
مذكرةة تفاهھھھم  
أأفريینيیك وو ("NRO") ااألررقامم  صاددررأأبرمت مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه ("االمذكرةة") من قبل ووبيین منظمة م

 هھھھيیئة إإقليیميیة ُشّكلت حديیثاً لتسجل ااإلنترنت في منطقة أأفريیقيیا٬، ووهھھھي ).AfriNIC, Ltd( االمحدووددةة
("AfriNIC").  

وواالسجل ااألمريیكي ألررقامم  ٬،(APNIC) ييووحيیث أأنن مركز معلوماتت شبكة آآسيیا االمحيیط االهھادد
 تنسيیق شبكة مركزوو (LACNIC) ل عناوويین ااإلنترنت ألمريیكا االالتيینيیة٬، سج(ARIN)ااإلنترنت 

مؤسسونن لسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة هھھھم اال(بشكل جماعي  (NCC RIPE) رريیسو آآيي بي يیوررووبيینز
"RIR"(  24ااألررقامم لألغرااضض االمنصوصص عليیهھا في مذكرةة االتفاهھھھم في  مصاددررقد شكلواا منظمة 

")؛NRO("مذكرةة تفاهھھھم  2003أأكتوبر   
إإلى االمضافة  RIRتشيیر صرااحة إإلى أأنن سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  NRO ووحيیث أأنن مذكرةة تفاهھھھم

يیة سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة االمؤسسيین تحصل على االوضع االقانوني نفسهھ لسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیم
من أأنن سجالتت  ٬NRO، ووبموجب تحقق االمجلس االتنفيیذيي لـ NROفيیما يیتعلق بـ  RIRاالمؤسسيین 

تلبي االمعايیيیر ووتتبع ااإلجرااءااتت االمنصوصص عليیهھا في مذكرةة  RIRااإلضافيیة  ااإلنترنت ااإلقليیميیة
؛ NROمذكرةة االتفاهھھھم االجديیدةة ااإلصداارر االحالي من  ٬RIR، ووتنفذNROاالتفاهھھھم   
؛NROبالمشارركة في ترغب  AfriNIC ووحيیث أأنن  

 AfriNIC ٬، من خاللل سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة االمؤسسيین٬، ترغب باالعتراافف بـNROوولما كانت 
٬، ااالعتراافف االكامل من مؤسسة 2005أأبريیل  08تلقت في  ٬AfriNIC، ووبما أأنن NROكعضو في  

)."RIR"إإقليیميیاً لإلنترنت (سجالً بوصفهھا  ("ICANN") ااإلنترنت لألسماء ووااألررقامم االمخصصة  
عليیهھ٬، فإنن أأططراافف مذكرةة االتفاهھھھم ااتفقواا على ما يیلي؛  

  AfriNIC تواافق سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة االمؤسسونن على منح ااالعتراافف وواالمواافقة على .1
).NROكعضو (  

٬، وواالمرفقة إإليیهھ كملحق NROمذكرةة االتفاهھھھم  على تنفيیذ ااإلصداارر االحالي من AfriNICتواافق  .2
٬، NROشاررةة٬، ووتواافق على ددعم جميیع أأغرااضض ووسيیاساتت وومسؤووليیاتت ) وواالمدررجة هھھھنا لإل1(

٬، ٬NRO، بما في ذذلك تحمل جزء من نفقاتت RIRوواالمشارركة باعتباررهھھھا سجل إإنترنت إإقليیميیاً 
٬، مع ااالعتراافف NROكما هھھھو منصوصص عليیهھ ووعلى االنحو االمتوخى من قبلهھا٬، وومذكرةة تفاهھھھم 

ا ددفع االحصة االتناسبيیة من هھھھذهه االنفقاتت٬، ال يیتيیح لهھ AfriNICبأنن االوضع االمالي االحالي لـ 
ووستكونن مساهھھھمتهھا ااالبتداائيیة محدووددةة إإلى مساهھھھمة ماليیة ررمزيیة وواالتي ستقرررهھھھا سجالتت 

 ااإلنترنت ااإلقليیميیة االمؤسسونن خاللل تسعيین يیوماً من توقيیع مذكرةة االتفاهھھھم هھھھذهه. من االمسلم بهھ أأنن
AfriNIC باعتباررهھھھا سجل إإنترنت إإقليیميی ً بعد ااألعضاء االمؤسسيین٬،  NRO ُمضافف إإلى RIR ا

٬، ووكما NROفستتولى االمركز ااألخيیر في االتناووبب على منصب ررئيیس االمجلس االتنفيیذيي لـ 
٬، ٬RIR، باعتباررهھھھا AfriNIC. ووعالووةة على ذذلك٬، فإنن NROمنصوصص عليیهھ في مذكرةة تفاهھھھم 

>NROكما مبيیّن في مذكرةة تفاهھھھم وو٬،  NROيیحق لهھا ااختيیارر ثالثة أأفراادد إإلى مجلس أأررقامم  
2005من أأبريیل  25ااالتفاقق عليیهھ في االيیومم م ت  

ااألررقامم مصاددررمنظمة   
)AfriNIC, Ltd.(  
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