
 الملحق ج: المستشار القانوني:

 مقدمة

المساءلة -CCWGمساءلة شركتین محاماة لتقدیم المشورة القانونیة لھم. في وقت اندماج الشركتین، أسست -CCWGربطت 
 فریق قانوني ثانویة للتنسیق عمل الشركتین (یتم شرح منھجیة الشركة بشكل أكبر في األسفل). 

، تم حل الفریق القانوني الثانوي وأعید تصمیم العالقة مع مكاتب 2015ومع ذلك، تلى صدور مسودة التقریر المبدئي مایو 
المساءلة، ولیس رؤساء الفریق القانوني الثانوي، على اتصال مباشر مع الشركات وتقوم -CCWGالمحاماة: ان رؤساء 

بإندماج الشركات لتقدیم االستشارة بشكل مباشر بین االدارة وشركات بإصدار طلبات من المجموعة. تسمح ھذه الطریقة 
 المحاماة في نفس الوقت مما یسمح لتقدیم الطرق للموظفین وتعقب المصاریف. 

 .nity.icann.org/x/OiQnAwhttps://commuھنا:  Wikiیتم تعقب الطلبات والردود على المساحة العامة 

 نطاق العمل

المصدر الرئیسي للنصیحة فیما یتعلق بقانون حوكمة الشركات وقانون كالیفورنیا للجھات غیر الھادفة  أدلر وكولفینسیكون 
 للربح. 

 مع قضایا القانون الدولي واالختصاص القضائي وأي موضوع إضافي، على النحو المناسب. سیدلي وأوستینسیتعامل 

 واعد المشاركة ق

 تنسیق المؤسسات القانونیة
ستكون سیدلي وأوستین المؤسسة القائمة بالتنسیق. یتوقع أن تعمل كال المؤسستین على مشكالت مختلفة معینة لھا إال أن سیدلي 

تجنب وجود  أوستین ستقم بالتنسیق فیما یتعلق بكیفیة التكامل والتعاون بین المؤسستین. وسیكون من المھم لنجاح المجموعة
 أعمال مكررة قد تؤثر على الساعات المكررة المستحقة للدفع.

ویمكن أن تكون اجتماعات التنسیق الخاص بین المحامین مقبولة ومستحسنة. یجب أن تتدفق المعلومات بحریة بین المؤسسات 
 القانونیة. 

 االستشارات القانونیة
تین القانونیتین بھدف وجود سوق منسق، یجب أن توضح المؤسسات مع إدراك أن سیدلي أوستن ستنسق العمل لكال المؤسس

القانونیة أي وجھات نظر مؤجلة لدیھم حول موضوع محدد عند حدوث ھذا االختالف. عالوة على ذلك، إذا حدث ھذا 
 االختالف في اآلراء، سیطلب من كل مؤسسة قانونیة تقدیم أسباب وجھة النظر المؤجلة.

ا لوجھ/ المكالمات، یجب أن یتم عرض االستشارة القانونیة رفیعة المستوى كرد على أي شخص وخالل االجتماعات وجھً 
 یطرح سؤاالً ضمن نطاق المیثاق. 

مساءلة ھي مفتاح الخطوات التالیة حیث أنھم ھم من یقومون بإنشاء -CCWGستكون مشاركة المحامین في زمالء العمل في 
ة. بناًء على ذلك، یجب أن یتمكن الفریق الفرعي القانوني والمؤسسات القانونیة من المقترحات التي ستخضع للتعلیقات العام

 تزوید فرق العمل ھذه باألدوات الالزمة لبناء مقترحات مجدیة ومقبولة قانونًا.

النصیحة من المھم كخطوة تالیة أن تحلل المؤسسات القانونیة القوالب المختلفة للصالحیات واآللیات المرفقة من أجل تقدیم 
حول ما إذا كانت ھذه الصالحیات واآللیات قابل للتطبیق على المستوى القانوني في المقام األول وإذا لم یكن فماذا ستكون 

البدائل. في مرحلة ثانیة، سیطلب من المؤسسات القانونیة تقدیم نصیحة حول كیف یمكن تطبیق ھذه اآللیات والصالحیات من 
 ین المساءلة.وجھة نظر شاملة لعملیة تحس

https://community.icann.org/x/OiQnAw


 أسلوب الفریق الفرعي القانوني

  عندما كان فریق ثانوي فّعال، سیتم تطبیق المنھجیة وأسالیب العمل:

 تنسیق المؤسسات القانونیة والفریق الفرعي القانوني
فقط. ویتضمن  المساءلة وتتلقى تعلیمات من الفریق الفرعي القانوني التنفیذي-CCWGتقدم المؤسسات القانونیة تقاریرھا إلى 

أعضاء الفریق الفرعي القانوني التنفیذي: لیون سانشیز (قائد)، وأثینا فراجكولي وروبن جروس ودیفید ماك أولي وسابین مایر 
 وإدوارد موؤیس وجریج شاتان وسامانتا إیسنر (دعم)؛ 

یذي وأي من المؤسسات القانونیة من وفي حالة وجود حاجة لمكالمات بین األعضاء المتاحین من الفریق الفرعي القانوني التنف
أجل تناول األمور العاجلة بدن القدرة على إعداد مكالمة عامة، سیكون دائًما مطلوًبا تقدیم ملخص مناسب إلى القائمة المفتوحة 

 في الوقت المحدد. ستصبح ھذه الطریقة استثنائیة.

الفرعي القانوني غیر المدرجین في الفریق الفرعي القانوني  كما سیتم استخدام قائمة بریدیة واحدة. سیكون لدى أعضاء الفریق
 التنفیذي حقوق عرض للمساعدة في سالسة االتصاالت. یجب أن تتضمن امتیازات النشر امتیازات طلب.

 تبقى القائمة البریدیة مفتوحة ألي مراقبین. 

-سیتم توثیق األنشطة والطلبات على صفحة الویب التفاعلیة المخصصة 
 https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Legal+SubTeam 

 القائمة البریدیة: 
یتم تقدیم كافة الطلبات الرسمیة، بما في ذلك توضیحات المتابعة، كتابة وإرسالھا من خالل القائمة البریدیة العامة 

accountability5@icann.org-ccwg –  یتوفر األرشیف العام
 //accountability5-pipermail/ccwghttp://mm.icann.org على

 المؤتمرات الھاتفیة
سیتم تسجیل كافة المكالمات األسبوعیة وكتابتھا وأرشفتھا في مساحة الموقع التفاعلي العامة. 

https://community.icann.org/x/kw4nAw . 

بالتوقیت  15:00إلى  14:00قیة بین الفریق الفرعي القانوني والمؤسسات القانونیة أیام األربعاء: وسیتم إجراء مكالمة تنسی
 للفریق الفرعي القانوني والمحامین.  16:00إلى  15:00 -العالمي المنسق للفریق الفرعي القانوني فقط 

 تكون المكالمات متاحة للجمیع. 

 طلبات االستشارات
 ریق الفرعي القانوني التنفیذي یمكنھ إرسال الطلبات إلى الشركات القانونیة.ال یوجد أي شخص خارج الف

 وتنذر الشركات القانونیة الفریق القانوني الفرعي التنفیذي بأي طلبات یقدمھا األفراد خارج الفریق الفرعي القانوني التنفیذي.

أن تستمر كلتا المؤسستین القانونیتین في متابعة كما ستخضع المھام المعینة بموجب مذكرة فقط لعمل المحامین. من المھم 
المساءلة والمناقشة في القائمة البریدیة حیث قد توجد موضوعات مھمة أو أسئلة یتم طرحھا عبر مختلف -CCWGمكالمات 

 النقاشات التي قد تقدم سیاًقا إلى التعیینات التي یقوم بھا الفریق الفرعي القانوني.

تجمیع األسئلة في وثیقة واحدة من قبل الفریق الفرعي القانوني للحفاظ على مسار المخاوف المختلفة إضافة إلى ذلك، سیستمر 
 واألسئلة المطروحة ضمن المجموعة األكبر وسیتم تحدید درجة استعجالھا حتى یتم تعیینھا بصورة رسمیة إلى المحامین.

یر أقصى قدر ممكن من السیاق من أجل اإلرشاد األفضل في كل تعیین، سیبذل الفریق الفرعي القانوني قصارى جھده لتوف
 للمحامین في االحتیاجات التي تحاول المھمة المحددة تلبیتھا.

 یجب ترقیم طلبات االستشارات القانونیة بالترتیب ألغراض الرجوع إلیھا. 

 https://community.icann.org/x/4gknAw: العامة التفاعلي الموقع مساحة في الطلبات كافة أرشفة ستتم
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