Kawaida ya ukadiriho wa amri za utajiri wa Internet
Tarche 22 ya Yanuari 2004
Kawaida ya ukadirisho wa amri za utajiri wa Internet imebadilisha wazo la mbele
iliyotangazwa tarehe ya 1a Aprili 2001.
ASILI
Amri za utafiri wa internet ya ARIN zinaendelea kwa namna ufunguo angavu na wazi
wazi wa ehama ya Internet. Haizuru nani anaweza kushiriki kwa kawaida. Ushiriki wa
ARIN haulazimishwe. Amri zinakubaliwa na muungano mwongozi wa ARIN ila ikiisha
maongezi ya watu wote ikiisha tendeka, uchunguo na agizo la muungano wa sheria la
ARIN na kama iliisha kuonyeswa wazi wazi ukubalio juu ya amri ilifika kwa chama,
ikifatana na desturi yenyi kufasiriwa dani ya hii maandiko. Hiyo kawaida ya ukadirisho
wa amri ya utajiri wa Internet inafafanua namna gani amri inatendeka katiki kijiji cha
ARIN.
Amri ni makusudi yenyi kwandikwa na chama chenyi kutoa kanuni zenyi kutoa utajiri wa
namba ya Internet ni zenyi kuchunguliwa na kuongozwa na ARIN. Ni lazima amri
zigawanywe wazi wazi na kazi kuangaliwa kama mipango na zoezi za desturi za ARIN.
Zoezi na mipango zinasubutisha namna ARIN anaongoza kazi zake, na haiko ndani
kawaida ya ukadirisho wa amri ya utajiri wa Internet.
Mazungumuzo yenyi kuelekea malipo ya ARIN zinatendeka katika mkusanyo ya
wanachama wa ARIN. Ikiwa moja ya mapashwa yake mkbwa, muungano mwongozi
inakamata makusudi zote za mwisho zenyi kuelekea namma ya malipo hazitazamwe na
ukadirisho wa amri za utajiri wa Internet.
MPANGO YA KAZI
Kwa kwangali kawaida ya ukadirisho wa amri za utajiri wa Internet, angalia mpango ao
taswira ya cheo (Ongezo A).
Utoleo wa mfano wa amri la shauri
Watu wenyi kuhitaji kuonya amri mpya ao kuleta maongezo kwa amri zenyi kuwako juu
ya utafiri ya internet ya ARIN wanapaswa kutoa mfano mtimilifu ya shauri ya amri
(Ongezo B). Mfano inapashwa kutumwa pa email ya policy@arin.net.
Shauri ya amri inapashwa kuwa na maarifa yenyi kufata:
1. Fasi ya ukutano juu ya maarifa kwa mwandishi mkuu,
2. Uongozi wa amri unayoshauria, pia luga ya kushirikia,
3. Sababu ya shauri na ubishi kwa zoezi la desturi,
4. Wakati, siku, ao saa za kutimiza.

Mashauri ya amri zinaweza kuletwa haizuru wakati gani, ila zinapashwa kufika siku
makumi sita (60) mbele ya mkusanyo wa watu wote wa ARIN kwa ginsi ziweze
kutezamiwa kwa hiyo mkusanyo ya upekee.
Kiisha kupokelewa wa shauri zote za amri zilizoonyeshwa namna zilizo pa mahali ya
Internet ya ARIN pa ukarasa wenyi kuonyeshwa kwa watu wote pa daftari za watu wote
wa arin.
Uchunguzi wa mwanzo
Katika siku kumi (10) za siku ya kazi ikifwatana na kupokea mfano wa shauri la amri,
muungano wa sheria utachungua shauri na itaweza kukusudia 1) kusaidia, 2) kutumika
katika kushirikiana na mwandishi kwa kuweza kufafanua, kugawanya ao kuchanga moja
ao shauri nyingi za amri, 3) ao kukatala shauri la amri.
Kama muungano wa sheria na mwandishi hawakuweza kusikilizana, ao kama muungano
wa sheria inakusudia kukata shauri la amri; pale muungano wa sheria itajulisha na
kufasiria kusudi lake kwa chama kwa njia ya daftari ya anwani la agizo ya watu wote.
Kawaida la kuomba uanzilio
Kama shauri la amri halipate tegemeo kwa muungano wa sheria; mwandishi wa shauri la
amri anaweza kuchagua kutumia kawaida la kuomba uanzilio kwa kuweza luendelesha
shauri lake. Mwandishi wa shauri la amri atakuwa mjima kwa kutuma kuomba uanzilio
wake kwa daftari la anwani la agizo ya watu wote. Tarifa la mwandishi kwa daftari la
anwani ya agizo ya watu wote. Atapashwa kutia anwani ya shauri la amri kwa mahali
web ya ARIN na kujulisha wazi wazi kama anajaribu kuendelesha shauri la amri kwa
kuomba uanzilio. Kawaida la uanzilio inayoombwa na mwandishi itaweza kuwa yenyi
kujulikana katika mda wa siku tano za kazi. Mwandishi atahakikisha kuomba ya
uanzilio yake kwa daftari ya anwani ya agizo la watu wote kwa ginsi iweze kutangazwa
siku makumi manne mbele ya mkusanyo wa agizo la watu wote itakayofuata; kwa ginsi
iweze kueneza siku tano za kazi kwa kuomba uanzilio. Hiyo ikipata ushindi itafata
kanuni ya uongozi wa utangazo wa shauri kwa desturi ya amri yenyi kufafanuliwa nyuma
katika hii maandiko.
Kwa kuitisha uanzilio inapashwa kupata tegemeo la watu wanne wa shirika mbali mbali.
Watu wenyi kuhitaji kutuma maandiko juu ya utegemeo yao kwa uanzilio wanapashwa
kufuata kanuni yenyi kufwata:
1) kutangaza jibu lao kwa daftari la anwani ya agizo ya watu wote wa kieleza tegemeo
lao kwa shauri na 2) kutuma email kwa petition@arin.net pamoja na kujulisha fasi ya
makao zao pia namba ya simu yao na ya shirika. Presidenti wa ARIN ataweza
kuhakikisha kama shirika inne mbali mbali zimeleta tegemeo kwa shauri la uanzilio wa
amri.
Kama uanzilio inapata tegemeo iliyolazimishwa shauri la amri litakuwa hakika na
itafwata kawaida yote ikifwatana na hii maandiko.

Kama uanzilio inapita tegemeo iliyolazimishwa katika siku tano, shauri la amri
itaangaliwa kama yenyi kumalizwa.
Tangazo kanuni la shauri ya amri
Shauri zote zenyi kuitikwa na muungano wa sheria ao uanzilio na ushindi zitatangazwa
kama shauri kanuni za amri kwa daftari ya anwani ya agizo la watu wote kwa maongezi
katika siku makumi matatu mbele ya mkusanyo wa agizo la watu wote. Shauri kanuni za
amri zitatiwa namba kwa kuweza kuzitia tafauti kwa mda wa kawaida. Shauri za amri
zitawekwa pia katika mahali web ya ARIN juu ya ukarasa yenyi kuonyeshwa kwa watu
wote.
Mkusanyo wa agizo la watu wote
Shauri zote kanuni za amri zita oneshwa na kuzungumzwa wakati wa mkusanyo wa agizo
la watu wote wa ARIN. Shauri haina lazima ya kuonyeshwa ikitengwa katika mkusanyo
ya wanachama kama kuna moja katika siku tatu zenyi kufuata mkusanyo wa agizo la
watu wote. Kama inapita zaidi ya siku tatu zenyi kufuata mkusanyo wa agizo la watu
wote kama inapita zaidi ya siku tatu shauri litapashwa pia kuonyesha katika mkusanyo
wa wanachama itakayofata. Katika hii jambo la mwisho kutaweza kuwa kuchelewa
ndani ya kawaida ya ukadirisho ili kwa kuweza kupatia muungano wa sheria kutezamia
maongezi iliyotokea katika mkusanyo wa wanachama.
Uchunguzi wa muungano wa sheria
Kufuatana na maongezi ya mkusanyo wa agizo la watu wote wa ARIN, muungano wa
sheria utakadirisha shauri kwa kusaidia kusudi la chama yenyi msinji kwa maongezi
zilizotokea kwa daftari la anwani la agizo la watu wote pia kwa kufatana na ubishi na
uchaguzi iliyotendeka katika mkusanyo uchunguzi wa muungano wa sheria itatendeka
katika siku tano kiisha mwisho wa mkusanyo wa agizo la watu wote, iko pia ya lazima
kama iliyotendeka katika mkusanyo wa agizo la watu wote, kwani ina julikana kama
chombo cha kusaidia kwa kuweza kufika kwa kawaida bila kuhuzuria ya nafsi katika
mkusanyo. Kufatana na sawa sawa wa msaada wa chama, muungano wa sheria inaweza:
1) kusaidia shauri kadiri ilivyo, 2) kutumika na masikilizano pamoja na mwandishi kwa
kuweza kufafanua, kugawanya, ao kuchanga pamoja na zingine shauri, ao 3) kuonya
kama chama cha msaada kinakataa shauri.
Kama ukadirisho wa muungano wa sheria inamaliza ikisema kama chama kinataka
kutumika na mwandishi kwa kufafanua, kugawanya ao kuchanga pamoja na zingine
shauri; (Alama ya kusudi #2), hapa juu na muungano wa sheria na mwandishi kwa
kuweza kusikilizana pale wazo mbali mbali na shauri la amri ya muungano wa sheria na
mwandishi wataenda ku wito wa mwisho.
Shauri za amri zilizopata tegemeo la chama namna zilizo, ao kiisha ufafanuo wa
cichunguo ao muchango inayoonyesha hapa juu zitatanga zwa kwa wito wa mwisho.

Kwa shauri ambao muungano wa sheria alikusudia kwa kutopata msaada lazima wa
chama, tangazo la muungano wa sheria itatumwa kwa daftari la anwani ya agizo watu
wote ikijulisha nia yao ya kuacha shauri la amri. Katika hii jambo mwandishi wa shauri
la amri ana weza kuchagua kutosadiki kusudi la muungano wa sheria katika kawaida la
"last call petition."
Wito wa mwisho
Katika mda wa wito wa mwisho, shauri linatangazwa juu pa mahali web ya ARIN kwa
ukarasa wenyi kuonyeshwa kwa watu wote na wito wa mwisho kwa maongezi ni yenyi
kutangazwa kwa daftari ya anwani ya agizo la watu wote katika mda wa ubishi isiyo
chini ya siku kumi za kazi. Kama kuna mawazo mbali mbali ya shauri la amri, wito wa
mwisho itaweza kuomba kila waliyo jibu waonyeshe wazo wanayotegemea, kama kuna
ile wanategemea; hapa wazo ni moja la shauri litaweza kuitikwa.
Muungano wa sheria ita chungua mkusanyo wa maongezi katika mda wa wito na itaweza
1) kusaidia shauri iliyo na kufazili muungano mwongozi ikubali hiyo shauri, 2)
kuonyesha kama kurudilia mara ingine ni lazima, hapa katika hii jambo muungano wa
sheria ao mwandishi akianzilia na kutangaza wito wa mwisho, 3) kuonyesha kama
kurudilia mara ingine ni lazima juu ya mawazo ya upekee na katika hii jambo, muungano
wa sheria ao mwandishi ataleta tena shauri itangazwe katika mkusanyo wa agizo la watu
wote itakayo fuata, ao 4) kuonyesha kama chama cha tegemeo kime kusudia kuacha
shauri.
Kama mawazo mbali mbali la shauri la amri ilipelekwa kwa wito wa mwisho, muungano
wa sheria utachungua maongezi zote na kuewza: 1) kufazili kuitika wazo moja ya upekee
ya shauri la muungano mwongozi, 2) kuonya kama kurudilia mambo ndogo ni lazima
katika mawazo ya upekee. Hiyo jambo muungano wa sheria ao mwandishi ataweza
kutangaza wito wa mwisho, 3) kuonya kama kurudilia mambo yenyi maana katika wazo
la upekee na katika hii jambo muungano wa sheria ao mwandishi ataanzilia na shauri
litatangazwa katika mkusanyo wa agizo la watu wote utakao tendeka, 4) kuonya kama
chama kinategemea kuacha shauri.
Moja za hizi zoezi zina weza kurefusha kawaida ya ukadirisho wa shauri
Kwa shauri zilizoonyeshwa na muungano wa sheria, kama zimetupiliwa na chama,
tangazo pamoja na fasirio la muungano wa sheria itatumwa kwa daftari la anwani ya
agizo la watu wote iki pasha nia yao ya kuacha hiyo shauri la amri. Katika hiyo jambo
mwandishi wa shauri la amri atachagua kutotii kusudi la muungano wa sheria katika
kawaida la "last call petition."
Kawaida la mwisho ya ombi la wito
Katika siku tano za kazi zenyi kufata kuarifu ya muungano wa sheria kwa daftari la
anwani ya agizo la watu wote juu ya nia ya kukataa shauri la amri, mwandishi anaweza
kuchagua kutuma "last call petition" kawaida ka kupigania shauri lake. Mwandishi wa

shauri la amri atakuwa mjima wa kutuma ombi la wito kwa daftari la anwani ya agizo la
watu wote. Tangazo la mwandishi kwa daftari la anwani la agizo la watu wote itapashwa
kutia anwani ya Internet ya shauri la amri katika mahali web ya ARIN na anapashwa
kujulisha wazi wazi kama anapima kuendelesha shauri lake la amri katika kawaida la
"last call petition." Mara moja mwandishi akiisha tuma hiyo kawaida akitazama yenyi
kuwako katika mda wa siku kumi za kazi.
Kwa ginsi "last call petition" iitikwe inapashwa kuwa na tegemeo la watu kumi wa
shirika mbali mbali. Watu wanaohitaji kutuma maandiko yao ya tegemeo kwa wito wa
ombi la mwisho wanapashwa kufuata kanuni: 1) kutangaza jibu moja kwa daftari la
anwani ya agizo la watu wote wakijulisha tegemeo lao kwa hii shauri, 2) kutuma email
kwa petition@arin.net na fasi ya mukutano yao pia namba ya simu yao ya shirika.
Presidenti wa ARIN atachungua kama watu kumi wa shirika mbali mbali wanategemea
hii kama ilivyo katika shauri la amri ya ombi la wito wa mwisho.
Kama "last call petition" hapati tegemeo inayo lazimishwa tangazo itafanyika kwa daftari
la anwani ya agizo la watu wote na shauri itatumwa pale pale kwa muungano mwongozi
kwa kusudi la mwisho.
Kama “last call petition” inapita tegemeo iliyolazimishwa, tangazo itatumwa kwa daftari
la anwani ya agizo wau wote, na shauri inapashwa kutumwa pa muungano mwongozi
kusudi hii chague amri.
Ukaguzi wa muungano mwongozi
Muungano mwongozi utaweza kuaminia maagizo ya muungano wa sheria na uwito wa
wanzilio wakati wa mkusanyo wa zoezi na itaweza kufanya shauri ya upekee juu ya hiyo.
Muungano mwongozi inaweza kukusudia kukataa shauri lililoletwa na muungano wa
sheria kwa ufafanuo.
Kama muungano mwongozi haiombi ufafanuo wowote kwa shauri lililoletwa, inaweza
kukubau ao kukataa shauri. Kusudi la muungano mwongozi itapashwa katika mkusanyo.
Amri ya haraka
Wakati amri ya shauri inatangazwa na muungano mwongozi kwa ni haraka, haina lazima
ya kuletwa katika mkusanyo wa agizo la watu wote ao mkusanyo wa wanachama, ila
itatangazwa kama shauri kanuni la amri katika daftari la anwani ya agizo la watu wote
kwa maongezi wa mda wa siku kumi za kazi. Shauri litatiwa pia pa mahali ya web ya
ARIN pa ukarasi wenyi kuonyeshwa kwa watu wote na litapashwa kwa daftari ya anwani
ya ARIN-Announce.
Kiisha mazungumzo katika mda wa siku kumi za kazi juu la daftari la anwani la agizo la
watu wote. Muungano wa sheria ya ARIN itaongoza na litaleta shauri la amri ya PPML
kwa wito wa mwisho, ikifanana wa zoezi zenyi kuandikwa hapa juu. Kiisha wito wa

mwisho AC itachunglia iliyosemwa yote na itafuatisha maagizo yote kwa muungano
mwongozi.
Kama shauri la amri limekubaliwa sawa amri kanuki kufatana na zoezi za haraka. Amri
mpya itaweza kuchunguliwa katika mkusanyo wa agizo la watu wote na wanachama wa
ARIN kwa fuatana na zoezi kanani zenyi kupatikana katika hii mandiko. Amri mpya
inaweza kubaki ao inaweza kubadilishwa na masikilizano ya chama.
Ukaguzi wa amri
Kama kiisha amri ilikwisha kugaliwa muungano mwongozi inapata habari ya kwamba
amri ni mbaya na inaweza kuleta magumu ikiendele kubakia. Shauria linaweza kukataa
amri na kufanya ombi la agizo kwa muungano wa sheria la ARIN juu ya ginsi ya
kufanya. Agizo la muungano wa sheria itatangaza kwa ubishi juu ya daftari la anwani ya
agizo la watu wote katika mda wa siku kumi za kazi.

