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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

دسرىر

Afrinic
أفزٌَُك

ﺩﺳﺘﻮﺭ

AFRINIC
حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن

كانت سارية منذ يناير . 6102

ديسمبر 2016

الوىلع الطزفٍ :

ُظخظ٤ظخص
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠عقب

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ

ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
الق اررات الخاصة 2
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
١
حُظ ٢طغظخذّ
شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص
اإلًرزًد :
4
ﺍﻹﺳـﻢ
٢
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
4
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﺎ
٣
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
توجييارخعظخذحّ أ١
السمطات الحكومية في موريشيوص .
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش ً
بتسجيميا لدى5
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
٤
٥
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻘﺮ
٥
أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
هجروع اإلًرزًد :
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
٦
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما 6يمي:
٦
ﺍﻻﻋﻀﺎء
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ
٧
NETWORK
INFORMATION
CENTRE
AFRICANاستخدام المصطمحين "قانون" أ
ٝحُٔٞحهغ8.يجوز
توضيح أنو
حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص
ﺇﻧﻬﺎء الوحلٍ :
سجل اإلًرزًد
٨
(AfriNIC) LTD
()LIR
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻟﺠﻨﺔ
٩
(المادة . 9)0.0
ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.
عضى :
10
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
١٠
10تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
 معالجة قضية
ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
١١
حُٔظطٞػٖ٤ﺔحُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ
لجٌح
ٓٔؼَ
حٛظٔخّﺔ ًز٤ش
: )NomCom
رخإلػخكش11
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ُذ ْٜ٣ﺍﻟﻌﺎ ّﻣ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
( ١٢
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍءُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.
17
١٣
 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
20
ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
١٤
حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
لزار عادٌ :
حُوشحس .يجب اعتماد21أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
١٥
22
ء
ﺍﻟﺤﻜﻤﺎ
ﻣﺠﻠﺲ
١٦
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم
ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض  :ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش 22
١٧
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . )2300.7
ﻣﺮﺗّﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
١٨
23
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻋﻘﺪ
ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ
١٩
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﺍﻷﻣﻴﻦ العام ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ25 ٢
٢٠
طٌلَ طٞص٣غ
 25عدم االتساق الواردة في عممية االنت
 تصحيح جانب
ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
٢١
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.
25
ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
٢٢
 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات
رخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ
ديسمبرػؼٞ
ٞٛٝ
ٓ٘ظذ،
ط٠ُٞ
أعتمدٓذ٣ش
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ أ١
عضى
6102
في
٢٣هسجل :ﺧﺘﻢ .
26
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

دستور

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

عضى هىارد :

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

لزار خاص :

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

أفرينيك المحدودة .

أالن بارت

هذه ترجمة األصل اإلنجليزي لدستور شركة AFRINIC

3

تم ترجمة هذه الوثيقة للعلم فقط والنسخة الرسمية باللغة االنجليزية

ﺃﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ . ٢٠١٦

1

المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

دسرىر

Afrinic
أفزٌَُك

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن

كانت سارية منذ يناير . 6102

الوىلع الطزفٍ :

ُظخظ٤ظخص
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠عقب

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

اإلًرزًد :

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ

هجروع اإلًرزًد :

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

()LIR
عضى :

لجٌح
(: )NomCom

(المادة . )0.0

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 

ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

لزار عادٌ :

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

شخض :

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

عضى هىارد :

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
AFRINIC Ltd
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

أفرينيك المحدودة .

أالن بارت

لزار خاص :

11th Floor Standard Chartered Tower
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض Cybercity
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.
Ebene
Mauritius
3
Tel: +230 403 5100
Fax: +230 466 6758
Email: contact@afrinic.net
www.afrinic.net

المقدمة :

ديسمبر 2016

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ
هذه ترجمة األصل اإلنجليزي لدستور شركة AFRINIC
المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
Afrinic
 . 6102تحل ىذه الن
دسرىر أفزٌَُك
تم ترجمة هذه الوثيقة للعلم فقط والنسخة الرسمية باللغة االنجليزية
كانت سارية منذ يناير . 6102
حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.
المقدمة :
ُظخظ٤ظخص
الوىلع الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠عقب
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .
باسم دستور شركة
يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون  ، AFRINICالذي يعرف كذلك
الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
القانونٌٓخٕ.
من ٖٓ أ١
اٌُظش٤ٗٝخ
هذهعش١
آٖٓ ٝ
رشٌَ
ديسمبر َ٤طٞطٚ
ُِ٘خخز ٖ٤طغـ
المحدودةٗ ،ظخّ
االلكرزوًٍ :
الرظىَد
محل النسخة
النسخة
تحل
. 2016
٣ظ٤ق في
حٗظخخر٢نفاذه
الذي بدأ
AFRINIC
الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
يناير 2013
السابقة التي كانت سارية
حٌُظش٤ٗٝش  .ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ
شزٌشمنذطؼخ٤ٗٝش
اإلًرزًد :
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش

طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
توجييارخعظخذحّ أ١
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ
الحكومية في موريشيوص .
السمطات
بتسجيميا
حُشزٌش ً
في اجتماع
عشرين
عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم تقديم
لدىخاصاً
مقترحاً

أكش٤٘٣ي ُٚٝ
خذٓخص
ك ٢ك٢
٣ 30ؼَٔ
٣ؼ٤ش أٝ
شخض أٝ
اإلًرزًد :
هجروع
ٓظِلشتسعة من
وحصلت
يشيوص .
طـطٚ٤مور
ٓـخٍ في
2016
نوفمبر
ً٤خٕ في
انعقدت
أ ١التي
العامة الخاصة
الجمعية
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:
الق ار ارت الخاصة على نسبة  %75المطلوبة من أغلبية األصوات  .وبعد االعتماد من قبل العضوية،
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
أجاز مجلس إدارة  AFRINICالقرار رقم  201612.321الذي اعتمد هذه النسخة من القانون،
()LIR
(المادة . )0.0
ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.
عضى :
وأصدر توجيهاً بتسجيلها لدى السلطات الحكومية في موريشيوص .
 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

لجٌح

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
: )NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
التعديالت ما يلي:
( تشمل
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

(المادتين  02.0و .1
على المد
استبدال
تنسيق طرق

نحوراءمتبادل
المعنى أو
"دستور" بنفس
• توضيح أنه يجوز استخدام المصطلحين "قانون" أو

لزار عادٌ :

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
(المادة ٣ٝ. )1.1ظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
• معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة   . )15.5توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
كٌ٤ٓٞش.
من أ ٝؿ٤ش
أكثرد٤ُٝش
كٌ٤ٓٞش
المادة . ) 00.7
ئيسية (المادة . )15.6
وظيفة ر
كٌ٤ٓٞش،شغل
• منع أي شخص من

) 13.8
13.1
(المادتين
استبدال المد
ذطىَزتنسيق
عولُح •
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
ػِٜ٤خ ٖٓ .هزَ
طٔض وحُٔٞحكوش
ٓلظٞكش
ٛشٓ٤ش،راءشلخكش ٝ
طرق ػِٔ٤ش
السُاساخ :
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ

. )7.7
اجتماع الجمعيةالعامة
• يجب اعتماد أي تعديالت على القانون في
عدم االتساق الواردة في عممية االنت
(المادةجانب
تصحيح
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

اإلدارة (
يعتمدهافيمجلس
بالموارد
الجمعية العامة البيانات
اجتماع
التياألعضاء
يعتمد
• توضيح عملية التصديق على عدد السياسات المتعلقة 

عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

المادة . ) 11.5

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
عمذ ذسجُل الخذهح :
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود
الرسوم (المادة . ) 4.2
بتعديل
اإلدارة
قبل قيام
مشاورات
حكش٤٘٣ي.
رٞحعطش
مجلسطذحس
حإلٗظشٗض حُظ٢
ػ٘خٖ٣ٝ
• ضرورة اجراء ٓٞحسد
أفرينيك المحدودة .
• تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عملية االنتخاب (المادة . ) 13.4

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
طغـ َ٤حُخذٓش.
فيػوذ
• يعتمد األعضاءٝٝهغ
(المادة . ) 7.6
المالية
البيانات
العامة
الجمعية
اجتماع
أالن بارت

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
لزار خاص :
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
مساهمتهم في تنقيح هذه النسخة من قانون أو دستور شركة
علىٛز ٙحُٔغؤُش.
األعضاء ػِ٠
وأود أن أشكر جميع ٣ ٝظٞطٕٞ

 AFRINICالمحدودة .

Alan Barrett
الرئيس التنفيذي

3

المقدمة :

ﺩﺳﺘﻮﺭ
دسرىر

 2016أفرينيك ،الذ
ديسمبرقانون
يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من

AFRINIC

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن

Afrinic
أفزٌَُك

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

ُظخظ٤ظخص
الوىلع الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠عقب
2
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
١
رخُخذٓخص .
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش
الجمعية العامة 4
ﺍﻹﺳـﻢ
٢
الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔحٗظخخر٣ ٢ظ٤ق
االلكرزوًٍ :ﻋﻤﻞ ٗظخّ
ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ 4
ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﺎ
الرظىَد ﻁﺒﻴﻌﺔ
٣
الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
5
ﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟ
٤
شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ
اإلًرزًد :
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
ر
أف
ة
ر
إدا
مجمس
أجاز
٥
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻘﺮ
٥
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص حإلٌُظش٤ٗٝش حُظؼخ٤ٗٝش ك ٢ؿٔ٤غ
6
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
٦
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُشزٌش
خخسؽ
طٞس
ط
/ٝأٝ
ٓلَ
طلَ
طؼْ،
حُظ٢
ُؼخُْ
ح
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .
٦
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻀﺎء
٧
ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔأ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣يٓ ُٚٝ8ظِلش
هجروع اإلًرزًد :
٨
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما 9يمي:
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
٩
10
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻟﺠﻨﺔ
١٠
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
10
 )LIRﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
( ١١
(المادة .11)0.0
ٓٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.
ٓغـَ ،ػؼٞ
عضى
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ػؼٞﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
 :١٢ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
١٣
17تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
 معالجة قضية
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
لجٌح
20
ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
١٤
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
(: )NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
21
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
١٥
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.
 تنسيق طرق22
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎء
١٦
استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
22حُظظ٣ٞض
لزار١٧عادٌ  :ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُْٜ
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
23
ﻣﺮﺗّﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
١٨
 23التصديق عمى عدد السياسات الم
 توضيح عممية
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
١٩
أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
٢٠
ﺍﻷﻣﻴﻦ العام كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . )2500.7
25
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
٢١
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
عولُح
ٓـظٔغاجراء25
 ٢٢ذطىَزﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
طٌلَ طٞص٣غ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ٢
ﻋﻠﻰحُٔظِلش
أطلخد
ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ؿٔ٤غ
26
ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
٢٣
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

عضى هىارد :

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

لزار خاص :

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
حُٔغؤُش.
ػِٛ ٠زٙ
٣ظٞطٕٞ
اإلنجليزي لدستور شركة AFRINIC
األصل
ترجمة
ٝهذه

ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

أفرينيك المحدودة .

أالن بارت

تم ترجمة هذه الوثيقة للعلم فقط والنسخة الرسمية باللغة االنجليزية

3

ﺃﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ . ٢٠١٦

1

المقدمة :

ﺩﺳﺘﻮﺭ
دسرىر

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

AFRINIC

ديسمبر 2016

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن

Afrinic
أفزٌَُك

 .١ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

ُظخظ٤ظخص
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو٠
الوىلع الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
تقييم
ﺍﻷﻭﻝاء
سهْر
حُخذٓخص)اج
ﻓﻲ عقب
ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻰ
حُخخطشﺳﻮﻑ
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭٖٓ،ﻣﻌﺎﻧﻰ
رخُخذٓخص .
حُظلظ٤ش
ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕُز٘٤ظٜخ
ُالعظخذحّ حُلظش١
حكش٤٘٣ي
 ١٫١ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ٓزخششس
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  /ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ

اإلًرزًد :

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ

 610206.260الذي
ﺗﺘﻢ ر
أٗلخءرار
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشﻣﻊرةك٢أفر
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺹإدا
مجمس
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔأجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
حُشزٌخص
ًٝزُي
رشٝطًٍٞٞ
قم ﻭﻗﺖ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ
طشَٔﻓﻲ
٢٠٠١
 TCP/IPﻟﻌﺎﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُظ. ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
حُؼخُْﻵﺧﺮ
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :

ٓظِلش
ٓـخٍ طـطٚ٤
٣ؼَٔ ك٢
٣ؼ٤ش أٝ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ً٤خٕ
أ ١شخض أٝ
اإلًرزًد :
هجروع
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ
ُٚٝﻗﺎﻧﻮﻥ
أكش٤٘٣يﻣﻦ
خذٓخصﺓ ١١٥
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ك ٢ﻭﻳﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
ك ٢خذٓش
تشمل التعديالت ما يمي:
. ٢٠٠١
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ :
()LIR
ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻏﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ. )0.0
(المادة
ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.
عضى :
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ) ( RSAﻭﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ

لجٌح
(: )NomCom

مصالح المدراء (المادة 7.7
تضارب
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺔ 
ﻋﻀﻮﺍ.
قضيةﻟﺘﺼﺒﺢ
معالجةﻛﺸﺮﻛﺔ
AFRINIC

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

ﻣﺮﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ :

لزار عادٌ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ:

شخض :

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ :

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ُِظشش٤ق.
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕٓلظٞف
ﻣﺮﺍﺟﻌﻮٓوؼذ ؿ٤ش
ُِٔـِظ ٖٓ

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
رخألؿِز٤ش
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲػِٜ٤خ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ٞ٣حكن
حُوشحس حُز١
ﻹﺩﺍﺭﺓ

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
ﻵﺧﺮ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻣﻦ ﻭﻗﺖ
تصديق عمى عدد السياسات الم
عممية ال
توضيح
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ 

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
كٌ٤ٓٞش.
ﻭﻓﻘﺎؿ٤ش
د٤ُٝش أٝ
كٌ٤ٓٞش
كٌ٤ٓٞش،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ) .
المادة 00.7
ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻷﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ

ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؛
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
االتساق الواردة في عممية االنت
جانب عدم
تصحيح
ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ 
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺹ.
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ،
حُؼخدٍﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :
حإلٗظشٗض.
AFRINICػ٘خٖ٣ٝ
ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
هسجل :
عضى

الجمعية العامة البيانات
اجتماع
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔاألعضاء
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔيعتمد
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ 
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
في ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
حُوخٗ.ٕٞ
حُٔوظٞد ك٢
أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘٠

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :

عضى هىارد :

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎء :

لزار خاص :

ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١١٥ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻸﻋﻀﺎء.

ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ً
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
رٞحعطشﺑﺈﺳﻢ
ػ٘خ ٖ٣ٝﺍﻟﺤﺎﻟﻲ،
ٓٞحسدﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
حكش٤٘٣ي.
ﻳﺸﺎﺭ طذحس
حإلٗظشٗض حُظ٢
أفرينيك المحدودة .
ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟـ
حُخذٓش.ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
طغـَ٤ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ػوذ ﻏﻴﺮ
ٝٝهغﻟﺠﻨﺔ
أالن بارت
 AFRINICﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ :

ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﻜﻢ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  10ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ
2

3
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

 AFRINICﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

الوىلع الطزفٍ :

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻲ :

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ :

اإلًرزًد :

ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ :

هجروع اإلًرزًد :

كانت سارية منذ يناير . 6102

حُٔٞحسد (
ُظخظ٤ظخص
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو٠
شة( المجتمعية ،فقد تم
ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕوالمناق
المساءلة
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ)تقييم
سهْراء
حُخذٓخص)اج
ﻁﺒﻴﻌﻲعقب
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺭﻗﻢ
ﻳﺘﻠﻘﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ
حكش٤٘٣ي ﺷﺨﺺ
ﻛﻴﺎﻥ ،ﺃﻱ
رخُخذٓخص .
حُظلظ٤ش حُخخطش
حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ
ُالعظخذحّ
ﺃﻱ ٖٓ
ٓزخششس
.
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺎ
ﻟﺒﻨﻴﺘﻬ
ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ AFRINIC
الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

57ﺃﻱ%ﻣﻜﺎﻥ.
نسبة ﻣﻦ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ
اتﺁﻣﻦ ﻭ
ﺑﺸﻜﻞ
المطموبة من أغمبية األ
ﺳﺮﻱعمى
الخاصة
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺗﻪالق ارر

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ

 610206.260الذي
ﺍﻟﺘﻲار رقم
أٗلخءر
ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ الق
ينيك
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
إدا
مجمس
ﻣﻦ أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
حُشزٌخص
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔطشَٔ
ًٝ TCP/IPزُي
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
رشٝط ًٍٞٞﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ
ﺷﺒﻜﺔ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
خخسؽ حُشزٌش
ﻭﻛﺬﻟﻚطٞس
/ٝTCP/IPأ ٝط
طؼْ ،طلَ ٓلَ
حُؼخُْ حُظ٢
ﺃﻧﺤﺎء
ﺟﻤﻴﻊ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ
ﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻹﻟ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺗﺸﻤﻞ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ،ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺧﺮﻯ.

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش

حإلٗظشٗض.
خذٓش ٓٞحسد
ﺗﻐﻄﻴﻪما يمي:
التعديالت
ﺧﺪﻣﺎﺕ  AFRINICﻭﻟﻪ
تشمل ﻣﺠﺎﻝ
ﻳﻌﻴﺶ ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻲ
أسهخّ ﻛﻴﺎﻥ
ﺷﺨﺺ ﺃﻭ
ك ٢ﺃﻱ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ :
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

()LIR

ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ.
ﺷﺒﻜﺔ ﻳ
ﻣﺸﻐﻞ
ػؼ ٞﺃﻱ
ﺳﺠﻞ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ) .
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ(المادة 0.0
ﺧﺪﻣﺎﺕ ٓ٘ظغذ.
ﻘﺪﻡ  ٝػؼٞ
ٓٞحسد
،ػؼٞ
ٓغـَ
عضى :
)(LIR
ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺠﻞ ،ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ .معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
ﻋﻀﻮ :
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
لجٌح
(: )NomCom

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 

ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺩﻱ :

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ عدد السياسات الم
تصديق عمى
عممية ال
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ توضيح

ُِظشش٤ق.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ٓلظٞفﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﺠﻨﺔٖٓﻣﻦٓوؼذ ؿ٤ش
ُِٔـِظ
(المادتين  02.0و .1
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔالمد
طرقﻋﺎﻡاستبدال
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻣﻬﻤﺔ 
ﺇﻟﻰراءﻣﻤﺜﻞ
تنسيقﺑﺸﻜﻞ
AFRINIC
): (NomCom
ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ٖٓ.حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
ﻣﻔﺘﻮﺡ حُزغ٤طش
رخألؿِز٤ش
حُوشحس حُز١
لزار عادٌ :
ػِٜ٤خﻏﻴﺮ
ٞ٣حكنﻣﻘﻌﺪ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ

شخض :

ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
ؿٔؼ٤ش
ﻫﻲ ٓ٘ظٔش
ٓغـِش،
ٓ٘شؤس ،
أ ١شخض ،
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ﻣﻮﺿﻮﻉأٝﻫﺬﺍ
ششًش ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﺬﻩ أٝﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻭﻳﺼﻮﺗﻮﻥأ ٝﻋﻠﻰ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

،ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔاء ﻏﻴﺮ
ﺃﻱ ﺷﺨﺺ  ،ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ  ،ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺷﺨﺺ :
قيام مجمس اإلدارة بتعد
ﻣﺴﺠﻠﺔقبل
ات
مشاور
ٓـظٔغاجر
ضروﺃﻭرة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ ٖٓ هزَ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ :

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ ،ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻴﺚ

عضى هسجل :

الجمعية العامة البيانات
األعضاء في
يعتمد
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 
اجتماعﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ
حُوخٗ .ٕٞﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
حُٔوظٞد ك٢
أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘٠

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

ﻋﻘﺪهىارد :
عضى
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ :

ﺍﻟﺘﻲ حإلٗظشٗض
ػ٘خٖ٣ٝ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ٓٞحسد
ﻫﺬﻩرظخظ٤ض
حُٔظؼِوش
ِ٣ز ٢حُٔظطِزخص
ﻣﻠﺰﻡ هخٗ٢ٗٞ
أ٤ً ٝخٕ
شخض
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻭ ﺳﻮﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 AFRINICﻭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ
حُخذٓش.
طغـَ٤
ٝٝهغ ػوذ
بارتﺍﻓﺮﻳﻨﻴﻚ.
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺗﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
أالن

ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺠﻞ :

خاص :
لزار
ﻣﻮﺍﺭﺩ :
ﻋﻀﻮ

ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺎﺹ :

ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ػ٘خ ٖ٣ٝﺗﻮﻟﻰ
ٓٞحسدﺃﻱ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﻀﻮ حكش٤٘٣ي.
ﻭﻫﻮرٞحعطش
ﻣﻨﺼﺐ،طذحس
حإلٗظشٗض حُظ٢

أفرينيك المحدودة .

ﻣﻮﺍﺭﺩحُظظ٣ٞض
٣لن ُْٜ
حألػؼخء حُزٖ٣
 75ك ٢حُٔجش
حُٔٞحكوش
هشحس طٔض
التنفيذي
ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕٖٓالرئيس
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
رؤؿِز٤شﻳﻠﺒﻲ
ػِٚ٤ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻛﻴﺎﻥ
ﺷﺨﺺ ﺃﻭ
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.
ﻭﻭﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  ٧٥ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ 3
ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻭ ﻳﺼﻮﺗﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك

دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

 ١٫٢ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
شخضﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ :ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰأ١ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠حُخذٓخص)سهْ ُظخظ٤ظخص حُٔٞحسد (
ً٤خٕ ،أ١
الوىلع الطزفٍ

عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم

ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

 .٢ﺍﻹﺳـﻢ

الرظىَد االلكرزوًٍ :

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕرات
الق ار
ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
 ٢٫١ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ"ﺃﻓﺮﻳﻨﻴﻚ" .ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ "ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﻜﺔ
شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ
اإلًرزًد :
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
٢٫٢

ﺃﻱ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ

طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
توجييارخعظخذحّ أ١
طؼْ ،طلَ
ُؼخُْﻯحُظ٢
ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ح
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻣﺴﺠﻞ
ﻁﻠﺐ ﻟﺪ
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى
ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش ً

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
هجروع اإلًرزًد :
ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﺎ
ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
 .٣ﻁﺒﻴﻌﺔﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔك ٢خذٓش
تشمل التعديالت ما يمي:

ﺑﻀﻤﺎﻥ .
خذٓخص ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﺫﺍﺕ٣وذّﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻪ
AFRINIC
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
ٓخظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
حإلٗظشٗض اُ٠
ﺧﺎﺻﺔشزٌش
ﺷﺮﻛﺔٓشـَ
ﻫﻲ  :أ١
الوحلٍ
 ٣٫١اإلًرزًد
سجل

()LIR
:٣٫٢
عضى

. )0.0
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ (المادة
ػؼٞﻓﻘﻂٓ٘ظغذ.
ٞٓAFRINICحسد ٝ
ٓغـَ ،ػؼٞ
ﺩﺧﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝػؼٞ
ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
AFRINIC
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ،
ﻏﻴﺮ
ﺃﻭ
ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
ﺫﻟﻚ  ٖٓ.ػالػش أشخخص
ﻏﻴﺮحألًؼش
٣،ظٌ ٕٞﺃﻭػِ٠
حُٔـِظ
ﺗﻮﺯﻳﻊٖٓ
حُٔؼٖ٤٘٤
حُٔظطٞػٖ٤
ﻛﺎﻧﺖ ٖٓ
ﺳﻮﺍء ُـ٘ش
الرزشُح
ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ
هزَ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺭﺃﺱ
ﺃﺭﺑﺎﺡ،
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻷﻋﻀﺎء،

لجٌح
(: )NomCom

٣٫٣

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 

ﺪﻭﻥٓوؼذ ؿ٤ش
ُِٔـِظﺑ ٖٓ
ُِظشش٤ق.ﻓﻲ ﺩﻓﻊ:
ٓلظٞفﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﻖ
ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٣٫٢ﻳﻜﻮﻥ

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
لزار عادٌ :
ﺧﺪﻣﺎﺕ
يجبﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻱ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ
أ) ﺃﺟﻮﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﻮﻅﻒ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ
تعديالت عمى القانون في اجتماع
اعتماد أي
ﻓﻲ 
حُوشحس.
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح

ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭ

 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
ؿٔؼ٤ش ؿ٤ش
ٓغـِش،ﺍﻓﻘﺔٓ٘ظٔش
ﻋﻘﺪ أٝ
ٓ٘شؤس ،
ﻧﺸﺄﺕ أٝ
شخض ،
شخض  :ب) ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ أ١
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻋﻠﻴﻬﺎ أٝﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ششًشﻭﺗﻢ ﺍﻟﻤﻮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﺎﺭﺝ
ﺇﺩﺍﺭﻳﻴﻦ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ﺇﺟﺮﺍء ﻭ/
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺹ ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
 ٣٫٤ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ  ،ﺳﻮﺍء ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ﻋﻠﻰاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
ٓـظٔغ
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻁ ،ﻳﺸﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ:

ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت

أ) ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﺒﺮ

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اجتماع الجمعية العامة البيانات
األعضاء في
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ،ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ  يعتمد
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮحُوخٗ.ٕٞ
أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك٢
عضى هسجل :
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ؛

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص
عمذ ذسجُل الخذهح :
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
ﻓﻲأود
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ و
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ
ب) ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ  AFRINICﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ؛
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
المحدودة .
ﻗﺮﺍﺭينيك
ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ أفر

حإلٗظشٗض
رظخظ٤ض
ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ هخٗ٢ٗٞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﺔأ٤ً ٝخٕ
عضى هىاردج ):ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ شخض
ػ٘خ ٖ٣ٝﺗﻨﻤﻴﺔ
ٓٞحسد ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
حُٔظؼِوشﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
حُٔظطِزخص ﺃﻧﺤﺎء
ِ٣ز٢ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔحُخذٓش.
ﻟﻠﺒﻨﻴﺎﺕطغـَ٤
ٝٝهغ ػوذ
ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ؛
ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻝ

أالن بارت

حُظظ٣ٞض
٣لن
ﺗﺘﺼﻞحُزٖ٣
حألػؼخء
ك ٢حُٔجش
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓرؤؿِز٤ش
حُٔٞحكوش ػِٚ٤
لزار خاص د ):ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ هشحس
ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕُٜﻭْﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞٖٓﺍﻟﺘﻲ
75ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻋﻲ
طٔضﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
التنفيذي
الرئيس
حُٔغؤُش.
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕػِٛ ٠زٙ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ٣ ٝظٞطٕٞ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ؛

ه) ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ3ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﺳﻮﺍء ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ؛
4
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
دسرىر أفزٌَُك
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

كانت سارية منذ يناير . 6102

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

و) ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻟﻸﻋﻀﺎء؛
ً٤خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠حُخذٓخص)سهْ ُظخظ٤ظخص حُٔٞحسد (
الوىلع الطزفٍ :ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أ١

عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم

رخُخذٓخص .
حُخخطش
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔحُظلظ٤ش
حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ
ُالعظخذحّ
ﺇﻟﻰ ٖٓ
ٓزخششس
ﺍﻷﻋﻀﺎء،
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
حكش٤٘٣يﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻷﻋﻀﺎء
ز) ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

التي انعقدت في  21نوفمبر 02
العامة
الجمعية
الخاصة ﺃﺟﻞ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻗﻨﺎﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺒﺮﺍ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

اإلًرزًد :

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :
هجروع اإلًرزًد
.٤

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ؛

٤٫١

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

ح) ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ
ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺟﺰء ﻣﻦ
خخسؽ ﺃﻭ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ
ﺗﻔﻀﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃ
ﺍﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
رخعظخذحّ أ١
حُشزٌش
/ٝأٝﺇﻟﻰططٞس
طلَﻭ ٓلَ
ﺃﺧﺮﻯطؼْ،
ُؼخُْ حُظ٢
ط) ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ح
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى
توجيياً
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

()LIR
عضى :

أ) ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ؛

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

ب) ﺭﺳﻮﻡ ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ؛

(المادة . )0.0

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
لجٌح
ربدحسسﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ج
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
حُٔٞحسد ٜٔٓٝش
ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕًز٤ش
: ))NomComﺭﺳﻮﻡ ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔُذ ْٜ٣حٛظٔخّ
(
شغل
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ؛ أكش٤٘٣ي 
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

أكثر من وظيفة رئيسية (

طرق ﺧﺪﻣﺎﺕ
تنسيقﻟﻤﻘﺪﻣﻲ
ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ
استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
د) ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ 

لزار عادٌ :

ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
ه) ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ؛
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ششًش
ٓ٘شؤس  ،أٝ
شخض ،
""ASN
ﻧﻈﺎﻡأٝﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
شخض  :و) ﺭﺳﻮﻡ ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔأ١ﻷﺭﻗﺎﻡ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ز) ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ،

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﻵﺧﺮ ﻣﻦ
لشﻭﻗﺖ
حُٔظِﻣﻦ
أطلخدﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
ﻗﺒﻞكٝ ٢ػغ
حُٔشخسًش
ٌْٜ٘ٔ٣
ح) ﺃﻱ ﻣﺼﺎﺩﺭ ؿٔ٤غ
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.
٤٫٢

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ

عضى هسجل :

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

أ) ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٤٫١ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻣﻦ

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
ﻣﺠﻠﺲ هخٗٗٞخ
حطلخم ِٓضّ
الخذهح :
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻵﺧﺮ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
عمذ ذسجُلﻭﻗﺖ
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

المحدودة .
ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓينيك
أفر
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء
ب) ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ً٤خٕﻳﻮﻣﺎ ً
حُٔظطِزخص .حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
هخٗ٢ٗٞ
ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔشخض
عضى هىارد :
ِ٣ز٢ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
ﻻﺑﺪﺍء
ﺳﺘﻮﻥ )أ(٦٠ٝ
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

ج) ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ،ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ أالن
بارت ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻻ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ
هشحس ﻳﻮﻣﺎ ً
٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حُزٖ٣
حألػؼخء
ﻟﻸﻋﻀﺎءرؤؿِز٤ش 75
حُٔٞحكوش ػِٚ٤
ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .
طٔض ﺗﻤﻨﺢ
لزار خاص :ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﻮﻥ )(٦٠
ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس التنفيذي

 .٥ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
٥٫١

٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

3
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

 ٥٫٢ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ،ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠حُخذٓخص)سهْ ُظخظ٤ظخص حُٔٞحسد (
ﻫﺬﺍ حػظزخس١
شخض
ً٤خٕ ،أ١
أ١
الوىلع الطزفٍ :

 .٦ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

الرظىَد االلكرزوًٍ :

٦٫١

عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم

ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
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ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺇﻟﻰ:

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ
اإلًرزًد :
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز مجمس إدا
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝشﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ
أ) ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
توجييارخعظخذحّ أ١
طٞسﺃﻭخخسؽ حُشزٌش
ٓلَ /ٝأ ٝط
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝطؼْ،
ﺗﻮﻓﻴﺮﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊحُؼخُْ حُظ٢
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،
طلَﻟﻠﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى

ً

ﻋﻀﺎء.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔأٝﻋﻠﻴﻪ
هجروعب) ﺃﻱ
طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲك٢ﺃﻭك٢ﺍﻷٓـخٍ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔأ٣ ٝؼَٔ
ً٤خٕ ٣ؼ٤ش
ﺗﻤﺖشخض
ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ أ١
اإلًرزًد :
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:
٦٫٢

ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ.

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

(LIR
ﻣﺴﺠﻞ،
(المادةﻛﻌﻀﻮ
 )٦٫٣ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٣ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
. )0.0
ٓ٘ظغذ.
ػؼٞ
ٝ
ٓٞحسد
،ػؼٞ
ٓغـَ
ػؼٞ
:
عضى
ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺹ
تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
قضية
ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٥٠٠ﺭﻭﺑﻴﺔ ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺭﻭﺑﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
معالجةﻓﻘﻂ )
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﺼﻴﺔ
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
لجٌح
ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .٢٢
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي رشٌَ ػخّ رخإلػخكش أُٓ ٠ؼَ
(: )NomCom

٦٫٤

 منع أي شخص من شغل أكثر من وظيفة رئيسية (

ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

طرقﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟـ
تنسيقﻋﻀﻮ
ﻁﺮﻓﻲ ) ﻳﻌﺘﺒﺮ
استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩ – )ﻛﻴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ( ﺳﺠﻞ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻣﻮﻗﻊ 

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
حُز ١ﻭﻓﻲ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
رخألؿِز٤ش
ٞ٣حكن ػِٜ٤خ
لزار عادٌ  AFRINIC:ﺑﻌﺪ ﺃﻥحُوشحس
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 

عمى القانون في اجتماع

أ) ﺑﺮﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻷﻓﺮﻳﻨﻴﻚ؛ توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
ﺃﻓﺮﻳﻨﻴﻚ؛ ﻭ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ب) ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
ﻣﻊ د٤ُٝش أٝ
كٌ٤ٓٞش
كٌ٤ٓٞش،
المادة . ) 00.7

ج) ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ﺍﻟﺘﻲراء
ٓـظٔغاج
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔرة
ضرو
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ٌْٜ٘ٔ٣ﺑﺄﻓﺮﻳﻨﻴﻚ.
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
أطلخد ﺧﺪﻣﺔ
ﺧﺼﺼﺖ/ﻭﺯﻋﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
حُٔظِلش
ؿٔ٤غ
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت

 .٧ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻀﺎء

عضى هسجل :

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

 ٧٫١ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺠﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻜﻞ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ١٢٫٤
جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
ﻫﺬﻩٛز ٙحٌُ٤خٗخص
أكش٤٘٣ي ٝ
ﻭﺟﺪﺕ،هخٗٗٞخ رٖ٤
حطلخم ِٓضّ
عمذ ذسجُلﻭالخذهح :
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ .وأود
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ
 ١٢٫١١ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﺇﻥ
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

٧٫٢

أفرينيك المحدودة .

ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻵﺗﻲ:

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
حُخذٓش.
طغـَ٤
ػوذ
ٝٝهغ
أ) ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ

ّأالن بارت

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ  ١٣٫٥ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ؛

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
لزار خاص :
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
حُٔغؤُش.
ػِٛ ٠زٙ
٣ظٞطٕٞ
ب) ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ٝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ،

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

٧٫٣

3

ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٧٫٢ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
6

-5-

المقدمة :

ﺩﺳﺘﻮﺭ
دسرىر

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

AFRINIC

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

 ٧٫٤ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺑﻌﻘﺪ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
شخض ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉأ١ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻣﺮﺍﻗﺐ٣.ظِو ٠حُخذٓخص)سهْ ُظخظ٤ظخص حُٔٞحسد (
ﺑﺼﻔﺔؽز٤ؼ٢
حػظزخس ١أٝ
ﺃﻱ ً٤خٕ،
 ١٢٫٢ﻭﺣﻀﻮﺭ أ١
الوىلع الطزفٍ :

عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم

٧٫٥

ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

أ) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻘﺪﻩ ﺍﻓﺮﻳﻨﻴﻚ.الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ
حٌُٔزٞ٤طش
أؿٜضس
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ٖٓ
حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش
ﺍﻓﺮﻳﻨﻴﻚ.
ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
طؼخ٤ٗٝشﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
شزٌشﻣﺮﺍﻗﺐ
اإلًرزًد  :ب) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
إدا
مجمس
حُشزٌخصﺍﻟﺘﻲأجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ

أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐارخعظخذحّ أ١
خخسؽ حُشزٌش
ٓلَ /ٝأ ٝط
طؼْ ،طلَ
ج) ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦحُؼخُْ حُظ٢
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
طٞسﻭ ﻫﻲ
AFRINIC
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
السمطات الحكومية في موريشيوص .
لدى
بتسجيميا
توجيي ً

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
هجروع اإلًرزًد :
حإلٗظشٗض.
خذٓش ٓٞحسد
ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﺍﻟﻌﻀﻮ
 AFRINICﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕأسهخّﺗﻌﻘﺪﻫﺎ
د) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲك٢ﺃﻱ
(ﺃﻋﻀﺎء) يمي:
التعديالت ما
تشمل

)ﻣﻨﺘﺴﻮﺑﻮﻥ ( ﻣﺆﻫﻞ .

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

)٧٫٦
(LIR
عضى :

ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ،
ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻳﺤﻖ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺃﻭ
. )0.0
(المادة
ﺑﻤﻮﺟﺐ ٝػؼٞ
،ػؼٞٓ ٞحسد
ػؼٓ ٞغـَ
ٓ٘ظغذ.ﻭ  ٧٫٢ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ٧٫١
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

لجٌح

أ) ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
(: )NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ٓلظٞف ُِظشش٤ق.
ٓوؼذ ؿ٤ش
ُِٔـِظ ٖٓ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ؛
ﻣﺮﺍﺟﻌﻲ
ب) ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻛﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ؛
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
ٞ٣حكن
ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ حُز١
ج) ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ حُوشحس
لزار عادٌ :

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
د) ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺩﻱ ،ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؛
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

ﺭﺋﻴﺴﻴﻪ؛ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
ﺗﺤﻮﻳﻼﺕأ ٝؿٔؼ٤ش
ﺍﺟﺮﺍء ٓ٘ظٔش
ﻋﻠﻰٓغـِش،
ششًش
ٓ٘شؤس  ،أٝ
 ١٣٠أٝ
شخض ،
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
شخض  :ه) ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﻭﻓﻘﺎأ١ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

و) ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻹﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛ شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش،
عولُح ذطىَز السُاساخ
ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ :ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ

عدم االتساق الواردة في عممية االنت
جانب
تصحيح
حإلٗظشٗض.ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺔ ،ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻨﻮﻱ
ٝحُ٘ض ٚ٣ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺩﻱ
ﻛﻞ ػ٘خٖ٣ٝ
ُٔٞحسد
ز) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐحُؼخدٍ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ؛
 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

ح) ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻤﺴﺔ ) (٥%ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﻀﺎء
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖطغظخذّ
جميعٞف
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔأ ٝع
طغظخذّ
حُظ٢
حُوخٗ٤ٗٞش
ﻟﻌﻘﺪحٌُ٤خٗخص
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩٛ،زٙ
ﻭﺃﻋﻀﺎءأكش٤٘٣ي ٝ
هخٗٗٞخ رٖ٤
حطلخم ِٓضّ
عمذ ذسجُل الخذهح :
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
ﻏﻴﺮأشكر
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔأن
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وأود
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ،
ٓٞحسد ﻋﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ
حإلٗظشٗضﻭ حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
ػ٘خٖ٣ٝ

أفرينيك المحدودة .

عضى هىاردط  ):ﺇﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ،ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
٧٫٧

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

بارت ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ
أالن ﺳﻮﻯ
ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ

ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ
طٔضﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺬﻳﻦ
حُظظ٣ٞض
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ُْٜ
٣لن
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ حُزٖ٣
حألػؼخء
ﺳﻴﺎﻕحُٔجش ٖٓ
رؤؿِز٤شﻓﻲ 75ك٢
حُٔٞحكوش ػِٚ٤
لزار خاص :ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩهشحس
التنفيذي
الرئيس
ٛزٙﺟﺐ
ػِ٠ﺑﻤﻮ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ٝﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ٧٫٦ﺩ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ
حُٔغؤُش.
٣ظٞطٕٞ
ﺧﺎﺹ ﻻﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
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المقدمة :

ﺩﺳﺘﻮﺭ
دسرىر

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

AFRINIC

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك

 .٨ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

الوىلع الطزفٍ :
ﻣﺴﺠﻞ ﺇﺫﺍ:
 ٨٫١ﺗﻨﻬﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻌﻀﻮ
حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .
ٓزخششس ٖٓ

ُظخظ٤ظخص
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠عقب

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

ﺷﻬﺮﺍًأٌٓ ١خٕ.
ٖٓ ١٢
اٌُظش٤ٗٝخ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲٝﻓﻲعش١
طٞط(٢ٚرشٌَ آٖٓ
طغـَ٤
ﺣﻀﻮﺭ ُِ٘خخزٖ٤
حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق
ﺍﻟﻌﻀﻮ ٗظخّ
االلكرزوًٍ :
ﻏﻀﻮﻥ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻦ )
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ
الرظىَد ﺗﻐﻴﺐ
أ)

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻴﻪ

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ
اإلًرزًد :
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ﺳﺒﺐ الق
ينيك
ﺩﻭﻥر
ﺷﻬﺮﺍرةك٢أف
مجمس إدا
حإلٌُظش٤ٗٝش ١٢
أجازﻓﺘﺮﺓ
حُشزٌخص ﺧﻼﻝ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
رشٝطًٍٞٞﺃﺭﺑﻌﺔ )(٤
ب) ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ
ؿٔ٤غ
حُظؼخ٤ٗٝش
طشَٔ
ًٝ TCP/IPزُي
ﻭﺟﻴﻪ؛
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
توجييارخعظخذحّ أ١
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى

ً

ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻥ
ٓـخٍ٢/3
ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ
ﻭﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ
هجروعج) ﻗﺮﺭ
ﺍﻟﻌﻀﻮٓظِلش
أكش٤٘٣ي ُٚٝ
ﻣﻦخذٓخص
طـطٚ٤
،ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ك ٢ك٢
٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ
ﻣﻌﻘﻮﻝ أ٤ً ٝخٕ
ﺑﺸﻜﻞ شخض
اإلًرزًد :ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،أ١
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ
أسهخّﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺐ ﺭﻓﺾ ﺃﻭك٢ﻓﺸﻞ
ﻓﻲٓٞحسد
خذٓش
ﻭﺍﺟﺒﺔما يمي:
التعديالت
حإلٗظشٗض .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻱتشمل
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؛

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
د) ﺇﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  ١٣٫١ﻭ  ١٣٫١٠ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
()LIR
(المادة . )0.0
ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.
عضى :
٨٫٢

ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺫﺍ:

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
لجٌح
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﻨﺺأيﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺟﻮﺩ
ﻳﻌﺪ ﻟﻪ
حُٔٞحسد ﻟﻢ
ربدحسسﺷﺨﺺ،
ًز٤ش ﻟﻴﺲ
حٛظٔخّ ﺃﻧﻪ
ُذ ْٜ٣ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ،ﻓﻲ
أ)
ٓٔؼَ
شخصاُ٠
رخإلػخكش
ػخّ
ٜٔٓٝش
: )NomCom
(
شغل
من
رشٌَمنع
أكش٤٘٣ي 
ٓلظٞفﻟﻸﻓﺮﺍﺩ؛
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ/ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ
ُِظشش٤ق.
ﺍﻟﻮﻓﺎﺓؿ٤ش
ﺣﺎﻟﺔٓوؼذ
ُِٔـِظ ٖٓ

أكثر من وظيفة رئيسية (

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

حُظظ٣ٞض
حُز٣ ٖ٣لن
ﻋﻀﻮحُزغ٤طش
رخألؿِز٤ش
ﻭﺑﺤﺴﻦػِٜ٤خ
حُزٞ٣ ١حكن
حُوشحس
عادٌ :
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮُْٜﻋﻀﻮﻳﺔ
حألػؼخءﻮﻓﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩٖٓﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘ
ﻧﻴﺔ ،ﺃﻥ
ﻣﻌﻘﻮﻝ
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﺸﻜﻞ
لزار ب)

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ؛
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
ج) ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺭﻓﺾ ﺃﻭ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ؛

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
طٌلَﻟﻤﺪﺓ
ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ
ٝػغﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟ
ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻋﻀﻮ
لش ﺃﻧﻪ
ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ
د) ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ
طٞص٣غ
حُغ٤خعخصﻳﺘﻢحُظ٢
حُٔشخسًش ك٢
ٌْٜ٘ٔ٣
ﺁﺧﺮحُٔظِ
أطلخد
ؿٔ٤غ
تصحيح(ﺃﻭجانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حإلٗظشٗض.ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ػ٘خٖ٣ٝﺧﺎﺿﻌﺔ
ُٔٞحسدﺍﻟﺪﻓﻊ )
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺛﻼﺛﺔ ) (٣ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ
ٝحُ٘ضٚ٣
حُؼخدٍ
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حُوخٗ.ٕٞﻭﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ
ك٢ﻣﻌﻘﻮﻝ
ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺘﺼﺮﻑ
ػؼٞﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ط٠ُٞﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ
ٓذ٣شﻗﺮﺍﺭ
أ ١ﺃﻭ
ﺃﻱ :ﺣﺪﺙ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻴﻦ
عضى ه)
حُٔوظٞد
رخُٔؼ٘٠
ٓ٘ظذٞٛٝ ،
هسجل
ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ.

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

عمذ ذسجُل الخذهح :
حإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
ٓٞحسد ػ٘خٖ٣ٝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺐ ﺇﺫﺍ:
 ٨٫٣ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ

أفرينيك المحدودة .

حإلٗظشٗض
ﻟﻴﺲ ِ٣ز٢
ﺣﺎﻟﺔً٤خٕﺃﻧﻪهخٗ٢ٗٞ
شخض أٝ
هىارد :
ػ٘خٖ٣ٝﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ٓٞحسدﻗﺎﻧﻮﻥ
رظخظ٤ضﺑﻨﺺ
حُٔظؼِوشﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ
حُٔظطِزخص ﻳﻌﺪ
ﺷﺨﺺ ،ﻟﻢ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺐ ﻓﻲ
عضى أ)
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ/ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ؛

أالن بارت

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِٚ٤
لزار خاص :
التنفيذي
رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ؛
ػِ ٠ﺇﻟﻰ
٣ظٞطٕٞﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﻬﺬﺍ
ٛز ٙحُٔغؤُش.
ب) ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ٝ

ج) ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺐ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ
3
ﺍﻻﺗﻀﻤﺎﻡ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ؛
8
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
المحدودة ،الذي بدأ نفاذه
في2016
ديسمبر

Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

كانت سارية منذ يناير . 6102

حُؼخّ.
حكش٤٘٣ي
ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻨﺘﺴﺒﺎ ﺭﻓﺾ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
حُٔذ٣شﺃﻥ
٣ششل ْٜﻧﻴﺔ،
حُز ٖ٣ﻭﺑﺤﺴﻦ
ﻣﻌﻘﻮﻝ
د) ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ؛

الوىلع الطزفٍ :

ُظخظ٤ظخص
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠عقب
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

ه) ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺪﺩ ﻟﻤﺪﺓ
الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ (
ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ٗظخّﺗﺎﺭﻳﺦ
االلكرزوًٍ( :ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ
الرظىَد ﺛﻼﺛﺔ )٣
ﺃﻭخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
اٌُظش٤ٗٝ
ﻣﻦعش١
آٖٓ ٝ
ﻟﻘﺮﺍﺭرشٌَ
ﺧﺎﺿﻌﺔطٞطٚ
ُِ٘خخز)ٖ٤طغـَ٤
حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

ﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﻣﻌﻘﻮﻝ
ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺸﻜﻞ
ػخُٔ٤شﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
طؼخ٤ٗٝشﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ
شزٌشﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ
اإلًرزًد)  :ﺃﻱ ﺣﺪﺙ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻴﻦ
و
طغظخذّ
ﻭﺑﺤﺴﻦحُظ٢
ٝحُشزٌخص
حٌُٔزٞ٤طش
ٖٓ أؿٜضس
حٌُظش٤ٗٝش
ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ.

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

ٓظِلش
أكش٤٘٣يﻓﻲُٚٝ
ﺃﻱ ك٢
ﻟﺪﻓﻊ ك٢
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ٣ؼَٔ
٣ؼ٤ش أٝ
شخض أٝ
ﺇﻧﻬﺎء  :ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أ١
 ٨٫٤اإلًرزًد
هجروع
ﺃﻭ ﻗﺒﻞ
خذٓخصﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
طـط ٚ٤ﺍﻟﺪﻓﻊ
ٓـخٍﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺭﺳﻮﻡ
ً٤خٕ ﺃﻱ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ
ﻻﻳﻌﻔﻲ
حإلٗظشٗض.
ﻟﻠﺴﺪﺍﺩخذٓش
ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ك٢
يمي:
التعديالت ما
ﺳﻮﺍء
ﺭﺳﻮﻡ
تشمل ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻱ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ
أسهخّﻋﻀﻮ
ٓٞحسد ﻷﻱ
ﻭﻻ ﻳﺤﻖ

ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺟﺰﺋﻲ ﺃﻭ ﻛﻠﻲ.

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

(LIR
)0.0ﻣﻦ .ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ
 )٨٫٥ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ٓ٘ظغذ.ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ (المادة
ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼٞ
عضى :
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

لجٌح

(  .٩ﻟﺠﻨﺔ
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
: )NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
تنسيق طرق
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ) ،(NomComﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺃﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺛﻼﺛﺔ
حُظظ٣ٞض
ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ٣لن ُْٜ
حألػؼخء حُزٖ٣
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ٖٓ
ﺳﻴﻌﻘﺪ حُزغ٤طش
رخألؿِز٤ش
ٞ٣حكن ػِٜ٤خ
حُوشحسﻱحُز١
عادٌ :
لزار
ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ
ﺩﻋﻮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ.
ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺫﻭ
ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
ٓٞػٞع ٛزح 
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظ٢ٛ ٢
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.

 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

٘ٓ،ظٔش
ٓغـِش
ؿٔؼ٤شﺇﺫﺍؿ٤ش
ﻟﺠﻨﺔٓ٘ظٔش أٝ
ٓغـِش،
ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ششًش
ٓ٘شؤس  ،أٝ
ﻳﻜﻮﻥ ،أٝ
ﺷﺨﺺشخض
 : ٩٫١ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ أ١
شخض
ﺃﻭ ﻫﻲ
ﻛﺎﻥ ﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ
ﻣﺆﻫﻼ
ؿ٤شﻓﻲكٌ٤ٓٞش.
د٤ُٝش أٝ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔكٌ٤ٓٞش
ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺏ كٌ٤ٓٞش،
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ) .
ﻣﻮﺿﻊ 00.7
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ المادة
ﻣﺘﺎﺡ
ﻳﻌﻴﺶ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ

ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
٩٫٢

ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ

عدم االتساق الواردة في عممية االنت
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉجانب
تصحيح
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
حإلٗظشٗض.
ػ٘خٖ٣ٝ
ﺑﻌﻤﻞُٔٞحسد
ٝحُ٘ضٚ٣
ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨﺔ حُؼخدٍ

ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
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عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

٩٫٣

ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ:

ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
 (١ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ:

أفرينيك المحدودة .

حإلٗظشٗض
ػ٘خٖ٣ٝ
ٓٞحسد
رظخظ٤ض
حُٔظؼِوش
حُٔظطِزخص
ﻋﺪﺩِ٣ز٢
هخٗ٢ٗٞ
شخض أٝ
ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻛﺎﻑ ﻣﻦ
ً٤خٕﻭﺟﻮﺩ
ﻟﻀﻤﺎﻥ
هىارد :ﺑﺬﻝ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ
عضى ﺃ(
طغـ َ٤حُخذٓش.
ٝٝهغﺃﻓػوذ
ﺮﻳﻨﻴﻚ ،ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ

أالن بارت

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖْﻓﻲ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ
طٔض ﻟـ،
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
حُظظ٣ٞض
٣لن ُٜ
حُزٖ٣
حألػؼخء
ﻟﺠﻨﺔحُٔجش ٖٓ
ﺳﻴﺮ ك٢
رؤؿِز٤ش 75
حُٔٞحكوش ػِٚ٤
ﺏ (:ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔهشحس
لزار خاص
التنفيذي
الرئيس
ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ٣ ٝ.ظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.
 (٢ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )2( 9ﺃﻋﻼﻩ،ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ:

3

ﺃ( ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺃﻓﺮﻳﻨﻴﻚ؛
9
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

ﺩﺳﺘﻮﺭ AFRINIC
Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر

في2016
ديسمبر
ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
المحدودة ،الذي بدأ نفاذه

كانت سارية منذ يناير . 6102

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.
ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺃﻓﺮﻳﻨﻴﻚ؛
ﺏ( ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ

ُظخظ٤ظخص
حُخذٓخص)
ؽز٤ؼ٢
حػظزخس ١أٝ
شخض
ً٤خٕ ،أ١
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
أ١ﻣﻊ
الطزفٍ :ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ
الوىلع ﺝ(
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ،اج
٣ظِو ٠عقب
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
ﺩ( ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻷﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻓﺮﻳﻨﻴﻚ.

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

.١٠
شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ
اإلًرزًد :
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
ر
أف
ة
ر
إدا
مجمس
أجاز
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص حإلٌُظش٤ٗٝش حُظؼخ٤ٗٝش ك ٢ؿٔ٤غ
رخعظخذحّﺘﻢأ١ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ
 AFRINICﻳ
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦ أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
ﺑﺸﺮﻛﺔحُشزٌش
ﺍﻷﻋﻀﺎء خخسؽ
/ٝأ ٝططٞس
طؼْ ،طلَ ٓلَ
ﻟﺠﻨﺔُؼخُْ حُظ٢
ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ح
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى
توجيياً
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
هجروع اإلًرزًد :
ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:حإلٗظشٗض.
ٓٞحسد أسهخّ
ﻟﺪﻳﻬﺎخذٓش
 ١٠٫١ﻟﺠﻨﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ك٢
تشمل التعديالت ما يمي:

ﺗﻌﻘﺪﻫﺎاستخدام المصطمحين "قانون" أ
ٝحُٔٞحهغ.يجوز
ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ أنو
توضيح
ٓخظِقﻟﻜﻞ
حُٔغظخذٖٓ٤
حإلٗظشٗض اُ٠
ﻋﻦ ،شزٌش
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔٓشـَ
الوحلٍ  :أ١
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
خذٓخصﻣﺎ ﻗﺒﻞ
٣وذّ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ
اإلًرزًدﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
أ)
سجل

()LIR
عضى :

ﺃﻓﺮﻳﻨﻴﻚ.

(المادة . )0.0

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

ب) ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
لجٌح
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ٜٔٓٝشﺑﻤﻮﺟﺐ
حُٔٞحسدﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ
ربدحسسﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ،
ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ج)
ٓٔؼَ
شخصاُ٠
رخإلػخكش
ػخّ
حٛظٔخّ ًز٤ش
)NomComﺍﻟ:ﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ُذْٜ٣
(
شغل
من
ﻣﻦأي
رشٌَ9منع
أكش٤٘٣ي 
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ.
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.
ُِٔـِظ ٖٓ

أكثر من وظيفة رئيسية (

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
حُز ١ﺧﻼﻝ
ﺣﺎﻝ ﺃﻧﻪ
١٠٫٢
ُ ْٜﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ
ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭ
ﺃﺛﻴﺮﺕ ﺃﻱ
AFRINIC
حُظظ٣ٞض
حُز٣ ٖ٣لن
حألػؼخء
حُزغ٤طش ٖٓ
رخألؿِز٤ش
ٞ٣حكن ػِٜ٤خ
عادٌ :ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺸﻚ ،ﻓﻲحُوشحس
لزار

تعديالت عمى القانون في اجتماع
ﺍﻷﻋﻀﺎء 
أي ﺣﻞ
اعتماد ﺇﻟﻰ
يجبﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ٢ٛﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
حُوشحس.
ٓٞػٞع ٛزح
حُٔغؤُش حُظ٢
ﻫﺬﺍ ٛزٙ
٣ٝظٞطٕٞﻓﻲػِ٠
ﻭﺭﺃﻱ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ .ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺳﺘﺸﻜﻞ
توضيح ﺣﻴﺚ
 AFRINICﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
تصديق عمى عدد السياسات الم
عممية ال


ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ٘ٓ.ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ٓغـِش،
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ،أ ٝششًش
ﻳﺘﺠﺰﺃ ،ﻣﻦأ٘ٓ ٝشؤس
أ١ﻻشخض
شخض  :ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰءﺍ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
.١١
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ّٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ

جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حإلٗظشٗض .ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ 
تصحيحﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ُٔٞحسد ػ٘خٖ٣ٝ
ٝحُ٘ضٚ٣
حُؼخدٍ
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  221ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﻟﻸﻋﻀﺎء.
عضى هسجل :

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

 ١١٫١ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ ١١٥
عمذ ذسجُلﻣﻦ ﻫﺬﺍ
جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
الخذهح :ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

أفرينيك المحدودة .

أ) ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
ﺳﺘﺔ )(٦
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ب) ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ
حُخذٓش.
طغـَ٤
ٝٝهغ ػوذ

أالن بارت

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
هشحس ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ) (١٥ﺷﻬﺮﺍ
لزار خاص  :ج) ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ
ﺍﻟﻌﺎْ ّﻣﺔحُظظ٣ٞض
٣لن ُٜ
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
ﺍﻷﺧﻴﺮ.طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.
ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ
 ١١٫٢ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﺪﻋﻮ ﻟﻌﻘﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻓﻘﺎ
3
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ:
10
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك

دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

أ) ﺍﻷﻋﻀﺎء )ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ،ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ( ؛

كانت سارية منذ يناير . 6102

ُظخظ٤ظخص
ؽز٤ؼ٣ ٢ظِو٠
شخض حػظزخس١
الطزفٍ :ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦأ٤ً ١خٕ،
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕأٝﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦأ١ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ
الوىلع ب)
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.عقب
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

التي انعقدت في  21نوفمبر 02
الخاصة
الجمعيةﻌﻲالعامة
ﺗﻨﺎﻗﺶ
ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺣﻴﺚ
 ١١٫٣ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،١١٫٢ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺠ ّﻤ
ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
الرظىَد االلكرزوًٍ :
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ الق ارر

ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
أؿٜضسﻳﺤﺪﺩﻫﺎ
ٖٓ( ﺍﻟﺘﻲ
ػخُٔ٤شPDP
ﺳﻴﺎﺳﺔ )
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
طغظخذّ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖحُظ٢
ﻣﺠﺘﻤﻊٝحُشزٌخص
حٌُٔزٞ٤طش
حٌُظش٤ٗٝش
ﺇﻁﺎﺭطؼخ٤ٗٝش
اإلًرزًد  :ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲشزٌش

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
ًٝ TCP/IPزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
رشٝطًٍٞٞ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُشزٌش
خخسؽ
طٞس
ط
/ٝأٝ
ٓلَ
طلَ
طؼْ،
حُظ٢
حُؼخُْ
السمطات الحكومية في موريشيوص .
توجيياً
لدى ﻣﻮﺍﺭﺩ
بتسجيميا ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ
 ١١٫٤ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،١١٫٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ

 ُٚٝﻟﻬﺬﻩ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
طـطٚ٤ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻭﻣﻠ
ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ
ٓظِلش
ﺳﺐ أكش٤٘٣ي
خذٓخص
ﺇﻟﻰ ٓـخٍ
ك ٢ك٢
٣ؼ٤شﺤّﺎأ٣، ٝؼَٔ
شخض أ٤ً ٝخٕ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻴﺜﻤﺎ أ١
هجروع اإلًرزًد :
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
شزٌشﻣﻦ٣وذّﻗﺒﻞخذٓخص
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔٓشـَ
الوحلٍ  :أ١
١١٫٥اإلًرزًد
سجل
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ:
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ

()LIR

(المادة . )0.0

،ػؼٞٓ ٞحسد
عضى أ ):ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓػؼٞ
ٓ٘ظغذ ١١٫٤.ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ػؼ ٞﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ٝﺃﺣﻜﺎﻡ
ٓغـَﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

لجٌح

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
ٜٔٓٝش
حٛظٔخّ
: )NomCom
(
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
رشٌَمنع
أكش٤٘٣ي 
ﺍﻧﻔﺎﺫ
أي ﻳﺘﻢ
ػخّ ﻟﻦ
ﻓﺈﻧﻪ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
حُٔٞحسدﺍﻟﻘﺒﻴﻞ
ربدحسسﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ًز٤شﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ُذْٜ٣ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ
ب) ﻓﻲ
ٓلظٞف
ٓوؼذ ؿ٤ش
ُِٔـِظ
ُِظشش٤ق.ﺃﻧﻪ ﺃﻱ ﺃﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺍﻻ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﺑﻌﺪٖٓﻋﺪﻡ
ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺳﺎﺭﻳﺔ .

لزار عادٌ :

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
 ١١٫٦ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء .
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
كٌ٤ٓٞش .ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ؛
ؿ٤ش ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻋﺎﺩﻱ
ﻏﻴﺮ أٝ
ﻹﺟﺘﻤﺎﻉد٤ُٝش
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ كٌ٤ٓٞش
أ) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲكٌ٤ٓٞش،
المادة . ) 00.7

ب) ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻨﺎ ء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
السُاساخ :(٨ﺃﻋﻼﻩ.
عولُح ذطىَز ) ٧٫٦
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت

 ١١٫٧ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻄﻲ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ) (٧٥%ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ اجتماع الجمعية العامة البيانات
األعضاء في
يعتمد
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ 
حُوخٗ.ٕٞﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﻤﺖ ك٢
أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد
عضى هسجل :
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻋﻀﺎء.

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
عمذ ذسجُل الخذهح :
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ
.١٢
حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
ػ٘خّٖ٣ٝﻣﺔحإلٗظشٗض
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ٓٞحسد
أفرينيك المحدودة .

هىارد :
عضى
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ:
١٢٫١

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

أالن بارت

أ) ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.حُزٖ٣
حألػؼخء
ﺭﺋﺎﺳﺔحُٔجش ٖٓ
ﻳﺘﻮﻟﻰ 75ك٢
ﻓﺎﻧﻪ/ﺍﻧﻬﺎرؤؿِز٤ش
حُٔٞحكوش ػِٚ٤
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎهشحس
لزار خاص :
التنفيذي
الرئيس
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
طٔض،١١٫١
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

ب) ﺍﺫﺍ ﺣﺪﺙ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ،١١٫١ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍ ﺧﻼﻝ  ١٥ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻋﻀﺎء3 ،

ﻓﺴﻴﺘﺮﺃﺱ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ.
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

ج) ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﻭﻋﺪﻡ
ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
سهْ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ
٣ظِو ٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ؽز٤ؼ ٢ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺧﻼﻝ ١٥
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻭﻧﺎﺋﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲأ١ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
الوىلعﻭﺟﻮﺩ
ُظخظ٤ظخص
حػظزخس ١أٝ
شخض
ً٤خٕ ،أ١
الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏتقييم
حُخذٓخص)اجراء
عقب
ﻣﻦ
ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺠﻠﺲ
حكش٤٘٣يﺃﻋﻀﺎء
ٖٓ ﻋﻠﻰ
ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ حُخخطش رخُخذٓخص .
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓُز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش
حُلظش١
ُالعظخذحّ
ٓزخششس
ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء.
الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

ﺑﺸﺄﻥ نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
 ١١٫١عمى
الخاصة
ﻭﻓﻘﺎرات
د) ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ الق ار
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ

ٝحُشزٌخصﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
طؼخ٤ٗٝشﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،
شزٌشﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ
حُظ ٢طغظخذّ
ﺃﻋﻤﺎﻝحٌُٔزٞ٤طش
ﻭﺳﻴﺮأؿٜضس
ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ٖٓ
حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش
اإلًرزًد :

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمسﺑﻌﺪﻡإدا
أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
حُشزٌخص
TCP/IPﻭ ًٝزُي
رشٝطًٍٞٞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻣﻘﺘﺮﺡ
ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻱ
طشَٔ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻭﻻ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬﺍ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲُ.ؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
ح
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

ﻟﻸﻋﻀﺎء٣ؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
ً٤خٕﺔ٣ؼ٤ش أٝ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉشخض
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻌﻘﺪ أ١
١٢٫٢اإلًرزًد :
هجروع
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔأ ٝﺍﻟﻌﺎ ّﻣ
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
أ) ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺧﻄﻲ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
ٓخظِق 
ٝحُٔٞحهغ.
حُٔغظخذٖٓ٤
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض اُ٠
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١١٫١ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﻭﺍﻷﻣﻨﺎء ﻭﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ،

()LIR

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻗﺒﻞ
ػؼٞﻳﻮﻣﺎ
عضى :ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ١٤
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ.
ﺇﺷﻌﺎﺭ )0.0
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﺭﺳﺎﻝ(المادة
ٓ٘ظغذ.
ﺑﺪء ػؼٞ
ٓٞحسد ٝ
ﻓﻲ ،ػؼٞ
ٓغـَ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

لجٌح ﻣﻄﻠﻮﺏ .الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
(: )NomCom
شغل
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ :١١
ُِٔـِظﻳﻠﻲٖٓﻭﻓﻘﺎ
ب) ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻟﻤﺎ
ٓلظٞف ُِظشش٤ق.
ٓوؼذ ؿ٤ش

أكثر من وظيفة رئيسية (

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

حُظظ٣ٞض
٣لن ُْٜ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔحُزٖ٣
حألػؼخء
حُزغ٤طش ٖٓ
رخألؿِز٤ش
ﺍﻟﺬﻱ ػِٜ٤خ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ٞ٣حكن
حُوشحس حُز١
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
لزار .١
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﻴﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ
عادٌ :ﺃﺳﻤﺎء ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
تعديالت عمى القانون في اجتماع
اعتماد أي
حُوشحس .يجب
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ 
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح

ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ؛

 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

٘ٓ،ظٔش
ﺗﻜﻮﻥٓغـِش
ﺃﻥ ؿ٤ش
ؿٔؼ٤ش
ٓ٘ظٔش أٝ
ﻛﻤﺪﺭﺍءٓغـِش،
ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢأ ٝششًش
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡٓ٘شؤس ،
شخض  ،أٝ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻦ
ﻳﻘﺘﺮﺡ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
شخض .:٢ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﺷﺨﺎﺹأ١ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ
كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻءكٌ٤ٓٞش،
المادة . ) 00.7
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻭ

ٍ

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
 .٣ﺃﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﺧﻼﻝ
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
ﻟﻸﻋﻀﺎء.
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ُٔٞحسد
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضٚ٣

في اجتماع الجمعية العامة البيانات
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ يعتمد األعضاء

ﻟﻸﻋﻀﺎء ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ط٠ُٞﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺟﺪﻭﻝ
عضى .٤
حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ
رخُٔؼ٘٠
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉػؼٞ
ٓ٘ظذٞٛٝ ،
ﻋﻠﻰٓذ٣ش
ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ أ١
هسجل :
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﺈﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭ

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

رٞحعطش ّﻣﺔحكش٤٘٣ي.
حُظ ٢طذحس
حإلٗظشٗض
ٓٞحسدﻳﺘﻢػ٘خٖ٣ٝ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء.
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻰ
 .٥ﻧﺺ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺎﺹ

أفرينيك المحدودة .

حإلٗظشٗض
ػ٘خٖ٣ٝ
ِ٣ز٢ﺎﻉحُٔظطِزخص
هخٗ٢ٗٞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أٝﻓﻲً٤خٕ
هىاردﻳﺘﻢ :ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﺃﻱ شخض
عضى
ﺍﻷﻋﻀﺎء
ٓٞحسد ﻛﻞ
رظخظ٤ضﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
حُٔظؼِوشﻟﻸﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤ
ﺇﺷﻌﺎﺭ
١٢٫٣
ػوذ طغـَ٤
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ٝٝهغ
حُخذٓش .ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ

أالن بارت

ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺒ ِﺪ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ
لزار خاص :ﻋﻨﻬﺎ.

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

ﺃﻱ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
١٢٫٤
 ،١١٫١ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 3
١١٫١
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ.
12
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المقدمة :

ﺩﺳﺘﻮﺭ
دسرىر

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

AFRINIC

ديسمبر 2016

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن

Afrinic
أفزٌَُك

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

 ١٢٫٥ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ،ﺗﺄﺟﻴﻞ
ُظخظ٤ظخصﺇﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻓﻲسهْﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ؽز٤ؼ ٢ﺃﻱ ﺑﻨﺪ ﺁﺧﺮ
ﻳﺠﻮﺯأٝﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
شخضﺃﻧﻪ ﻻ
أ ١ﻏﻴﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ،
حُخذٓخص
حػظزخس١
ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻘﺪأ٤ً ١خٕ،
الوىلع الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
تقييم
ﺍﻟﺘﻲاء
ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ)اجر
٣ظِو ٠عقب
ﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
حُخخطشﻟﻢ ﻳﺘﻢ
١١٫١
ُالعظخذحّ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
حكش٤٘٣يﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
رخُخذٓخص .
ُز٘٤ظٜخﺇﻻحُظلظ٤ش
حُلظش١
ٓزخششس ٖٓ
ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.
الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
الخاصة عمى
 ١٢٫٦ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔالق ار
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻟﻤ ّﺪﺓ
اتﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
رﺔ
ﺍﻟﻌﺎ ّﻣ

طغظخذّ
ﺇﻧﻌﻘﺎﺩحُظ٢
ٝحُشزٌخص
حٌُٔزٞ٤طش
ﻣﻮﺿﻮﻉ ٖٓ
حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش
ﺑﺸﺄﻥطؼخ٤ٗٝش
اإلًرزًد  15 :ﻳﻮﻣﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ،شزٌش
ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﺪﻱ
أؿٜضسﻛﻤﺎﻫﻮ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ،
ﺗﺄﺟﱡﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞالق
ينيك
ﺣﻮﻝأفر
إدا
مجمس
حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢
حإلٌُظش٤ٗٝش
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ طشَٔ
ًٝ TCP/IPزُي
رشٝطًٍٞٞ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ
ﻟﻸﻋﻀﺎء
ﺇﻋﻄﺎء ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﻋﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُشزٌش
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ طﻣﺎطٞس
طلَ ّﻣﺔٓلَ /ٝأٝ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉحُظ٢
ﺃﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ حُؼخُْ
ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
خخسؽﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍ
طؼْ ،ﺍﻟﻌﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦٓ ُٚٝ .ظِلش
خذٓخص أكش٤٘٣ي
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔك٢
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ٣ؼَٔ ك٢
ً٤خٕ ٣ؼ٤ش أٝ
شخض أٝ
ﻳﺠﻮﺯ :ﻟﻸﻋﻀﺎء أ١
١٢٫٧اإلًرزًد
هجروع
طـط ٚ٤ﺑﺼﻔﺔ
ٓـخٍﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

 ١٢٫٨ﻁﺮﻕ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١١٫١ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( .
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق حُٔغظخذٖٓ٤

()LIR

ٓ٘ظغذ.ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (. ١١٫١المادة . )0.0
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻓﻘﺎ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
.١
ٓٞحسد  ٝػؼٞ
،ػؼٞ
ٓغـَ
عضى :ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉػؼٞ

تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
معالجة قضية
أ) ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸ ّﻜﻠﻮﻥ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
أشخخص
حألًؼش ٖٓ ػالػش
٣،ظٌ ٕٞػِ٠
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ
لجٌح
ربدحسسﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩًز٤ش
ﻭﺍﻟﻮﻗﺖحٛظٔخّ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ُذْٜ٣
(: )NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
حُٔٞحسدﺃﻭ ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
ﺍﻷﻋﻀﺎءطرق
ﺟﻤﻴﻊ تنسيق
ب) ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺋﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
حُظظ٣ٞض
٣لن ﻭﺍُْٜ
حُزغ٤طش ٖٓ
ﻗﺎﺩﺭﻳﻦػِٜ٤خ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ٞ٣حكن
حُوشحس حُز١
ﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
حُزٖ٣ﻭﺍﺣﺪ،
حألػؼخءﻭﻗﺖ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ
رخألؿِز٤شﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎﻉ
لزار عادٌ :ﻭﺍﻟﻤﺸ ّﻜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻨﺼﺎﺏ
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
ٓٞػٞع ٛزح 
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظ٢ٛ ٢
ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ.

 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

٘ٓ،ظٔش
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱٓغـِش
ؿٔؼ٤ش ؿ٤ش
ٓ٘ظٔش أٝ
ٓ٘شؤس ،
شخض ،
 ١٢٫٩ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍء أ١
شخض :
ﻟﻸﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ٓغـِش ،ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ششًشﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻓﻲ أٝﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺬﻱ أٝﺳﻴﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ؿ٤شﺃﻭكٌ٤ٓٞش.
ﺑﺼﻮﺭﺓد٤ُٝش أٝ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖالمادة
) 00.7ﺃﻭ .ﺃﻱ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺔ،
ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻱ ﺟﻴﺰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
 ١٢٫١٠ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت

في اجتماع الجمعية العامة البيانات
يعتمد األعضاء

حُوخٗ.ٕٞﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻡ
ﺟﺪﻭﻝك٢ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
رخُٔؼ٘٠ﻋﻠﻰ
ػؼٞﺃﻱ ﺑﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
عضى .١
حُٔوظٞد
ﻻﻳﺠﻮﺯٞٛٝ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ٘ٓ،ظذ،
ﺇﻛﺘﻤﺎﻝٓذ٣ش ط٠ُٞ
ﻓﻲ :ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ أ١
هسجل
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻳﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١١٫١ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

حكش٤٘٣ي.
رٞحعطش
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔطذحس
حإلٗظشٗض حُظ٢
 .٢ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ٓٞحسد
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ػ٘خٖ٣ٝﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻌﻘﺪ
أفرينيك المحدودة .
) (١٠ﺃﻋﻀﺎء ﺑﺸﺨﺼﻬﻢ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ:

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
حُخذٓش.
ٝٝهغ ػوذ
ﻣﻨﻄﻘﺔ؛
طغـ َ٤ﺛّﻴﻞ
ﻣﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻟﺘﻢ
أ) ﺃﺭﺑﻌﺔ ) (٤ﻣﺪﺭﺍء

أالن بارت

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش 75
التنفيذي
ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ،ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
لزار خاصب ):ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ) ( ١ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻴﺮ
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

ج) ﺧﻤﺴﺔ )  ( ٥ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.

3
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

دسرىر
ﺩﺳﺘﻮﺭ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن

Afrinic
أفزٌَُك

AFRINIC

ديسمبر 2016

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

 .٣ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺒﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ:
الوىلعﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠حُخذٓخص)سهْ ُظخظ٤ظخص حُٔٞحسد (
الطزفٍ :

عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم

ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

الخاصة ﻳﺘﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
)ﺏ( ﻣﻦ
أ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ (١) ١١٨
التي انعقدت في  21نوفمبر 02
العامة
الجمعية

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
االلكرزوًٍ :
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
الرظىَد ﺣﻞ

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

اإلًرزًد :

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ

ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ب) ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ﺗﺄﺟﻴﻞالق
ينيك
ﻳﺘﻢر
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،ك٢أف
حُظؼخ٤ٗٝشرة
مجمس إدا
١١٫١أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
رخعظخذحّ أ١
خخسؽ حُشزٌش
/ٝأ ٝططٞس
طلَ ٓلَ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ح
توجيياًﻭ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻩ
طؼْ،ﻳﻘﻮﻡ
حُظ٢ﺑﻤﺎ ﻗﺪ
ُؼخُْﺁﺧﺮ
ﻭﺯﻣﺎﻥ
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
هجروع اإلًرزًد :
ج) ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺸﺮﺓ ) ( ١٠ﺃﻋﻀﺎء
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

ﺑﺸﺨﺼﻬﻢ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) ١٢٫١٠ﺏ( ﺃﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ.

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

١٢٫١١ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
()LIR

عضى :

(المادة . )0.0

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﺎ
معالجة )ﺃ(
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (٦) ١١
تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
قضية
 .١ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ 

ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺑﺈﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺇﺳﺘﻔﺘﺎءٖٓ،ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ:ػالػش أشخخص
ﻳﺤﺪﺩﻩحألًؼش ٖٓ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ػِ٠
ﺃﺩﻧﺎﻩ ٣،ظٌٕٞ
حُٔـِظ
ٖٓ هزَ
حُٔؼٖ٤٘٤
حُٔظطٞػٖ٤
ﺑﺈﺟﺮﺍء ُـ٘ش
لجٌح ﻟﻢ ﻱ ﻁﺎﻟﺐالرزشُح
(: )NomCom
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.
أ) ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ؛

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
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ب) ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﺪﻱ؛

لزار عادٌ :

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

ج) ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻮﺭﻗﺔ
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
٣ٝظٞطٕٞﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ )ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ (
د) ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
كٌ٤ٓٞش .ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) ١١٫٦ﺃ( ﺃﻋﻼﻩ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻓﻘﺎ
كٌ٤ٓٞش،ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
 .٢ﺍﺫﺍ ﺗ ّﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش
المادة . ) 00.7

ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺇﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺪﻱ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ.

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﺑﺈﺟﺮﺍء
ٝػغ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﻗﺎﻁﻊ ﻣﺎ
 ٌْٜ٘ٔ٣ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ
حُٔظِلشﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ
 .٣ﺇﻋﻼ ﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ
طٞص٣غ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ طٌلَ
حُغ٤خعخص حُظ٢
حُٔشخسًش ك٢
ؿٔ٤غﻋﻦأطلخد
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
ﺇﺳﺘﻔﺘﺎء.
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.
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ﻟﻠﻤﺎﺩﺓحُوخٗ.ٕٞ
حُٔوظٞد ك٢
ػؼ ٞرخُٔؼ٘٠
ٓ٘ظذٞٛٝ ،
هسجل :ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ أ١
 ١١٫١ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻁﻠﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻸﻋﻀﺎء
ط ٠ُٞﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ٓذ٣شﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
عضى ﻳﺠﻮﺯ
.٤
ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺠّﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ.

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

عمذ ذسجُل الخذهح :
حكش٤٘٣ي.
رٞحعطش
حإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس
ػ٘خٖ٣ٝ
 .٥ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍءٓٞحسد
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎء

أفرينيك المحدودة .

ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ٓٞحسد
رظخظ٤ض
حُٔظؼِوش
ﻭﺍﺣﺪﺍ ِ٣ز٢
ﺻﻮﺗﺎ هخٗ٢ٗٞ
ﻋﻀﻮأ٤ً ٝخٕ
شخض
هىارد :
ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ
حُٔظطِزخصﺍﻟﺬﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﻳﻤﻠﻚ ﻛﻞ
عضى ﻋﻨﺪ
.٦
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

أالن بارت

خاص :ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ١١٫١
لزار .ﻳﺤﻖ
٧
ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ُْٜ.حُظظ٣ٞض
٣لن
ﺻﻮﺕحُزٖ٣
حألػؼخء
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.
 .٨ﺗﻌﻄﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
 ١١٫١ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺇﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﺃﻱ
3
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺠّﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺴﺠّﻞ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩ.

14
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
دسرىر أفزٌَُك
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

 .٩ﻳﺠﻮﺯ ﺳﺤﺐ ﻁﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺳﺘﻔﺘﺎء.

كانت سارية منذ يناير . 6102

ُظخظ٤ظخص
حُخذٓخص)
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو٠
الوىلع الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراءﻳﺘﻢتقييم
١١٫٧عقب
ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﺑﺤﺴﺐ
ﺃﻋﻼﻩ،اجﺃﻥ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺇﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﺘﻮﺟّﺐ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
.١٠
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

العامةﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎء.
ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ
الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
الجمعية

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

.١١

نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
الخاصة عمى
ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ،اررات
الق
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺃﻱ ﻁﻠﺐ ﺇﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ

ٝحُشزٌخص،ﻓﻲحُظ٢ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﺇﺫﺍ
ػخُٔ٤ش ﻋﻘﺪ
حٌُظش٤ٗٝش ﻓﻴﻤﻜﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺍﻟﻔﻮﺭ .ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ
طغظخذّ
حٌُٔزٞ٤طش
ٖٓ أؿٜضس
شزٌشﺑﺄﻱطؼخ٤ٗٝش
اإلًرزًد :
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ﻋﻠﻰالق
ينيك
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
ﺍﻟﺒﻨﻮﺩإدا
مجمس
ﻳﻤﻜﻦأجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
حُشزٌخص
ًٝزُي طشَٔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻟﻺﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ
ّTCP/IPﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ
رشٝطًٍٞٞﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
رخعظخذحّ أ١
خخسؽ حُشزٌش
ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺘﺎء /ٝأٝ
طؼْ ،طلَ ٓلَ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ حُؼخُْ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎء.
طٞسﺇﺟﺮﺍء
ﺭﻳﺜﻤﺎطﻳﺘﻢ
حُظ٢ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى
توجييا

ً

ٓظِلش
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ُٚٝ
خذٓخص أكش٤٘٣ي
ٓـخٍ طـطٚ٤
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ك٢
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ٣ؼَٔ ك٢
ﻋﻀﻮ٣ؼ٤ش أٝ
شخض ﺃﻭأ٤ً ٝخٕ
هجروع .اإلًرزًد :
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﺣﻘﻪ ﻓﻲ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻀﻮأ١ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
١٢
ﻟﻠﻤﻠﺤﻖحإلٗظشٗض.
ٓٞحسد أسهخّ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺩﻻء ﺑﺼﻮﺕك ٢خذٓش
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .تشمل التعديالت ما يمي:
ﺑﺮﻳﺪﻱ ﻭﻓﻘﺎ

ّ

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
 ١٢٫١٢ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ

()LIR
عضى :

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

(المادة . )0.0

 .١ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

ﻁﺮﻳﻖ
لجٌح ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ.حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
ُـ٘ش ٖٓ
الرزشُح
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
(: )NomCom
شغل
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﺪﻻ
ٓلظٞفﻓﻲ
ﻭﺇﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺔ
ﺣﻀﻮﺭ
 .٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻤﺜّﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ُِظشش٤ق.
ٓوؼذ ؿ٤ش
ُِٔـِظ ٖٓ

أكثر من وظيفة رئيسية (

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻀﻮ؛

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
لزار عادٌ :
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت

ٓٞػٞع
حُٔغؤُش
ﺇﺷﻌﺎﺭ ٛزٙ
٣ٝظٞط ٕٞػِ٠
ﺍﻟﻌﻀﻮٛزحﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
ﻣﻮﻗّﻊحُظ٢ﻣﻦ٢ٛﻗﺒﻞ
ﺧﻄﻲ
 .٣ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ

عمى القانون في اجتماع

عمميةﺃﻭ الﻓﻘﻂ
ﻟﻸﻋﻀﺎء
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
تصديق عمى عدد السياسات الم
توضيح

ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺤﺪﺩﺓ .أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

 ١١٫١ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ
 .٤ﻻ ﺗﻌ ّﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
ٓـظٔغ
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘ ّﺪﻡ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ

ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ

ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻄﻴﺎ ّ
عدم االتساق الواردة في عممية االنت
جانب
ﻣﻮﺛﻘﺔ.
تصحيحﻧﺴﺨﺔ
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ
حإلٗظشٗض.
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خٖ٣ٝ

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

ﺍﻷﻋﻀﺎء.
ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ
ط ٠ُٞﺇﺷﻌﺎﺭ
ﻣﻊ ﻛﻞ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
عضى ﻳﺠﺐ
.٥
حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ
ػؼٞﺇﻟﻰرخُٔؼ٘٠
ٓ٘ظذ،ﻳﺘﻢٞٛٝ
ٓذ٣ش
ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻧﻤﻮﺫﺝ أ١
هسجل :

ٞفﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ
ﺍﻟﻤﺨأنﻮ
ﻣﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻀﻮ
ِٓضّﻣﻦ
حطلخمﻭﻛﻴﻞ
الخذهح :ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ
طغظخذّ
ﻭﺗﺤﻤﻞأ ٝع
طغظخذّ
حُوخٗ٤ٗٞش
ﺍﻝ ٛ ٝزٙ
أكش٤٘٣ي
ﻗﺒﻞرٖ٤
هخٗٗٞخ
عمذ.٦ذسجُل
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
جميع
حُظّ٢ﻝأشكر
ﺍﻟﺸﺨﺺأود
حٌُ٤خٗخص و

حكش٤٘٣ي.
حُظ٢ﻳﺘﻢطذحس
حإلٗظشٗض
ػ٘خٖ٣ٝ
ﻅﻒ ﻣﺨﻮّﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺃﻭ
رٞحعطشﻗﺒﻞ ﻣﻮ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ،
ﻭﺟﻮﺩ
ٓٞحسد ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ،ﻭﻓﻲ
المحدودة
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﺸﺨﺺ أف
ﺗﻮﻛﻴﻞ .ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ينيك ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺼرﻮّﺕ
ﻳﻮﺍﻓﻖ :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ؛شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

أالن بارت

 .٧ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء  ،ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ
٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
لزار خاص :
التنفيذي
هشحس ،طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

ﺃﻧﺎ  /ﻧﺤﻦ  .................................ﻣﻦ  ..................ﺑﻮﺻﻔﻨﺎ ﻋﻀﻮ/ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
دسرىر أفزٌَُك
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ  ... ... ... ... ... ... ... ..................ﺃﻭ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ... ... ... ... ........،
سهْ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻟﻨﺎ) ﻓﻲ
ﻟﻴﺼﻮﺗﻮﺍ ﻟﻲ/
ﻟﻲ  /ﻟﻨﺎ
شخض ..ﻛﻮﻛﻴﻞ
أ... ...١
...........................
..... .....
ُظخظ٤ظخص
حُخذٓخص
ؽز٤ؼ٣ ٢ظِو٠
حػظزخس ١أٝ
أ٤ً ١خٕ،
ﻣﻦ:
الطزفٍ
الوىلع
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
تقييم
اجراء
عقب
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ.
حُظلظ٤شﺭﻓﻊ
ﻭﻓﻲ ﺃﻱ
.......................
حكش٤٘٣يﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺬﻱٖٓﺳﻲ ﻋﻘﺪ
ﺷﺮﻛﺔ  AFRINICﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
رخُخذٓخص .
حُخخطش
ُز٘٤ظٜخ
ُالعظخذحّ حُلظش١
ٓزخششس

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

............................................
ﺗﻢ
رشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
ﻳﻮﻡ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞطٚ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ................ﻓﻲٗظخّ
الرظىَد االلكرزوًٍ :

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

طغظخذّ
ﻳﺤﻤﻞ حُظ٢
ٝحُشزٌخص
حٌُٔزٞ٤طش
أؿٜضس
حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش
طؼخ٤ٗٝش
اإلًرزًدﻻ :ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ شزٌش
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ
ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕٖٓﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ
.٨

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
ًٝزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
TCP/IP
رشٝطًٍٞٞ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺧﻤﺴﺔ ) (٥ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻓﻲ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

 .٩ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﺮ ّﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
اإلًرزًد :
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
هجروع ﻫﺬﻩ

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

 ١٢٫١٣ﻣﺤﺎﺿﺮ
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ٓشـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أ١

()LIR

ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ. )0.0
ٓ٘ظغذ.ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ(المادة
ﻟﻸﻋﻀﺎء.
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺗﺴﺠﻴﻞ
ػؼ ٞﻳﺘﻢ
عضى :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ
.١
ﻣﺤﺎﺿﺮػؼٞ
ﻛﻞ ٓٞحسد ٝ
،ػؼٞ
ٓغـَ

تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ معالجة

ػالػشﻗﺔ ﻣﻦ
قضية ّﺪ
ﻭﻣﺼ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
حُٔظطٞػٖ٤ﻗﺒﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕٖٓﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ
لجٌح .ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﺿﺮ
٢
أشخخص
ﻟﻸﻋﻀﺎءٖٓ
ﺍﻟﻌﺎﻡ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش
حُٔـِظ
ﺭﺋﻴﺲٖٓ هزَ
حُٔؼٖ٤٘٤
الرزشُح ُـ٘ش
حٛظٔخّﻭﻗﺎﺋﻊ
ُذ ْٜ٣ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻟﻴﻼ ﻅﺎﻫﺮﺍ
ﻗﺒﻞ
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
ًز٤ش ربدحسس
: )NomCom
(
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ.حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
طرق

ﺷﻜﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ
تنسيق ﻓﻲ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
 .٣ﻳﺠﺐ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء
حُظظ٣ٞض
٣لن ُْٜ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔحُزٖ٣
حألػؼخء
ﻭﺗﺨﻀﻊٖٓ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ،حُزغ٤طش
ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش
لزار عادٌ :
ﻗﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺃﻥ
ﺣﻴﺚ
ٞ٣حكن ﻳﻘﺮّﺭ
حُز١ﻛﻤﺎ ﻗﺪ
حُوشحسﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
ﻟﻘﻴﻮﺩ 
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

شخضء ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
١٢٫١٤ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﺮﺷﻴﺢأ١ﺍﻷﻋﻀﺎ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ﻣﺆﻫﻞ
 .١ﻟﺪﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺷﺨﺺ
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
ﻣﺴﺆﻭﻝ.ر
مشاو
ﻟﻤﻨﺼﺐراء
ٓـظٔغاج
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
طٌلَ( ٣
حُظ٢ﻼﺛﺔ )
حُغ٤خعخصﻣﻦ ﺛ
ٝػغ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ
ك ٢ﻣﻮﻋﺪ
ﺧﻼﻝ
ٌْٜ٘ٔ٣ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
لش ﻟﺠﻨﺔ
حُٔظِﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ
طٞص٣غ
حُٔشخسًش
ﻫﺬﻩ أطلخد
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻼﻡؿٔ٤غ

ﻭﻓﻘﺎ االتساق الواردة في عممية االنت
ﻳﻌﻘﺪ عدم
ﺍﻟﺬﻱجانب
تصحيح
ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ٝحُ٘ضٚ٣ﻗﺒﻞ
حُؼخدٍﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )( ٨
حإلٗظشٗض.
ػ٘خٖ٣ٝ
ُٔٞحسد
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١١٫١ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
طغظخذّ
جميعٞف
ﻭﻋﻨﻮﺍﻥع
طغظخذّ أٝ
حُظ٢
ﺃﻣﻮﺭحٌُ٤خٗخص
أكش٤٘٣يﺑﻴﻦٛ ٝزٙ
هخٗٗٞخ رٖ٤
ﻭﺍﻓﻖ :ﻋﻠﻴﻬﺎ حطلخم
ﻟﺘﻲالخذهح
ذسجُل
ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺍﻻﺳﻢ
ﺗﻠﻚ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲِٓ،ضّﻭﺗﺸﻤﻞ
عمذ ﻭﺍ
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
ﺃﺧﺮﻯ ،وأود
حكش٤٘٣ي.ﺍﻟﺴﻦ ،ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺮ
رٞحعطشﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
طذحسﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
حُظ٢ﺫﻟﻚ
حإلٗظشٗضﻓﻲ
ػ٘خٖ٣ٝﻋﻨﻪ ﺑﻤﺎ
ٓٞحسدﺗﻌﺮﻳﻔﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﻋﺮﺽ ﻣﻮﺟﺰ
أفرينيك المحدودة .
ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻪ.

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
حُخذٓش.
طغـَ٤
ٝٝهغ ػوذ
ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﺭﻓﻌﻪ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﺎ
ﺄﻟﺔ
ﻣﺴ
ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺧﻄﻴﺎ
ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ
ﻳﻘﺪﻡ
ﺃﻥ
ﻋﻀﻮ
ﻷﻱ
 .٢ﻳﺠﻮﺯ
أالن بارت

ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١١٫١ﻭ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ.

لزار خاص :

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

 .٣ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﺷﻌﺎﺭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺒﻞ  ٢٨ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺧﻄﻴّﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺇﻟﻰ 3
ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﺟﺘﻤﺎﻉ.
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
دسرىر أفزٌَُك
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

 .٤ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﺷﻌﺎﺭﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ) (٧ﺃﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ  ٢٨ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻳﻘﻮﻡ
ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
شخضﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺳﺎﻝأ١ﺇﺷﻌﺎﺭ
الوىلعﺍﻟﺬﻱ
ُظخظ٤ظخص
٣ظِو٠
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ؽز٤ؼ٢
حػظزخس ١أٝ
ً٤خٕ ،أ١
الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء
حُخذٓخص)اج
عقب
رخُخذٓخص .ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ
تقييمﻧﺺ
ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺃﻱ
ﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ،
ﺍﻟﻌﻀﻮٖٓﻣﻘ ّﺪﻡ
حُظلظ٤شﻣﻊحُخخطش
ﺇﺷﻌﺎﺭُز٘٤ظٜخ
حُلظش١
ُالعظخذحّ
حكش٤٘٣ي
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏٓزخششس
ﺑﺎﻹﺟﺘﻤﺎﻉ .العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ الجمعية
الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
الخاصةﺍﻟﺬﻱعمى
ﻣﻦاررات
 .٥ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﺷﻌﺎﺭﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ ) (٧ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ الق
ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ

ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،
ﺃﻋﻀﺎء
ٖٓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
شزٌشﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ
طغظخذّ
ﻳﺠﻮﺯحُظ٢
ٝحُشزٌخص
حٌُٔزٞ٤طش
أؿٜضس
ػخُٔ٤ش
حٌُظش٤ٗٝش
طؼخ٤ٗٝش
اإلًرزًد :

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيكﺃﻱالق
ﻣﻊك٢أفر
حُظؼخ٤ٗٝشرة
إدا
مجمس
ﺑﺈﺭﺳﺎﻝأجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
حُشزٌخص
ًٝزُي طشَٔ
TCP/IP
رشٝطًٍٞٞ
ﺇﺭﻓﺎﻕ
ﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ،
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻘ ّﺪﻡ
ﺣﺴﺎﺏ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ  ،ﻋﻠﻰ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُشزٌش
طٞس خخسؽ
حُظ ٢طؼْ،
ﺑﺎﻹﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
/ٝأ ٝطﻟﻬﻢ
ٓلَ ﻳﺤﻖ
طلَﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎء
ُؼخُْﺟﻤﻴﻊ
ﻧﺺ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ حﺇﻟﻰ
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

ٓظِلش
أكش٤٘٣يﻳﺘﻢُٚٝ
ﻁﺮﻳﻖخذٓخص
ﻋﻦطـطٚ٤
ٓـخٍ
ﻋﻠﻰك ٢ك٢
٣ؼَٔ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ٣ؼ٤ش أٝ
شخض أ٤ً ٝخٕ
ﺇﻋﻄﺎء
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ،
ﻣﻘﺘﺮﺡ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اإلًرزًدﺮّ:ﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥأ١ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
هجروع ﺣﻴﺚ ﻳﻘ
.٦
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻘ ّﺪﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ك٢
حإلٗظشٗض.ﻓﻲ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭتشمل
يمي:ﻋﻦ
التعديالت ﻻما ﻳﺰﻳﺪ
ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ
أسهخّﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ
ٓٞحسد ﻓﻲ
خذٓش ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ

ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ.
 ١٠٠٠ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﺳﻤﻪ
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
ٓخظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض اُ٠

()LIR

ﺑﻴﺎﻧﺎ .ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎء،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
،ػؼٞﻣﻊ
ٓغـَ ﻳﺮﻓﻖ
ﻳﺪﺭﺝ ﺃﻭ
عضى  :ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺄﻥ
.٧
)0.0
ٓ٘ظغذ .ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ(المادة
ػؼٞ
ٓٞحسد ٝ
ػؼٞ
ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻀﻮ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺸﻬﻴﺮﻳﺎ  ،ﺃﻭ ﺗﺎﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻣ ّﻤﻼ .

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

لجٌح

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ
اُّ ٠ﺪﻩ،
شخصﺃﻋ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
حُٔٞحسد ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺗﻜﻔ) ّﻞ :ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻘ ّﺪﻡ
(  .٨ﻋﻨﺪ
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
رشٌَ
ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي
ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ربدحسس
حٛظٔخّ ًز٤ش
ُذْٜ٣
NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
من
ػخّ أي
ﻭﻧﺺّمنع
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺡ
ُِظشش٤ق.ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ؿ٤شﻓﻲٓلظٞف
ٖٓ ٓوؼذ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊُِٔـِظ
ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

لزار عادٌ :

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع

ٓٞػٞع
حُٔغؤُشﻫﺬﻩحُظ٢ٛ ٢
ػِٛ ٠زٙ
٣ٝظٞطٕٞ
ٛزحﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻷﺧﺮﻯ
 .٩ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻷﻋﻀﺎء.ال ﺃﻭ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﻟﻰ
تصديق عمى عدد السياسات الم
توضيح عممية

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ.
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ّ
.
ﻼ
ﻭﻛﻴ
ﺑﻬﺎ
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻞ
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ

راءﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔرةﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
.١٠
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ضرو
ك٤غ
ٓـظٔغاجحإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
 ١٢٫١٥ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ

عضى هسجل :

حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

 .١ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺّ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ٞفﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻁﺮﻳﻘﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 2.22ﻣﻦ
رٖ٤ﻭﻓﻘﺎ
ﻳﻨﻌﻘﺪ
ﻟﻸﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻌﺎّ :ﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
حُوخٗ٤ٗٞش
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓٛزٙ
أكش٤٘٣ي ٝ
هخٗٗٞخ
حطلخم ِٓضّ
الخذهح
عمذ ذسجُل
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
جميع
حُظ٢ﺃﻥأشكر
أن
حٌُ٤خٗخصﻫﺬﺍوأود
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.

عضى
.١٣هىارد  :ﺗﻌﻴﻴﻦ

أفرينيك المحدودة .

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

أالن بارت

 ١٣٫١ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﻐﺮﺽ

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓ
لزار خاص :
التنفيذي
الرئيس
حُٔغؤُش.ﺷﺎﻏﺮ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ػِٛ ٠زٙ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﺭﺍء ﻓﻲ ٝﻓﻲ٣ظٞطٕٞ

أ) ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء؛
ب) ﺇ ﻧﻬﺎء ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ  ١٣٫١٤ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،

3
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

ﺩﺳﺘﻮﺭ AFRINIC
Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر

في2016
ديسمبر
ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
المحدودة ،الذي بدأ نفاذه

حُٔذ٣ش
حُؼخّ .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
٣ششل20.ْٜ
حُزٖ٣ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 23
حكش٤٘٣يﻭﻓﻘﺎ
ج) ﺗﻨﺤﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء

كانت سارية منذ يناير . 6102

ُظخظ٤ظخص
شخض
ً٤خٕ ،أ١
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
أ ١ﻷﻱ
الطزفٍ :ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
الوىلع د)
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠عقب
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

ه) ﺷﻐﺮ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ١٣٫١٤

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

اإلًرزًد  :ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ

نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
الخاصة عمى
الق اررات
ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ١٣٫٢ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
خخسؽ حُشزٌش
/ٝأ ٝط
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦٓلَ
طؼْ ،طلَ
ﻳﺠﺐ ﺇﺭﺳﺎﻝحُؼخُْ
ّ
ّ
لدىﻞ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﻀﻮ ﻭﻟﻜ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻜﻞ
طٞس ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﻭﺯﻣﺎﻥ
ﺇﺷﻌﺎﺭحُظ٢ﺧﻄﻲ
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا
توجيياً

١٣٫٣
ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٤ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ٓظِلش
أكش٤٘٣ي
ٓـخٍ طـطٚ٤
٣ؼ٤شﺃﻭأ٣ ٝؼَٔ
شخض أٝ
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ أ١
هجروع اإلًرزًد :
ﻭﺳﻴﻠﺔُٚٝﺃﺧﺮﻯ
خذٓخصﺃﻱ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲك٢ﺃﻭك٢ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ً٤خٕﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﻁﺮﻳﻖ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻋﻦ
حإلٗظشٗض.
ﻭﻗﺖأسهخّ
ٓٞحسد
ﻗﺪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ك٢
تشمل التعديالت ما يمي:
ﻵﺧﺮ.
خذٓشﻣﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

 ١٣٫٤ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ) (٩ﻣﺪﺭﺍء ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
()LIR

عضى :

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

(المادة . )0.0

أ) ﺳﺘﺔ ) ( ٦ﻣﺪﺭﺍء ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺕ ﻋﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١١٫١ﻣﻦ ﻫﺬﺍ

تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
معالجة قضية

ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺗﻘﻮﻡ
حُٔظطٞػٖ٤ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﺗﻮﺻﻴﺔٖٓﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ
لجٌح ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺎءﺍً ﻋﻠﻰ
أشخخص
ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ػالػش
ﻭﻓﻘﺎ ًحألًؼش ٖٓ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎػِ٠
ﺑﺂﺩﺍء ٣،ظٌٕٞ
حُٔـِظ
ﺍﻟﺘﻲ هزَ
حُٔؼٖٓ ٖ٤٘٤
الرزشُح ُـ٘ش
ﻣﻦ
)ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
١٣٫٥
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻣﻦ
ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﻛﻞ
ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ:
()NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
 ١ﺇﻟﻰ . ( ٦

لزار عادٌ :

ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
يجبﻳﻌﻘﺪ
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻱ
ب) ﺍﺛﻨﻴﻦ )  (٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
تعديالت عمى القانون في اجتماع
ﻭﻓﻘﺎ أي
اعتماد
ٓٞػٞع ٛزح 
حُوشحس.
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظ٢ٛ ٢
ً
ً

 ١١٫١ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺂﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭتوضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ 

شخض :

ج) ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﺭﺋﻴﺴﻲ
ٝػغ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ك٢ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
حُٔشخسًش ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
أطلخدﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ؿٔ٤غﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ
 ١٣٫٥ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ
طٞص٣غ
ﻣﺴﺆﻭﻝطٌلَ
حُغ٤خعخص حُظ٢
ٌْٜ٘ٔ٣
حُٔظِلش
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

ﺍﻷﻭﻝ (
)ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ
أ
ٓ٘ظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ
ٓذ٣ش ط٠ُٞ
هسجل)  :ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أ١
عضى

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ حطلخم
الخذهح :
ِٓضّﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
)ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ
عمذ ذسجُلب)
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
هخٗٗٞخ( ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

أفرينيك المحدودة .

ج) ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ )ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
طغـ َ٤حُخذٓش.
)ﺍﻟﻤﻘﻌﺪػوذ
د) ﻭﺳﻂ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ٝٝهغ
(
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
أالن بارت
٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
هشحس طٔض حُٔٞحكوش
لزار خاص :
التنفيذي
ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
ه) ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ )ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ (
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

و) ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ (

3

18
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
دسرىر أفزٌَُك
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

ﻭﻳﺸﻐﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ) ١٣٫٤ﺃ( ﻭ) ١٣٫٤ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ؽز٤ؼ ٢ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺗﻨﺘﻬﻲأٝﻭﻻﻳﺘﻬﻢ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
حُٔٞحسد
ُظخظ٤ظخص
شخض ،حػظزخس١
ﺛﻼﺙً٤خٕ ،أ١
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻟﻔﺘﺮﺓ أ١
الوىلع الطزفٍ :
ﻭﻻﻳﺘﻪ (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
تقييم
سهْراء
حُخذٓخص)اج
ﻳﺘﻢ ٣ظِو ٠عقب
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء .ﻭﻗﺪ
ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ.
رخُخذٓخص
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏحُخخطش
ﺇﻋﺎﺩﺓ حُظلظ٤ش
حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ
ﺗﻌﻴﻴﻦُالعظخذحّ
حكش٤٘٣ي
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٖٓ
ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻯٓزخششس
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ . ١٣٫٦
الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  %57المطموبة من أغمبية األ
عمى نسبة
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ الخاصة
 ١٣٫٦ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯالق اررات
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ

حُظ ٢ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻲ
حٌُٔزٞ٤طشﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
حٌُظش٤ٗٝش ﺑﻪ ﻓﻲ
طؼخ٤ٗٝش ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ
شزٌشﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
اإلًرزًد |) ١٣٫٤ :ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
طغظخذّ
ٝحُشزٌخص
ﺗﺎﺭﻳﺦ أؿٜضس
ػخُٔ٤ش ٖٓ

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐالق
ينيك
ﺑﺤﺴﺐأفر
ﻓﻲ إدا
مجمس
أجاز
ؿٔ٤غ
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢
حإلٌُظش٤ٗٝش
حُشزٌخص
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ًٝزُي طشَٔ
TCP/IP
رشٝطًٍٞٞ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ،ﻳﺠﺮﻱ
ﻣﺠﻠﺲ
ﻭﻻﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
ﺃﺩﻧﺎﻩ:
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
ﻭﻏﺮﺏٓـخٍ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎك ٢ك٢
ﺷﻤﺎﻝأ٣ ٝؼَٔ
ً٤خٕﻮﻥ٣ؼ٤ش
شخض
هجروع اإلًرزًدأ) :ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ أ١
ﺍﻟﺬﻳﻦأ ٝﻳﻤﺜﻠّ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

ب) ﺍ ﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠّﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻭﻭﺳﻂ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
ّ
ج) ﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

()LIR
عضى :

 ١٣٫٧ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

(المادة . )0.0

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
لجٌح
ٓٔؼَ
شخصاُ٠
رخإلػخكش
رشٌَ
ٜٔٓٝشﻳﺘﻢأكش٤٘٣ي
حُٔٞحسد
ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ربدحسس
ﻭﺭﻫﻨﺎحٛظٔخّ ًز٤ش
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء) :ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡُ،ذْٜ٣
NomCom
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ
ﺟﻤﻴﻊ
،١٣٫١١
 ١٣٫١٠ﻭ
( .١
شغل
من
ػخّ أي
منع
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ُِظشش٤ق.
ٓلظٞف
ﺍﻷﻋﻀﺎءؿ٤ش
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ّﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺠ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭ

ﻟﻸﻋﻀﺎء.

لزار عادٌ :

أكثر من وظيفة رئيسية (

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع

ٓٞػٞع
حُٔغؤُش حُظ٢ٛ ٢
٣ٝظٞطٕٞ
أ) ﻳﻨﺘﺨَﺐ ﺳﺘﺔ ) (٦ﺃﻋﻀﺎء ﻳﻤﺜّ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓٛزح ،١٣٫٥ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ٛز ٙﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ػِ ٠ﻣﻦ
ﻠﻮﻥ ﻛﻞ
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم
. ١٣٫٦

شخض :

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ب) ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ) (٧ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ

ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ
هزَ (
ٖٓ ﻭ ٢
ػِٜ٤خ )١
ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
طٔضﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻭﻏﺮﺏ
ﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ذطىَزﺧﻼﻝ
عولُح )(٨
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂاء
ٓـظٔغاجر
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
حُٔٞحكوش
ٓلظٞكش
شلخكش ٝ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕٛشٓ٤ش،
ﻧﻔﺲ  :ػِٔ٤ش
السُاساخ
طٌلَ ﻫﺬﺍ
 ١٣٫١٠ﻣﻦ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ
ؿٔ٤غ)  ٣ﻭ ٤
ﻭﻭﺳﻂ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ (ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
طٞص٣غ
حُغ٤خعخص حُظ٢
حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ
ﻭﻳﺸﻐﻠﻮﻥٌْٜ٘ٔ٣
أطلخد( حُٔظِلش
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

حُوخٗ.ٕٞﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ك ٢ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ط٠ُٞﻳﺘﻌﻠﻖ
ٓذ٣شﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ،
هسجل :ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ
عضى ﻳﺠﺐ
.٢
حُٔوظٞد
رخُٔؼ٘٠
 ٞٛٝػؼٞ
ٓ٘ظذ،
أ١
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

عمذ ذسجُل الخذهح :
ﻣﻌﻴﻦ :رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
حُظ ٢طذحس
ػ٘خٖ٣ٝ
ٓٞحسد
حإلٗظشٗضﺍﻗﻠﻴﻢ
ﻣﺆﻫﻞ ﻣﻦ
ﻣﺮﺷﺢ
 ١٣٫٨ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ

أفرينيك المحدودة .

حإلٗظشٗض
ﻣﻮﻋﺪٓٞحسد
رظخظ٤ض
حُٔظؼِوش
حُٔظطِزخص
ً٤خٕ هخٗ٢ٗٞ
ﺍﻟﺬﻱ أٝ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮشخض
هىارد :
ػ٘خٖ٣ٝﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ِ٣ز ٢ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻲ
ﻳﺸﻐﻞ
عضى ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻴﻦٝٝ .هغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.
ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ

أالن بارت

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓ
لزار خاص :
التنفيذي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
الرئيسﻳﻜﻮﻥ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻋﻦ ﺃﻱ
ﺁﺧﺮٛزٙﻣﻦحُٔغؤُش.
ﺣﻜﻢػِ٠
٣ظٞطٕٞ
 ١٣٫٩ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ٝ

ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺹ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

 ١٣٫١٠ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻡ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ /ﻛﺎﻧﺖ
أ) ﺗﺤﺖ  28ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ؛

3
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ
Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر

2016
ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبرفي
المحدودة ،الذي بدأ نفاذه

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

ب) ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﻼﺱ؛

كانت سارية منذ يناير . 6102

حُخذٓخص)
حػظزخس ١أٝ
شخض
ﻹﻟﻐﺎء ً٤خٕ،
ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أ١
الطزفٍ :
ُظخظ٤ظخص،ﻳﺤﻈﺮ
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺹ
٣ظِو١٩٨٤٠
ؽز٤ؼ٢ﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺴﻢأ١١٧١
الوىلع ج)
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
ﻓﻲاج
عقب
رخُخذٓخص .
حُخخطش
حُلظش١
حكش٤٘٣ي
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ
حُظلظ٤ش ﻓﻲ ﺇﺩ
ُز٘٤ظٜخﻳﺸﺎﺭﻙ
ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺃﻭ
ُالعظخذحّﻳﻜﻮﻥ
ﺇﻋﻼﻥ ،ﺃﻭ ﺃﻥ
ٖٓﻭّﺝ
ٓزخششسﻣﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛

الرظىَد االلكرزوًٍ :

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
ﺇﺩﺍﺭﺓرات
د) ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﺮﻭﺝ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ الق ار
عمى ٧33
الخاصة ﻟﻠﻘﺴﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ
شزٌش
اإلًرزًد :
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
ﺃﻭ  338ﻣﻦ رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش

ه) ﺷﺨﺼﺎ ﻏﻴﺮ ﻁﺒﻴﻌﻲ ،ﺃﻭ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
توجييارخعظخذحّ أ١
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش ً

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻋﻘﻠﻴﺘﻪ.
و)
هجروع اإلًرزًد :

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

 ١٣٫١١ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﺎﻟﻢ:

ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤

 )LIRﻳﻮﺍﻓﻖ ﺧﻄﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮ ﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ،ﻭﺃﻗﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻱ ﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ
( أ
(المادة . )0.0
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ٓغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.
عضى  :ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ػؼٞ

قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
معالجة
ب) ﻳﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺍ ﺑﻤﻮﺟﺐ 
ػِ٦٫٣ ٠
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺃﻋﻼﻩ.ػالػش أشخخص
حألًؼش ٖٓ
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌٕٞ
لجٌح
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
(: )NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ،ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ٓلظٞف ﻟﺠﻨﺔ
ؿ٤ش ﺗﺴﻌﻰ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
،١٣٫١١
ُِظشش٤ق.
ٖٓ ٓوؼذ
 ١٣٫١٢ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓُِٔـِظ

ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

لزار عادٌ :

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

شخض :

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛ٓٞػٞع ٛزح 
حُٔغؤُش حُظ٢ٛ ٢
٣ٝظٞط ٕٞػِ٠
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓٛزٙﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
أ) ﺧﺒﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم
ب) ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ؛
ج) ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ؛

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
د) ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭ
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.
ه) ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

عضى
هسجل :ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (١) ١٣٧ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ١٣٫١٣ﻻ

 يعتمد األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

ﺷﺨﺺ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻤﻞء ﺃﻱ ﺷﺎﻏﺮ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ
ﺍﻷﻣﺮ،
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ
ػ٘خٖ٣ٝﻭﻗﺖ،
ٓٞحسدﻓﻲ ﺃﻱ
 ١٣٫١٤ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
حكش٤٘٣ي.
رٞحعطش
حُظ ٢طذحس
حإلٗظشٗض
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻘﻂ
المحدودة .
ﻓﻲينيك
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ أفر
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
حُٔظطِزخص ﻓﻴﻪ
ﻟﻸﻋﻀﺎءِ٣ز٢ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
حإلٗظشٗض
ػ٘خٖ٣ٝ
ﺃﻋﻀﺎءٓٞحسد
رظخظ٤ض
حُٔظؼِوش
ً٤خٕ هخٗ٢ٗٞ
شخض أٝ
عضى هىارد :
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ.
ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺆﻫﻼ
حُخذٓش.
طغـَ٤
ٝٝهغ ػوذ
لزار
خاص  :ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ
.١٤

أالن بارت

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
هشحس
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
التنفيذي
طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

 ١٤٫١ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ:
أ) ﻟﺪﻯ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻭﻻﻳﺘﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23؛
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

كانت سارية منذ يناير . 6102

حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش
حُؼخّ.ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
ﻭﻳﺮﺳﻠﻪ
حكش٤٘٣ي ﺧﻄّﻲ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ب) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻄﺎﺭ
ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﻣﺤ ّ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ؛
ﻓﻲ
ﺩ
ﺪ
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠حُخذٓخص)سهْ ُظخظ٤ظخص حُٔٞحسد (
الوىلع الطزفٍ :

عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم

رخُخذٓخص .
حُخخطش
حُظلظ٤ش
ﺟﻤﻴﻊُز٘٤ظٜخ
حُلظش١
ُالعظخذحّ
ﺧﺪﻣﺘﻪحكش٤٘٣ي
ٓزخششس ٖٓ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ؛
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺠﻠﺲ
ﺃﻋﻀﺎء
ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ
ج) ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎء

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
ﻣﻦعش١
آٖٓ ٝ
رشٌَ
طٞطٚ
ﺑﻤَ٤
ﻣﺪﻳﺮﺍطغـ
ُِ٘خخزٖ٤
االلكرزوًٍ :
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛
139
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻮﺟﺐ
حٗظخخر٢ﻋﻦ٣ظ٤قﻛﻮﻧﻪ
ٗظخّﻳﺘﻮﻗﻒ
ﺫﻟﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
الرظىَد ﻭﺧﻼﻑ
د)

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ٖٓ ﻭﻻﻳﺘﻪ
ػخُٔ٤ش ﻓﺘﺮﺓ
حٌُظش٤ٗٝشﻭﻳﺴﺘﻜﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
اإلًرزًد)  :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
ه
ﺍﻟﻌﺎﻡ.حُظ ٢طغظخذّ
ٝحُشزٌخص
أؿٜضسﻓﻲحٌُٔزٞ٤طش
شزٌش ﻫﻮطؼخ٤ٗٝش

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
حُؼخُْ
ﺳﻠﻄﺎﺕ
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

.١٥

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ كٓ ٢ـخٍ
أ٣ ٝؼَٔ ك٢
ﺗﺤﺖ٣ؼ٤ش
ﻗﺒﻞأٝﺃﻭً٤خٕ
شخض
أ١
١٥٫١اإلًرزًد
هجروع
ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺇﺩﺍﺭﺓ :ﺃﻧﺸﻄﺔ
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

 ١٥٫٢ﺭﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻓﻲاستخدام المصطمحين "قانون" أ
يجوز
توضيح أنو
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
ٝحُٔٞحهغ.
حُٔغظخذٖٓ٤

()LIR
عضى :

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ:

أ) ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

(المادة . )0.0

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ٣، .ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص
هزَ حُٔـِظ
حُٔؼٖٓ ٖ٤٘٤
حُٔظطٞػٖ٤
الرزشُحﻋﻠﻰُـ٘ش
لجٌح
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ٖٓﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ب) ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
(: )NomCom
شغل
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

أكثر من وظيفة رئيسية (

 ١٥٫٣ﺩﻭﻥ ﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ  ١٥٫١ﻭ ١٥٫٢ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ :تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1


لزار عادٌ :

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
يجب اعتماد
ﻟﻸﻋﻀﺎء 
ﺗﻤﺸﻴﺎ ّ ﻣﻊ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﻨﺎﻳﻦ
ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
حُوشحس.
ٓٞػٞع ٛزح
حُظ٢ٛ ٢
حُٔغؤُش
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔػِٛ ٠زٙ
أ) ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ٣ٝظٞطٕٞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء؛

 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

٘ٓ،ظٔش
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ؿ٤ش ٓغـِش
ﺗﻠﺒﻴﺔأ ٝؿٔؼ٤ش
ٓ٘ظٔش
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖٓغـِش،
ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕأ ٝششًش
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ،أ٘ٓ ٝشؤس ،
أ ١شخض
ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
شخض  :ب) ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺮﺓ؛

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
ﻣﺤﺪﺩﺓ؛طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﻟﻔﺘﺮﺓٓلظٞكش
شلخكش ٝ
ٛشٓ٤ش،
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔػِٔ٤ش
السُاساخ :
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻷﻧﺸﻄﺔ
ذطىَز) ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
عولُح ج
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ

جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حإلٗظشٗض.ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺫﻟﻚ 
تصحيحﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء،
ُٔٞحسدﻭﻋﻨﺪ
ٝحُ٘ضٚ٣ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻟﻔﺘﺮﺓ
ػ٘خٖ٣ٝ
د) ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ حُؼخدٍ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ؛
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عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

ه) ﻣﻞء ﺃﻱ ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؛

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
حُظ٢
أكش٤٘٣ي ٝ
هخٗٗٞخ رٖ٤
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ِٓضّ
حطلخم
عمذ ذسجُلو)الخذهح
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒأود
حٌُ٤خٗخص و
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؛
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱٛزٙﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ:ﺃﻱ
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
المحدودة .
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔينيك
ز) ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ،ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻅّﻔﻲ أفر
ﻛﻤﺪﺭﺍء؛
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ح) ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء
حُخذٓش.
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡطغـَ٤
ٝٝهغ ػوذ

أالن بارت

ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
لزار خاص :
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
ػِٛ ٠زٙ
٣ظٞطٕٞ
حُٔغؤُش.ﺍﻷﻣﻴﻦ ،ﻭ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ط) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻟﺔٝﺃﻣﻴﻦ

ي) ﺇﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺼّﺼﺔ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻱ ﺭﻯ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ
3
ﺃﻭ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ.
21
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

 ١٥٫٤ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٥٫١ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺭﻗﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﺭﺍء ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤ ّﺪﺩﺓ.
ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ
ﻭ/ﺃﻭ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ً٤خٕ،ﻛﺎﻥأ١ﻫﺬﺍ
ﻷﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦأ١ﻁﺎﻟﻤﺎ
ُظخظ٤ظخص حُٔٞحسد (
ﻓﻴﻪسهْ
حُخذٓخص)
٣ظِو٠
ؽز٤ؼ٢
حػظزخس ١أٝ
شخض
الوىلع الطزفٍ :

عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم

ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

 ١٥٫٥ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :
الرظىَد االلكرزوًٍ :
اإلًرزًد :

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
أ) ﻳﻔﺼﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ/ﻟﻬﺎ الق ار
عمى ﻳﻜﻮﻥ
الخاصة ﻋﻨﺪﻣﺎ
راتﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭ
ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻫ
أؿٜضس ﺃﻣﺎﻡ
ٖٓﺗُﻌﺮﺽ
ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻓﻲ ﺃﻱ
طؼخ٤ٗٝشﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ
طغظخذّ
ٝحُشزٌخصﺬﻩ حُظ٢
حٌُٔزٞ٤طش
ػخُٔ٤ش
حٌُظش٤ٗٝش
ﺗﻀﺎﺭﺏشزٌش

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
ًٝزُي طشَٔ
TCP/IP
رشٝطًٍٞٞ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
السمطات الحكومية في موريشيوص .
لدى
بتسجيميا
ا
توجيي
ً
ب) ﻳﻌﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ/ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺗﻌﺮﺽ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞك٢ﻫﺬﺍ
ﻋﻨﺪﻣﺎ أٝﻳﻮﺟﺪ
أكش٤٘٣يٓ ُٚٝ .ظِلش
خذٓخص
ٓـخٍ طـطٚ٤
ﻳﻮﺟﺪك٢
ﺭﺑﻤﺎ أٝﻗﺪ ٣ؼَٔ
ً٤خٕﺃﻭ٣ؼ٤ش
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲشخض
هجروع اإلًرزًد  :ﺃﻣﺎﻡ أ١
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

ج) ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻴﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
خذٓخص ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺪ
٣وذّ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ
شزٌشﻳﻮﺟﺪ
ٓشـَﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ٝحُٔٞحهغ. .يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
ٓخظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
حإلٗظشٗض اُ٠
ﻓﻲ أ١
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ :
سجل اإلًرزًد الوحلٍ

()LIR

. )0.0
(المادة
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ
ٓ٘ظغذ.ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ
ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ١٥٫٦ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ
ػؼٞ
ٓٞحسد ٝ
ﻳﺸﻐﻞ،ػؼٞ
ػؼٞﺃﻥٓغـَ
عضى :
ﺃﺩﻧﺎﻩ:
لجٌح

 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7

الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
( )NomComأ ):ﺭﺋﻴﺲ ُذْٜ٣
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲٓ،وؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.
ُِٔـِظ ٖٓ
ب) ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ

ج) ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

لزار عادٌ :

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

شخض :

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

.١٦

د) ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎء

ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﺎء ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺳﺘﺔ ) (٦ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء

ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ
ﺑﺨﺒﺮﺗﻬﻢ
ﺩﻭﺭﻫﻢ
ػِٔ٤شﻏﺎﺩﺭﻭﺍ
 AFRINICﺍﻟﺬﻳﻦ
ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ﻛﺮﺅﺳﺎءاء
ٓـظٔغاجر
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ٖٓهزَ
حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ
ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ طٔض
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲٓ ،ٝلظٞكش
ٛشٓ٤ش ،شلخكش
ﻟﺸﺮﻛﺔالسُاساخ :
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ذطىَز
عولُح
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ؿٔ٤غ أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.
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حُوخٗ.ٕٞ
حُٔوظٞد ك٢
ﻟﻬﻮﻻء ٞٛٝ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔٓ٘ظذ،
ٓذ٣ش ط٠ُٞ
ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ أ١
هسجل :
عضى
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﻮﺍ ﻓﺘﺮﺓ
رخُٔؼ٘ ٠ﺍﻟﺬﻳﻦ
ػؼٞﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
١٦٫١
ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ.
عمذ ذسجُل الخذهح :

جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود

عضى هىارد :

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .ﺍﻟﺴﺘﺔ )(٦
ﺃﻋﻀﺎءالمحدودة
 ١٦٫٢ﻭﺳﻮﻑ ﻱ ﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩأفرينيك
ﺃﻋﻀﺎء.

 ١٦٫٣ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،أالنﻭﻟﻦبارت
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻹﻋﺎﺩﺓ
لزار خاص :ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

 ١٦٫٤ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ،ﻭﺳﻴﻘ ّﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ.

.١٧

3

المدير العام
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

كانت سارية منذ يناير . 6102

حكش٤٘٣ي حُزٖ٣
حُؼخّ.ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ.
حُٔذ٣شﻋﻠﻰ
٣ششل ْٜﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
 ١٧٫١ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ،

ُظخظ٤ظخص
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو٠
الوىلع الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
تقييم
سهْراء
حُخذٓخص)اج
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱعقب
ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ
 ١٧٫٢ﺭﻫﻨﺎ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

الرظىَد االلكرزوًٍ :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

اإلًرزًد :

شزٌش طؼخ٤ٗٝش حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش ٖٓ أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش ٝحُشزٌخص حُظ ٢طغظخذّ

ﻓﻲاتﻣﻨﺼﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻡ.نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮعمى
الخاصة
ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ارر
 ١٧٫٣ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟـ AFRINICﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ الق

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
 ١٧٫٤ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .
أ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ؛

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
هجروع اإلًرزًد :
تشمل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻷﺟﻮﺭ
حإلٗظشٗض.
ﻭﺷﺮﻭﻁأسهخّ
خذٓش ٓٞحسد
ب) ﻣﺨﻮّﻝ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪك٢
التعديالت ما يمي:

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
اإلًرزًدﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ج)
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
أٓ ١شـَ
الوحلٍ :
سجل

( )LIRد) ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﺿﻄﻼﻉ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭ
(المادة . )0.0
ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.
عضى :
ه) ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 معالجة قضية تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌ ٕٞػِ ٠حألًؼش ٖٓ ػالػش أشخخص

لجٌح

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
ُذْٜ٣
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
: )NomComﻣﺮﺗﺒّﺎﺕ
( .١٨
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.
 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

عادٌ :ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ
١٨٫١
لزار

حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض

يجبء.اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻸﻋﻀﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ػِ٠ﺭﻫﻨﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘ ّﻢ
حُوشحس.
ٓٞػٞع ٛزح
ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔحُظ٢ٛ ٢
ٛز ٙحُٔغؤُش
٣ٝظٞطٕٞ

تصديق عمى عدد السياسات الم
عممية ال
توضيح
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﺮ

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ
كٌ٤ٓٞش .ﻭﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،
( ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤ ّﺪ
ﺣﺴﺐؿ٤ش
د٤ُٝش أٝ
كٌ٤ٓٞش،ﺩﻩكٌ٤ٓٞش
. ) 00.7
المادة

ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
ٌْٜ٘ٔ٣
ﻋﻘﺪ حُٔظِلش
أطلخد
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ؿٔ٤غﺒﺎﺕ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴ
.١٩
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات
 ١٩٫١ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  -ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﻢ 
يعتمدﻟﻠﺮﺋﻴﺲ.
ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ

عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

ٞفﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
حٌُ٤خٗخصﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻭ ﻓﻲ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ،
طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
حُظ٢
ﻧﺎﺋﺐأكش٤٘٣ي ٝ
ﻏﻴﺎﺑﻪ ،رٖ٤
ِٓضّ هخٗٗٞخ
حطلخم
عمذ ذسجُلأ)الخذهح :
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
جميع
أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲٛ،زٙﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وأود

حكش٤٘٣ي .ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ
رٞحعطش ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ
ػ٘خ ٖ٣ٝﺃﻥ ﻟﻢ
ٓٞحسدﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻳﻜﻦحُظ ٢طذحس
حإلٗظشٗض
ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻴﺠﻮﺯ
ﻋﺸﺮ ) (١٥ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
المحدودة .
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ،ينيك
أفر
ﺭﺋﻴﺴﺎ .
عضى هىارد  :ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ِ٣ز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ﻣﻨﻬﻢهخٗ٢ٗٞ
ﻭﺍﺣﺪً٤خٕ
شخض أٝ
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

أالن بارت

حُظظ٣ٞض
٣لن ُْٜ
حُزٖ٣
حألػؼخء
حُٔجش ٖٓ
ﺃﻭ 75
رؤؿِز٤ش
حُٔٞحكوش
ﻣﺠﻠﺲ طٔض
خاص :ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ هشحس
لزار
ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ
ﺑﻨﺎء
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻮﻅﻒ ﻓﻲ
ك ٢ﺃﻭ
ﺍﻷﻣﻴﻦ
ػِٚ٤ﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ-
١٩٫٢
التنفيذي
الرئيس
٣ظٞط ٕٞػِ٠
حُٔغؤُش .ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ) (١٤ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ٛزٙﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ٝﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ

ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻱ ﺭﺳﻞ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ
ﺟﺪﻭﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 3
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن

Afrinic
أفزٌَُك

دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

ديسمبر 2016

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

أ) ﻭﻳﺮﺳﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ُظخظ٤ظخص ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺩ
ﻭﻣﻜﺎﻥ
شخض ﻭﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻹﺧﻄﺎﺭأ١ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
سهْ
ؽز٤ؼ٣ ٢ظِو٠
حػظزخس ١أٝ
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍأ٤ً ١خٕ،
الوىلع الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪراء تقييم
حُخذٓخص)اج
عقب
رخُخذٓخص .ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﺃﻭ
ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻋﻦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻳﺠﻮﺯ
حُظلظ٤ش حُخخطش
حُلظش١ﺃﻭُز٘٤ظٜخ
ُالعظخذحّ
ٖٓ حكش٤٘٣ي
ٓزخششس
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ .الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02
الرظىَد االلكرزوًٍ :

اإلًرزًد :

ٗظخّ حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق ُِ٘خخز ٖ٤طغـ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.

نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ
عمى
الخاصة
الق ارﻱرات
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ﺟﻤﻴﻊ
ﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ
ب) ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺬﻱ

طغظخذّ
حُظ٢
ٝحُشزٌخص
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ٖٓ أؿٜضس
حٌُظش٤ٗٝش ػخُٔ٤ش
طؼخ٤ٗٝش
حٌُٔزٞ٤طشﺇﺑﺪﺍء
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﻥ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
شزٌش ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺨﻮّﻟﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ
أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ﻋﻠﻰ الق
ينيك
ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢر
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أف
مجمس إدا
طشَٔﻓﻲحُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي

ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﻤﺨﻮّﻟﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أخش.ٟ
توجييارخعظخذحّ أ١
طلَ ٓلَ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰحُؼخُْ حُظ٢
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
طؼْ،ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ
السمطات الحكومية في موريشيوص .
بتسجيميا لدى
/ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش ً

أ ١شخض أ٤ً ٝخٕ ٣ؼ٤ش أ٣ ٝؼَٔ ك ٢كٓ ٢ـخٍ طـط ٚ٤خذٓخص أكش٤٘٣ي ٓ ُٚٝظِلش
هجروع اإلًرزًد
ﻁﺮﻕ :ﺇﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ  -ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
١٩٫٣
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

أ) ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ّ
ﻋﻠﻴﻪأنوﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
اُ ٠ﺍﻟﻨﺤﻮ
حإلٗظشٗضﻋﻠﻰ
خذٓخصﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ استخدام المصطمحين "قانون" أ
ٝحُٔٞحهغ.يجوز
توضيح
ٓخظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
ﻠﻮﻥ ٣وذّ
ﻳﺸﻜشزٌش
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ

( ،6.29 )LIRﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ؛

عضى :

ػؼٓ ٞغـَ ،ػؼٞٓ ٞحسد  ٝػؼ٘ٓ ٞظغذ.

(المادة . )0.0

ب) ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
 معالجة قضية
ّ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺃﻭ
ﻭﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ
هزَﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻌﺾ
حُٔظطٞػٖ٤ﺑﻌﻀﻬﻢ
ٖٓ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎ
أشخخص
حألًؼش ٖٓ ػالػش
٣،ظٌ ٕٞػِ٠
حُٔـِظ
حُٔؼٖٓ ٖ٤٘٤
الرزشُحﺏ ُـ٘ش
لجٌح
(: )NomCom
ُِظشش٤ق.
ﻟﺠﻤﻴﻊٓلظٞف
ٓوؼذ ؿ٤ش
ج) ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ُِٔـِظ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸ ّﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ﻟﻼﺗﺼﺎﻝٖٓﺗﺴﻤﺢ

ٓٔؼَ
رخإلػخكش
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 

ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ .تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
لزار عادٌ :
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
 ١٩٫٤ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ

شخض :

ﻣﻨﺘﻈﻢ.تصديق عمى عدد السياسات الم
عممية ال
توضيحﺃﺳﺎﺱ
ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ  ،ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ
أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

 ١٩٫٥ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
حُغ٤خعخصﻣﺠﻠﺲ
ٝػغ ﺃﻋﻀﺎء
ك ٢ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
طٞص٣غ
حُظ ٢طٌلَ
حُٔشخسًش
ﻻﺟﺘﻤﺎﻉٌْٜ٘ٔ٣
حُٔظِلش
أطلخد
 ١٩٫٦ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ  -ﻳﺘﺤﻘﻖ ؿٔ٤غ
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
ٝحُ٘ضٚ٣ﻣﺪﺭﺍء.
ﺧﻤﺴﺔ )(٥
ُٔٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ حُؼخدٍ

األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات
 يعتمد ّ

حُوخٗ.ٕٞﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ػؼ ٞﻓﻲ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻋﻠﻰ
ٓذ٣شﺑﻨﺪ
أ ١ﺃﻱ
هسجل :ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
عضى أ)
حُٔوظٞد ك٢
رخُٔؼ٘٠
ﺟﺪﻭﻝٞٛٝ
ٓ٘ظذ،
ط٠ُٞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
طغظخذّ
جميعٞف
ﺇﻟﻰع
طغظخذّ أٝ
حُظ٢
حٌُ٤خٗخص
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉأكش٤٘٣ي
هخٗٗٞخ رٖ٤
حطلخمﺗﻢِٓضّ
عمذ ذسجُل الخذهح
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
ﺇﺭﺳﺎﻝ أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
،ﻳﺘﻢأود
ﺳﺎﻋﺔ و
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء
ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﻷﻛﺜﺮ ٝﻣﻦٛز٢٤ٙ
ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺭﻓﻊ :ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .ﺇﺫﺍ
حُظ ٢طذحس
ﻓﻲػ٘خٖ٣ٝ
ٓٞحسد
حكش٤٘٣ي.ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺟﻠﺖ ﻗﺪ
رٞحعطشﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.
ﺇﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ
حإلٗظشٗضﻭﻗﺖ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ
ﻏ ﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
أفرينيك المحدودة .
ﻳﺸ ّﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﺍء ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ .
شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
حُخذٓش.
طغـَ٤
ػوذ
ٝٝهغ
 ١٩٫٧ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  -ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ .ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﻮﺕ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ.

أالن بارت

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓ حألػؼخء حُزٖ٣
لزار خاص :
التنفيذي ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎء
الرئيس ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺇﺫﺍ
حُٔغؤُش.
ﻛﺎﻧﺖٛزٙ
٣ظٞط ٕٞػِ٠
 ١٩٫٨ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ٝ

ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.

3

 ١٩٫٩ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ
ﺧﺎﻟﻒ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺻﻮﺕ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ.
24
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك

دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.

كانت سارية منذ يناير . 6102

 ١٩٫١٠ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ  -ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤ :ﺠﻠﺲ.
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠حُخذٓخص)سهْ ُظخظ٤ظخص حُٔٞحسد (
الوىلع الطزفٍ

عقب اجراء تقييم المساءلة والمناقشة المجتمعية ،فقد تم

ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

الخاصةﺗﻘﺮّﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
 ١٩٫١١ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ
التي انعقدت في  21نوفمبر 02
العامة
الجمعية

ﻟﻘﺮﺍﺭَ٤ﺑﺴﻴﻂ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻓﻘﺎ
ٗظخّﻣﺠﻠﺲ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎء
الرظىَد ﺫﻟﻚ
طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
ُِ٘خخز ٖ٤طغـ
حٗظخخر٣ ٢ظ٤ق
االلكرزوًٍ :

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

طغظخذّ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء حُظ٢
ﺟﻤﻴﻊٝحُشزٌخص
حٌُٔزٞ٤طش
ﺃﻭ أؿٜضس
ﺗﻮﻗﻴﻊ ٖٓ
ﻋﻠﻰػخُٔ٤ش
حٌُظش٤ٗٝش
اإلًرزًد :
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ
طؼخ٤ٗٝشﻳﺤﺼﻞ
شزٌش– ﺍﻟﺬﻱ
 ١٩٫١٢ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄّﻴﺔ

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيكﻓﻲالق
ﺃﻧﻪرةﻗﺪأفر
مجمسﻟﻮ إدا
طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حُظؼخ٤ٗٝش
TCP/IP
ك ٢ﺻﺪﺭ
حإلٌُظش٤ٗٝشﻛﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ًٝزُيﻭﻳﺘﻤﺘّﻊ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ،
رشٝطًٍٞٞﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
طٞس خخسؽ حُشزٌش
ﺍﻟﻨﺤﻮ/ٝأ ٝط
طلَ ٓلَ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺠﻠﺲ حُؼخُْ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ.
طؼْ ،ﻋﻠﻰ
حُظ ٢ﻋﻘﺪﻩ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻢ
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

ٓظِلش
خذٓخص
طـطٚ٤
ك) ٢ك٢
ﻋﺪﺓ٣ؼَٔ
ﻣﻦ أٝ
٣ؼ٤ش
ﻫﺬﺍً٤خٕ
شخض أٝ
 ُٚٝﺷﺎﺑﻪ
أكش٤٘٣يﺃﻭ ﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ٓـخٍﺫﻟﻚ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ
اإلًرزًد :ﻗﺪ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻱأ١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ
هجروع أ)
حإلٗظشٗض.
أسهخّ
ﻭﺳﺎﺋﻞ خذٓش
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ك٢
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔيمي:
التعديالت ما
ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕتشمل
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ
ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ٓٞحسد (
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍءٓ.شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق 
حُٔغظخذٖٓ٤
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أ١

()LIR
عضى :

(المادة . )0.0
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ
ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻧﺴﺨﺔ
ب) ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ
ٓ٘ظغذ.
ػؼٞ
ٓٞحسد ٝ
،ػؼٞ
ٓغـَ
ػؼٞ

تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
قضية
معالجة
 ١٩٫١٣ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ  -ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ 
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ػِ٠ﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
أشخخص
ػالػش
حألًؼش ٖٓ
الرزشُح ُـ٘ش ٖٓ حُٔظطٞػ ٖ٤حُٔؼ ٖٓ ٖ٤٘٤هزَ حُٔـِظ ٣،ظٌٕٞ
لجٌح
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
ﺑﻪ: ).
(NomCom
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ُذ ْٜ٣حٛظٔخّ ًز٤ش ربدحسس حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

 تنسيق طرق استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1

ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.٢٠
حُوشحس حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
لزار عادٌ :
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 
 ٢٠٫١ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 توضيح عممية التصديق عمى عدد السياسات الم

أ ١شخض  ،أ٘ٓ ٝشؤس  ،أ ٝششًش ٓغـِش٘ٓ ،ظٔش أ ٝؿٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓغـِش ٘ٓ،ظٔش
شخض :
ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦٥
 ٢٠٫٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
.٢١
أطلخد حُٔظِلش  ٌْٜ٘ٔ٣حُٔشخسًش كٝ ٢ػغ حُغ٤خعخص حُظ ٢طٌلَ طٞص٣غ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ؿٔ٤غ
 تصحيح جانب عدم االتساق الواردة في عممية االنت
حُؼخدٍ ٝحُ٘ضُٞٔ ٚ٣حسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض.

 ٢١٫١ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪﺭﺍء ﻭﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .األعضاء في اجتماع الجمعية العامة البيانات
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ يعتمد


عضى هسجل :

أٓ ١ذ٣ش ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ

 ٢١٫٢ﻗﺪ ﻳﺤﺚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻮﻅﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
جميعٞف طغظخذّ
طغظخذّ أ ٝع
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:.
عمذ ذسجُل الخذهح
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
حُظ ٢أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
حطلخم ِٓضّ هخٗٗٞخ ر ٖ٤أكش٤٘٣ي ٛ ٝز ٙحٌُ٤خٗخص وأود
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

هىارد  :ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
.٢٢
عضى

أفرينيك المحدودة .

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
ٝٝهغ ػوذ طغـ َ٤حُخذٓش.

بارت
ﻋﻀﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
أالن ﺃﻱ
 ٢٢٫١ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺠّﻠﻴﻦ ﺃﻭ

ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
ﺭﻭﺑﻴﺔ
٥٠٠
حُٔجش ﻻٖٓﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ،ﺑﻤﺎ
ػِٚ٤ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
حُٔٞحكوشﺩﻓﻊ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
لزار خاص :ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
حُظظ٣ٞض
٣لن (ُْٜ
حُزٖ٣
حألػؼخء
رؤؿِز٤ش  75ك٢
هشحسﺃﻥطٔض
التنفيذي
الرئيس
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ
ﻟﺴﺪﺍﺩ
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺻﻴﺔ )
ﺭﻭﺑﻴﺔ
ﺩﻳﻮﻥ حُٔغؤُش.
ػِٛ ٠زٙ
٣ظٞطٕٞ
ٝ
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﻣﺴﺠﻼ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.

3

 ٢٢٫٢ﺇﺫﺍ ﺗ ّﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺋﺾ ،ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻼ
ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻸﻋﻀﺎء ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ
25
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المقدمة :

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الرابعة من قانون أفرينيك ،الذ

المحدودة ،الذي بدأ نفاذه في ديسمبر2016
 . 6102تحل ىذه الن
ديسمبر 2016

Afrinic
أفزٌَُك
دسرىر
AFRINIC
ﺩﺳﺘﻮﺭ

كانت سارية منذ يناير . 6102

حكش٤٘٣ي حُز٣ ٖ٣ششل ْٜحُٔذ٣ش حُؼخّ.
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮّﻝ
ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﻔﱢ
ﺭﺃﻱ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺗﻠﻘﻲ
ﺑﻌﺪ
ﻲ
ُظخظ٤ظخص
الوىلع الطزفٍ :
حُٔٞحسد (والمناقشة المجتمعية ،فقد تم
المساءلة
سهْراء تقييم
حُخذٓخص)اج
أ٤ً ١خٕ ،أ ١شخض حػظزخس ١أ ٝؽز٤ؼ٣ ٢ظِو ٠عقب
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ٓزخششس ٖٓ حكش٤٘٣ي ُالعظخذحّ حُلظشُ ١ز٘٤ظٜخ حُظلظ٤ش حُخخطش رخُخذٓخص .

الجمعية العامة الخاصة التي انعقدت في  21نوفمبر 02

ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ٣ظ٤قﻋﻠﻰ
.٢٣
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ َ٤طٞط ٚرشٌَ آٖٓ  ٝعش ١اٌُظش٤ٗٝخ ٖٓ أٌٓ ١خٕ.
ُِ٘خخز ٖ٤طغـ
ﺧﺘﻢ :ﺍﻟﺸﺮﻛﺔٗظخّ حٗظخخر٢
الرظىَد االلكرزوًٍ

الق اررات الخاصة عمى نسبة  %57المطموبة من أغمبية األ

طغظخذّ
حٌُٔزٞ٤طشﺍﺳﻢٝحُشزٌخص
ﺍﻟﺨﺘﻢأؿٜضس
ﺑﺎﺳﻢ ٖٓ
ػخُٔ٤ش
حٌُظش٤ٗٝش
طؼخ٤ٗٝش
اإلًرزًد
حُظ٢ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻻ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻳﺤﻤﻞ
ﻋﺮﻑ
ﺧﺘﻢ ،ﻭﻱ
شزٌشﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
 : ٢٣٫١ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ

أٗلخءرار رقم  610206.260الذي
ينيك الق
حُظؼخ٤ٗٝشرةك٢أفر
مجمس إدا
رشٝطًٝ TCP/IP ًٍٞٞزُي طشَٔ حُشزٌخص أجاز
ؿٔ٤غ
حإلٌُظش٤ٗٝش
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.
ﺍﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ /ﺃﻭ
أخش.ٟ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
أ١
رخعظخذحّ
حُؼخُْ حُظ ٢طؼْ ،طلَ ٓلَ /ٝأ ٝططٞس خخسؽ حُشزٌش
توجيياً بتسجيميا لدى السمطات الحكومية في موريشيوص .

 ٢٣٫٢ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌّﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺾ

ٓظِلش
ﻳﺮﺍﻫﺎأكش٤٘٣ي
طـطٚ٤ﻗﺪخذٓخص
ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ك ٢كٓ ٢ـخٍ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ أ٣ ٝؼَٔ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕأ ٝﻭً٤خٕ ٣ؼ٤ش
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺑﻌﺾ أ ١شخض
هجروع اإلًرزًد :
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲُٚٝﻭ /ﺃﻭ
ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ك ٢خذٓش ٓٞحسد أسهخّ حإلٗظشٗض.
تشمل التعديالت ما يمي:

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ٝحُٔٞحهغ.يجوز استخدام المصطمحين "قانون" أ
توضيح أنو
ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﻦ .
حُٔغظخذٖٓ٤
سجل اإلًرزًد الوحلٍ  :أٓ ١شـَ شزٌش ٣وذّ خذٓخص حإلٗظشٗض آُ ٠خظِق

()LIR

0.0ﺃﻭ) .
(المادة
ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺍﻹﺫﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ٓغـَ ﺃﻭ
ػؼ ٞﺳﺤﺐ
 ٢٣٫٣ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭ
ﺟﻤﻴﻊٓ٘ظغذ.
ﻋﻠﻰػؼٞ
ٓٞحسد ٝ
،ػؼٞ
عضى :
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ
تضارب مصالح المدراء (المادة 7.7
قضية
معالجة

ﺷﺨﺺ ﺃﻭ
حألًؼشﻗﺒﻞ
ػِ ٠ﻣﻦ
٣،ظٌٕٞﺃﺧﻴﺮﺍ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ،ﺃﻭ
حُٔؼٖ٤٘٤ﺇﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ
أشخخص
ٖٓ ػالػش
ﻣﻦ حُٔـِظ
ٖٓ هزَ
حُٔظطٞػٖ٤
ُـ٘ش ٖٓ
ﺃﺫﻭﻧﺎﺕالرزشُح
لجٌح
ًز٤شﻣﻼﺋﻤﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺃﺷ
ٓٔؼَ
رخإلػخكش
حٛظٔخّ
ﺨﺎﺹ ﻗﺪ ﻳﺮﻯ ُذْٜ٣
: )NomCom
(
شغل أكثر من وظيفة رئيسية (
شخصاُ٠من
ػخّ أي
رشٌَمنع
ربدحسس .حُٔٞحسد ٜٔٓٝش أكش٤٘٣ي 
ُِٔـِظ ٖٓ ٓوؼذ ؿ٤ش ٓلظٞف ُِظشش٤ق.

استبدال المدراء (المادتين  02.0و .1
 ٢٣٫٤ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ  ٢٣٫٢ﻭ  ٢٣٫٣ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ 
طرق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
تنسيقﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء.حُزٞ٣ ١حكن ػِٜ٤خ رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش ٖٓ حألػؼخء حُز٣ ٖ٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حُوشحس
لزار عادٌ :
حُوشحس .يجب اعتماد أي تعديالت عمى القانون في اجتماع
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺴﺐ ٣ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش حُظٞٓ ٢ٛ ٢ػٞع ٛزح 

ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 ٢٣٫٥ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﺗ ّﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
تصديق عمى عدد السياسات الم
عممية ال
توضيح

٘ٓ،ظٔش
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ؿٔؼ٤ش
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝٓ٘ظٔش أٝ
ششًشﺩﻓﻊٓغـِش،
ٓ٘شؤس  ،أٝ
شخض ،
شخض  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ أ١
ٓغـِش ﺃﺣﺪ
،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮؿ٤شﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ
ﺇﻳﺼﺎﻻﺕ
ﻋﻠﻰ أٝﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
كٌ٤ٓٞش ،كٌ٤ٓٞش د٤ُٝش أ ٝؿ٤ش كٌ٤ٓٞش.
المادة . ) 00.7

ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.

ات قبل قيام مجمس اإلدارة بتعد
مشاور
ٓـظٔغاجراء
ضرورة
ك٤غ
حإلٗظشٗض
عولُح ذطىَز السُاساخ  :ػِٔ٤ش ٛشٓ٤ش ،شلخكش ٓ ٝلظٞكش طٔض حُٔٞحكوش ػِٜ٤خ  ٖٓهزَ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ٝػغ ﺗﺪﻓﻊ
ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ
 ٌْٜ٘ٔ٣ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻦلشﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ
طٞص٣غ
ﻟﻤﺼﺎﺭﻑ طٌلَ
حُغ٤خعخص حُظ٢
حُٔشخسًش ك٢
حُٔظِ
أطلخد
 ٢٣٫٦ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ؿٔ٤غ
عدم االتساق الواردة في عممية االنت
ﺃﺣﺪ تصحيح
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻳﻀﺎ 
جانب ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ػ٘خٖ٣ٝﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
حُؼخدٍ ﻣﻦ
ﻟﻠﺠﻤﻊ ،ﺗﺘﻄﻠّﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍ
حإلٗظشٗض.
ُٔٞحسد
ٝحُ٘ضٚ٣

ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﻲ اجتماع الجمعية العامة البيانات
ﻛﺬﻟﻚ في
األعضاء
 يعتمد

ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ط٘ٓ ٠ُٞظذ ٞٛٝ ،ػؼ ٞرخُٔؼ٘ ٠حُٔوظٞد ك ٢حُوخٗ.ٕٞ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮٓذ٣ش
ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ أ١
عضى هسجل :

ﺍﻟﻌﺎﻡ،وﻛﻠّ
ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ،طغظخذّ
جميعٞف
طغظخذّ أ ٝع
حٌُ٤خٗخص
أكش٤٘٣ي ٝ
ِٓضّ هخٗٗٞخ
ﻋﺪﻡ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ حطلخم
الخذهح
حُظ ٢ﻣﻠﺤّﺎ
ﻛﺎﻥ
أودﻤﺎ
ﻳﺠﻮﺯٛزٙﻟﻠﻤﺪﻳﺮ
 ٢٣٫١ﻭر،٢٣٫٦ٖ٤
ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ
ذسجُلﻣﻊ
عمذ٢٣٫٧
األعضاء عمى مساىمتيم في تنقيح
أشكر
حُوخٗ٤ٗٞش أن
ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض حُظ ٢طذحس رٞحعطش حكش٤٘٣ي.

أ) ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ( ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ  ١٥٨ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥأفرينيك المحدودة .

شخض أ٤ً ٝخٕ هخِٗ٣ ٢ٗٞز ٢حُٔظطِزخص حُٔظؼِوش رظخظ٤ض ٓٞحسد ػ٘خ ٖ٣ٝحإلٗظشٗض
عضى هىارد :
حُخذٓش.
طغـَ٤
ﻣﻨﺎﺳﺐػوذ
ب) ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺁﺧﺮ ٝٝهغ
ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻓﻲ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﺗﻌﺪ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻫﺬﻩ
ﻣﺜﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ
أالن بارت

ﺷﺮﻛﺔ  AFRINICﻟﺘﺠﻨﺐﱡ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ
لزار خاص :
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

٣لن ُ ْٜحُظظ٣ٞض
حألػؼخء حُزٖ٣
التنفيذي
هشحس طٔض حُٔٞحكوش ػِ ٚ٤رؤؿِز٤ش  75ك ٢حُٔجش ٖٓالرئيس
٣ ٝظٞط ٕٞػِٛ ٠ز ٙحُٔغؤُش.

 ٢٣٫٨ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ٢٣٫٧ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ  ١٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ
3
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .
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