االتحديید تخصيیص هھھھذهه االتكاليیف  

NRO . مجلس أأررقامم7  
االتنفيیذيي مع فعاليیاتت االمجلس االواارردد ووصفهھا على االنحو  NROبصفة ااستشارريیة لمجلس  NROيیعمل مجلس أأررقامم 

:االتالي  
.االمسؤووليیاتت  

مسؤووالً عن تقديیم االمشوررةة إإلى االمجلس االتنفيیذيي بشأنن االتصديیق على سيیاساتت تخصيیص  NRO يیكونن مجلس أأررقامم
االمقترحة. IPمواارردد أأررقامم برووتوكاالتت ااإلنترنت   

 IPبمثابة نقطة تشاوورر للكيیاناتت االخاررجيیة حولل سيیاساتت مواارردد أأررقامم برووتوكاالتت ااإلنترنت  NRO يیعمل مجلس أأررقامم
ووموااجهھة االمسائل االتي قد تثارر بشأنن مثل هھھھذهه االسيیاساتت االمقترحة٬، وواالمحافظة على االحواارر مع  االمقترحة٬، االعالميیة

.بشأنن هھھھذهه االمقترحاتت ووعلى االنحو االمطلوبب RIRsاالكيیاناتت ووسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة   
على تطويیر إإجرااءااتت بطريیقة يیمكن االوصولل إإليیهھا وومفتوحة ووشفافة ووموثقة لمماررسة  NROيیعمل مجلس أأررقامم 

.ااألعمالل االتجارريیة بدعم مسؤووليیاتهھم ووتقديیم هھھھذهه ااإلجرااءااتت إإلى االمجلس االتنفيیذيي للمواافقة عليیهھا  
.االتكويین  

:مما يیلي NROيیتكونن أأعضاء مجلس أأررقامم   
االذيي ااختارر  RIR . إإذذاا قررر مجلسRIRsنترنت ااإلقليیميیة شخص ووااحد يیتم تعيیيینهھ من قبل كل من مجالس سجالتت ااإل

ااستبداالهھ٬، فيیجب أأنن يیباشر االشخص االبديیل االمعيیّن مهھامهھ على االفورر مكانن  NROشخصاً ما لتعيیيینهھ في مجلس أأررقامم 
.سلفهھ  

نا ليیكو RIR يیتم ااختيیارر عضويین عبر عمليیة مفتوحة وومتاحة ووموثقة ووشفافة من قبل منتدىى االسيیاسة ااإلقليیميیة لكل
.NROأأعضاًء في مجلس أأررقامم   

 NROيیتم اانتخابهھ بأغلبيیة أأعضاء مجلس أأررقامم  NROعضوااً في مجلس أأررقامم  NROوويیكونن ررئيیس مجلس أأررقامم 
.باالقترااعع االسريي لمدةة ال تتجاووزز سنة ووااحدةة  

امتيیاززااتت . ال يیتمتع هھھھؤالء االمرااقبونن بNROناشئ ترشيیح ما يیصل إإلى ثالثة مرااقبيین إإلى مجلس أأررقامم  RIR يیحق لكل
االعضويیة٬، ووعلى ووجهھ االتحديید٬، ال يیمكن للمرااقبيین االتصويیت في مجلس ااألررقامم ال يیمكنهھم االعمل بمثابة ررئيیس مجلس 

.ااألررقامم  
NRO ااألمانة االعامة لـ. 8  

 ٬NRO، على ووفق توجيیهھاتت مجلس NROبتأدديیة مثل هھھھذهه االمسؤووليیاتت االتنفيیذيیة لمنظمة  NROتقومم ااألمانة االعامة لـ 
االتنفيیذيي.  



ما لم يیوجهھ  RIRsعلى أأساسس سنويي بيین سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  NRO لـ يیتم االتناووبب على إإددااررةة ااألمانة االعامة
مسؤوولة  NROااألمانة االعامة لـ  كونناالتنفيیذيي باإلجماعع تعيیيین موظظفيین فنيیيین في موقع ثابت أأوو متغيیر. ت NROمجلس 

تنفيیذيي.اال NROعن تلك االوظظائف على االنحو االمحددد من قبل مجلس   
:ما يیلي NROتتضمن االوظظائف االمحدددةة لألمانة االعامة لـ   

1. .NROاالتنفيیذيي وومجلس أأررقامم  NROتنسيیق االمسائل ااإلدداارريیة االمتعلقة بمهھامم مجلس    
2. .NROنشر االمعلوماتت االمتعلقة بأنشطة    
5. االتنفيیذيي. NRO ووظظائف أأخرىى على االنحو االمحددد من قبل االمجلس   

. عمليیة ااالستئنافف ااالستشارريیة9  
٬، وولكن على أأال RIRتتألف من ممثل ووااحد من كل منطقة  NROبتأسيیس لجنة ااستئنافف ااستشارريیة في  NROتقومم 

. يیجب أأنن يیكونن أأعضاء لجنة ااالستئنافف ااالستشارريیة معرووفونن RIRsيیكونن أأعضاؤؤهھھھا موظظفيین أأوو أأعضاء مجلس 
تماعع االى شكاووىى تتعلق بالفشل في االتنفيیذيي٬، لغرضض ااالس NROلمجتمع ااإلنترنت االمقترحح لهھذاا االدوورر من قبل مجلس 

لمتابعة عمليیة تطويیر سيیاسة االموثقة بخصوصص سيیاساتت مواارردد  NROأأوو االمنظماتت االفرعيیة لـ  NROوو RIRجزء من 
االعالميیة. ال تقررر االلجنة االجدااررةة أأوو االقصورر االمتعلق بالسيیاساتت ااألساسيیة٬، وولكن قد  IPأأررقامم برووتوكاالتت ااإلنترنت 

.إإلى االمجلس االتنفيیذيي يیشيیر إإلى تقيیيیم لجنة ااالستئنافف ااالستشارريیة للشكوىىتقدمم تقريیرااً مكتوباً   
ستتبنى لجنة ااالستئنافف ااالستشارريیة مثل هھھھذهه االسيیاساتت ووااإلجرااءااتت كما هھھھو ضروورريي لجعلهھا متاحة وومفتوحة ووشفافة 

هھھھا من االمندووبيین٬، ووموثقة. وويینبغي أأنن تشمل هھھھذهه االسيیاساتت ووااإلجرااءااتت٬، لكنهھا ال تقتصر على٬، ططوعيیة أأوو مطلوبب رردد
ووإإجرااءااتت تقديیم االتقارريیر إإلى االمجلس االتنفيیذيي٬، ووإإجرااءااتت معالجة أأيي ااددعاء حولل تصرفاتت ااحتيیاليیة أأوو غيیر شريیفة 

.من قبل االمندووبيین  
قد ترفض لجنة ااالستئنافف ااالستشارريیة٬، ووفقاً لتقديیرهھھھا االخاصص٬، االشكاووىى االتافهھة أأوو االمتكرررةة أأوو االمزعجة ددوونن االمزيید 

. ووتهھدفف قرااررااتت لجنة ااالستئنافف ااالستشارريیة لتكونن بمثابة ررأأيي مقنع٬، ووال تقدمم أأيي أأساسس إلجرااء قانوني من االمرااجعة
.في أأيیة وواليیة قضائيیة  

. االتحكيیم10  
فيیما يیتعلق بتنفيیذ  آآخر RIRبخصوصص تنفيیذ االسيیاساتت االعالميیة٬، أأوو مع  NROفي نزااعع مع  RIRأأ. في حالل ووقوعع 

٬، بإبالغغ ااآلخريین ووترتيیب االتحكيیم عبر قوااعد غرفة RIRبناًء على ططلب ووااحد من  ٬،NROسيیاسة منسقة٬، ستقومم 
االتجاررةة االدووليیة في وواليیة برمودداا٬، أأوو أأيي مكانن آآخر مثلهھا ووكما يیتم ااالتفاقق عليیهھ باإلجماعع من قبل ططرفي كل من 

.ااألططراافف للتحكيیم  
تم ررفض منحهھا االوضع االقانوني نفسهھ من قبل ٬، وولكن 14بب. قد تطلب االمنظمة االتي ترىى أأنهھا ااستوفت معايیيیر االماددةة 

.٬، ووسيیتم منحهھا االحق في االتحكيیم ووفقا لهھذاا االبند3االمجلس االتنفيیذيي في االماددةة   
جج. ال يیتعلق بند االتحكيیم هھھھذاا بأيي شكل من ااألشكالل بإجرااءااتت ااالستئنافف ااالستشارريیة أأعالهه. ووال يیمنح بند االتحكيیم هھھھذاا 

االموقعونن على هھھھذهه االوثيیقة٬، وومثل سجالتت  RIRsناء سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة أأيیة حقوقق في االتحكيیم أليي ططرفف باستث
.االذيین هھھھم أأعضاء إإضافيیيین كما هھھھو موضح في هھھھذهه االوثيیقة RIRsااإلنترنت ااإلقليیميیة   

 
االعالميیة  IPمواارردد أأررقامم برووتوكاالتت ااإلنترنت. عمليیة تطويیر سيیاسة 11  

 NRO . ستقومم ااألمانة االعامة لـNROعضو في  RIRمن قبل أأيي  NROيیمكن تقديیم مقترحاتت االسيیاساتت االعالميیة إإلى 
.NROووعلى مجلس أأررقامم  RIRsبصيیاغة مثل هھھھذهه االمواادد ووتوززيیعهھا على سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة   

االتنفيیذيي بشأنن االتصديیق على هھھھذهه  NRO مسؤووالً عن تقديیم االمشوررةة لمجلس NROمجلس أأررقامم يیكونن  بعد ذذلك وو
:االسيیاساتت ووفقاً لإلجرااء االتالي  

عمليیة  االموثقة في RIRمرااجعة أليیة سيیاسة من هھھھذاا االقبيیل لتأكيید أأنهھ تم ااتباعع إإجرااءااتت  NROأأ. يیجريي مجلس أأررقامم 
.االتطويیر وواالمواافقة عليیهھا  

يیوماً) لتتأكد  30اسة االمقترحة لفترةة محدددةة (ددعوةة علنيیة أأخيیرةة للتعليیقاتت على االسيیبنشر  NROبب. يیقومم مجلس أأررقامم 
أأنهھ تم بحث ووجهھاتت االنظر االجليیة لألططراافف االمعنيیة على نحو كافف. ووووفقاً لنتائج هھھھذهه االدعوةة٬، فقد يیعطي مجلس أأررقامم 

NRO  توصيیة إإلى مجلسNRO حولل ما إإذذاا يیمكن االمصاددقة على االسيیاسة االتنفيیذيي.  
11فال يینبغي االتوصيیة بالسيیاسة للتصديیق في االفقرةة  NROجج. إإذذاا كانن هھھھذاا هھھھو تحديید مجلس أأررقامم  بب٬، وويینبغي أأنن -

.للنظر فيیهھا RIRsإإلى سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  NROتُحالل من قبل مجلس أأررقامم   
. االفعاليیاتت االتقنيیة12  

.NRO إإلى RIRsقد يیتم تعيیيین االفعاليیاتت االتقنيیة من قبل   



.االتنفيیذيي إإلى ااألمانة االعامة أأددااء ااألنشطة االتقنيیة NROقد يیفّوضض مجلس   
. االتمويیل13  

:NRO بشأنن تمويیل عمليیاتت NRO تنطبق ااإلجرااءااتت االتاليیة على  
تحملهھا تاالتنفيیذيي٬، وو NROمقدما فقط من خاللل تصريیح باإلجماعع لمجلس  NROأأ. يیجب أأنن تتم االمواافقة على نفقاتت 

على ووجهھ االتحديید باتفاقق محددد  تستبدلل ٬، ما لمRIRعلى قدمم االمساووااةة لكل االموقعونن  RIRs سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة
االتنفيیذيي. NROأأوو ااتفاقيیة عامة لكل فردد من قبل مجلس   

حسب ااألصولل ططلب  NROاالخاضع لمطالباتت قانونيیة لدووررهه في االقيیامم بأيي نشاطط مفّوضض من  RIRبب. من حق 
تبرعاتت للدفاعع عن نفسهھ أأوو لدفع نفقاتت أأيي حكم ناتج عمالً بالفقرةة "أأ". يیجب أأنن تكونن هھھھكذاا مساهھھھماتت من خاللل 

.االتنفيیذيي على أأساسس كل حالة على حدةة NROتصريیح محددد من مجلس   
عن تأميین مناسب من االمسؤووليیة لتغطيیة أأنشطتهھا وويیجب أأنن تساهھھھم جميیع  NROجج. بعد االتأسيیس٬، يیجب أأنن تبحث 

بالتساوويي في تغطيیة هھھھذهه االنفقاتت٬، ما لم تستبدلل على ووجهھ االتحديید باتفاقق محددد أأوو  RIRsسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 
االتنفيیذيي. NROااتفاقيیة عامة لكل فردد من قبل مجلس   

االجديیدةة RIRs. ااالعتراافف بسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 14  
معايیيیر موضوعيیة ووغيیر تميیيیزيیة ووشفافة  االعالميیة IP يیجب أأنن تشمل سيیاساتت مواارردد أأررقامم برووتوكوالتت ااإلنترنت

.االجديیدةة RIRsلالعتراافف بسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة   
على أأنهھا سيیاسة مواارردد أأررقامم برووتوكوالتت  NRO تُنشر االمعايیيیر ووااإلجرااءااتت االمراافقة لهھا لمثل هھھھذاا ااالعتراافف من قبل

.االعالميیة IP ااإلنترنت  
. االقيیودد15  

ال تنشئ مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه أأيیة شرااكة أأوو ووكالة أأوو جمعيیة أأوو اامتيیازز. ليیس في هھھھذهه االمذكرةة ما يیسمح أليي ططرفف بنقل أأوو 
قة من كل ططرفف موقّع على تخصيیص أأيیة مصلحة أأوو حق أأوو االتزاامم بموجب مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه بدوونن مواافقة خطيیة مسب

االذيین هھھھم أأعضاء مؤسسونن لهھذاا ااالتفاقيیة على قبولل  RIRsمذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه. ووال تواافق سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 
.بما يیخالف هھھھذهه ااالتفاقيیة NROاالمسؤووليیة عن اااللتزااماتت االماليیة االتي أأبرمتهھا   

ااألخرىى االتي تم إإنشاؤؤهھھھا بعد ذذلك . تعديیل ووإإلحاقق مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه فيیما يیتعلق بالوثائق16  
االمواافقيین على  RIRsقد يیتم تغيیيیر أأحكامم مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه فقط كتابة ووبتوقيیع من جميیع سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة 

مثل هھھھذاا االتغيیيیر. يیمكن أأنن يیتم توقيیع أأيي كتابة من هھھھذاا االقبيیل في نسخ متطابقة. وويیجب أأنن تشيیر أأيیة كتابة كهھذهه٬، 
لى أأيي جزء يیُقصد ااستبداالهھ من هھھھذاا ااالتفاقق. يیجب أأنن تحتويي مثل هھھھذهه االوثيیقة االمستبدلة إإشاررةة ووبصوررةة خاصة٬، إإ

.صريیحة إإلى هھھھذهه االوثيیقة مع إإددررااجج تارريیخ هھھھذهه ااالتفاقيیة  
:االمتفقونن  
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