NAMBA CHEMCHEM AGIZO
MAULIZO YANAYOULIZWA MARA NA MARA
NRO ni mini na inafanya nini?
Number Resource Organization (NRO) imetungwa na daftari ya mahali ya Internet (APNIC,
ARIN, LANIC NA NCC MUR) kwa kuendelesha nguvu zao za muungano,NRO ni kwa kukinga
faida ya namba zisizokuwa katika muungano; kwa kufalia na kutenda kama musinji kamwe wa
muungano ya Internet katika kawaida ya RIR.
Kazi kawaida za NRO inaingiza uongozi kwa nafasi ya juu wa upinduzi DNS, uongozi wa ufundi
inter-RIR, kutafuta masikilizano za sehemu mbalibali za inje, kanuni kamwe ya kuhumuza katika
kawaida ya RIR kwa ngambo ya sehemu zingine. Uongozi wa patano lenyi kufafanua ukomo wa
ujengo wa NRO iliyo sahiliwa na RIR pa tarehe 24 ya oktobri 2003.
Kufatana na uuongozi wa patano, NRO inatumika na ukomo zenyikufuata :
a) Kwa kujalia mitambo ya kuongoza RIRs kwa kutenda pamoja juu ya jambo zote
zenyi kuelekea faida za RIRs, sawa kupeleka pa NRO mapatano ya umoja
iliyoandikwa na RIRs.
b) Kufanya pamoja kazi zote za ndani ao za inje zenyikuletwa na RIRs pa NRO.
c) Kuingiya katika mapatano yenyi kukadirisha muungano pamoja na uongozi,
usimamizi wa Internet na wakili wa sehemu mbali mbali (yenye kupatikana ndani ya
taifa, inchi zote wala sehemu ya watu wote), kwa hali ya ku tazamia upatanisho wa
chumba cha shauri la uongozi wa NRO, kwa kusaidia kwa kuweza kupatanisha kazi
za bidii za NRO na zingine sehemu.
NRO inakomboa ICANN ao ASO?
Hapana. NRO haiko chini ya ukumu wa ICANN na iko katika maongezi mapya ya masikilizano
ya uongozi wa ASO pamoja na ICANN. Mara moja itakapoongoka, mambo moja moja ya NRO
itaweza kuingia katika ASO. Kwa mfano, chumba cha shauri la namba ya NRO. Isiyotumika kwa
sasa itageuka chumba cha shauri la anwani ya ASO.
Namuna gani NRO inabadilisha masikilizano kati ya ICANN na RIRs ?
NRO inaleta ungo katika miungano za inje za RIRs, ikisaidia kwa kuziunga kwa mahali moja
pahali pa kutumika kila RIRs kwa umbali mbali. Kwa mfano, hii inaruhusu ICANN kutumika
sawa juu ya jambo la feza za ICANN na masikilizano ya mukutano zisizoelekea amri. Kwa sasa
ICANN inapashwa kutumika pamoja na kila aina ya RIR kwa hizo jambo. NRO ianleta uungano
ya pekee sawa sawa kwa RIRs na kwa zingine chama, sawa vile IETF kwa ngambo ya uongozi
wa chemchem ya namba Internet.
NRO inaleta pia tegemeo la kuonekana kwa kazi bidii ya umoja katika kila miungano zenyi kuwa
ndani na kushurtishwa na RIRs. Hizo kazi za bidii zinaongeza uongozi wa ezi ya juu ya kinyume
ya DNS. Kazi za bidii za hii hali zitakazofika, sawa muungano moja ya kwa maarifa za RIR,
zitatiwa pia ndani ya shurti ya NRO.
Namna gani ya kukutana na NRO ?
Maarifa juu ya NRO inapatikana kwa Internet pa http://www.nro.net ao kwa e-mail pa
nro@nro.org.

