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إلي من يهمه االمر،

نــــحن أتــــحاد نــــقاط تــــبادل اإلنــــترنــــت األفــــريــــقية نــــكتب اشــــارة الــــي  تجــــميد الــــحسابــــات املــــصرفــــية ملــــنظمة أفــــريــــنيك اســــتجابــــة 


.Cloud Innovation Ltd  للتقاضي الذي بدأته شركة كالود انوفيشني

تــتكون عــضويــة االتــحاد مــن 47 نــقطة تــبادل إنــترنــت  فــي 35 دولــة تــعمل بــشكل جــماعــي كــنواة لــلنظام الــبيئي لــإلنــترنــت فــي 

أفريقيا والذي  يستخدمه ما يقرب من 452 مليون شخص يوميا.

يـعترف أتـحاد نـقاط تـبادل اإلنـترنـت األفـريـقية بـمنظمة أفـريـنيك كسجـل إنـترنـت إقـليمي ألفـريـقيا . لـقد خـدمـت مـنظمة أفـريـنيك 

مــنطقتنا مــنذ عــام 2005  خــالل عــملية ”تــصاعــديــة" يــقودهــا املــجتمع املحــلي. و بــصفته سجــل إنــترنــت إقــليمي يُــديــر ويــوفــر 
املـوارد والخـدمـات الـتقنية الـرئـيسية الـتي تـعتبر ضـروريـة لـتطويـر وتـشغيل الـبنية الـتحتية الـحيويـة لـإلنـترنـت ألعـضائـنا. ويـشمل 


ذلك، على سبيل املثال ال الحصر: 

تفويض وإدارة عناوين بروتوكول اإلنترنت

 WHOIS خدمة 

Reverse DNS ونشر ملفات أسماء النطاقات العكسية


إن تجـميد الـحسابـات املـصرفـية ملـنظمة أفـريـنيك يـمنعها مـن دفـع تـكالـيف مـوظـفيها والـتكالـيف الـتشغيلية بـما فـي ذلـك الخـدمـات  
املـقدمـة مـن طـرف ثـالـث و مـطلوبـة لـتقديـم الخـدمـات املـذكـورة أعـاله. وهـذا يـشمل ، عـلى سـبيل املـثال ال الـحصر ، تـكالـيف مـوقـع 


مركز البيانات وعرض النطاق الترددي لإلنترنت.

إذا ظــلت حــسابــات أفــريــنيك املــصرفــية مجــمدة ، فــقد يــتم إخــراجــها مــن مــراكــز بــيانــات تــابــعة لــجهات خــارجــية أو فــصلها عــن 

اإلنترنت أو تصبح غير قادرة على تقديم الخدمات التي يعتمد عليها أعضائنا وشبكة اإلنترنت اإلقليمية. 



فــي حــني أن الــبنية الــتحتية ألعــضائــنا، واإلنــترنــت بــشكل عــام، مــصمم لتحــمل انــقطاع قــصير لهــذه الخــدمــات، لــكن االنــقطاع 

املـطول سـيكون لـه تـأثـير كـبير عـلى أمـن واسـتقرار الـنظام الـبيئي لـالتـصاالت فـي أفـريـقيا، بـاإلضـافـة إلـى املـوقـف  االقـتصادي 


واالجتماعي والسياسي في املنطقة على املدى القصير والطويل.

كـما نـشعر بـالـقلق مـن أن هـذا اإلجـراء قـد حـد بشـدة مـن قـدرة أفـريـنيك عـلى الـدفـاع عـن نـفسها ضـد الـتقاضـي الـذي قـد يـؤدي 


إلى زعزعة استقرار املنظمة أو حتى إفالسها.

عــلى ضــوء مــا ســبق ، نــحث مــحاكــم مــوريــشيوس عــلى الــسماح ملــنظمة أفــريــنيك بــالــوصــول إلــى حــسابــاتــها املــصرفــية بــطريــقة 

تعالج هذه املخاوف وتحمي بشكل منصف مصالح جميع أصحاب املصلحة أثناء اإلجراءات القانونية.

ونــــأمــــل أن تــــكون املــــساهــــمات املــــذكــــورة أعــــاله  ذات فــــائــــدة أثــــناء مــــداوالتــــكم. وإذا كــــان لــــديــــكم أي أســــئلة أو مــــعلومــــة تــــرغــــبوا 

بمناقشتها بأي جانب من جوانب هذه الرسالة ، يرجى عدم التردد في االتصال بنا.
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