
 المستشار القانوني -الملحق و 

 

 2016فبرایر  18
 

 المستشار القانوني -الملحق و 
مؤسستین قانونیتین خارجیتین للعمل معھا ولتقدیم المشورة  ICANN CCWGضّمت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  1

 . 1القانونیة حول توصیات مسار العمل 
المصدر األساسي لتقدیم المشورة حول حوكمة شركات كالیفورنیا وقانون الشركات الغیر ربحیة  Adler & Colvinتعتبر شركة  •

 وقانون اإلتحادات غیر المدمجة وقانون الوقف الخیري.
المشورة بخصوص حوكمة الشركات والقانون الدولي والمسائل القضائیة ومسائل القرار  Sidley Austin LLPتقدم شركة  •

كشركة قانونیة  Sidley Austinحیث تعمل  دیل لفض النزاع ومكافحة االحتكار وغیرھا من المواضیع حسبما یرى أنھا مناسبة.الب
 تنسیقیة.

 
 ICANNخالل المرحلة األولیة للعمل المشترك مع ھاتین المؤسستین القانونیتین، شّكلت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  2

CCWG ني فرعي لتنسیق العمل معھما. ومن الممكن إیجاد منھجیة للفریق القانوني الفرعي في األسفل للحصول على فریق عمل قانو
 مرجع كامل.

، تم حل الفریق القانوني الفرعي وتم إعادة تصمیم العالقة مع المؤسستین 2015وعقب إصدار مسودة التقریر األولي في شھر مایو  3
ولیس الفریق  ICANN CCWGین الرؤساء المشاركین لمجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة القانونیتین. وللمضي قدماً، تم تعی

القانوني الفرعي كمسؤولي إتصال مباشرین مع المؤسستین القانونیتین وقد ُمنحوا صالحیة مراجعة وتصدیق اإللتماسات القانونیة المقدمة 
ط في العمل المزید من التشاور المباشر بین القیادات، وساعدت أیضاً على العمل من قبل المجموعة. وقد أتاحت الطریقة الجدیدة لإلنخرا

 على تحسین القدرة على تتّبع التكالیف.
 ICANNجتمعیة لتعزیز مساءلة لمجموعة العمل الم Wikiكافة اإللتماسات القانونیة والردود الخاصة بھا على صفحة الـ  توثیقتم  4

CCWG. 
 

 قواعد المشاركة
جمع الفریق القانوني الفرعي المجموعة التالیة من قواعد المشاركة بالعمل، لتأطیر عمل المستشار القانوني وألجل التنسیق فیما بین  5

 المؤسسات القانونیة. 
 
 

 التنسیق فیما بین المؤسسات القانونیة 6
ھي المؤسسة المسؤولة عن التنسیق. ومن المتوقع أن تعمل كال المؤسستین على مسائل  Sidley & Austinستكون المؤسسة القانونیة  7

ستقوم بالتنسیق فیما یتعلق بكیفیة التكامل والتعاون بین المؤسستین. وسیكون من المھم لنجاح  Sidley Austinمختلفة معینة لھا إال أن 
 ى الساعات المكررة المستحقة للدفع.المجموعة تجنب وجود أعمال مكررة قد تؤثر عل

 ویمكن أن تكون اجتماعات التنسیق الخاص بین المحامین مقبولة ومستحسنة. یجب أن تتدفق المعلومات بحریة بین المؤسسات القانونیة. 8
 
 

 االستشارات القانونیة 9
على أنھ سیكون تنسیق عمل كال المؤسستین القانونیتین بھدف التوصل الى آراء وأصوات  Sidley Austinمع التأكید على دور مؤسسة  10

متناغمة في عملھما معاً، یتعین على كال المؤسستین توثیق وجھات النظر المتخالف حولھا بخصوص أي من المسائل المعینة تلك التي نشأ 
ھذا اإلختالف في وجھات النظر، فإنھ یتعین على كل مؤسسة قانونیة تقدیم حولھا ذلك اإلختالف. وباإلضافة الى ذلك، فیما لو حدث مثل 

 األسباب التي إعتمدوا علیھا في تبّني وجھات نظرھم تلك.
 وخالل المكالمات الجاریة / اإلجتماعات المنعقدة بشكل مباشر ینبغي تقدیم المشورة القانونیة الرفیعة المستوى خالل فترة زمنیة مناسبة 11

 ألسئلة المطروحة ضمن نطاق المیثاق المعتمد.إستجابًة ل

https://community.icann.org/x/OiQnAw
https://community.icann.org/x/OiQnAw
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أساسیة بما أنھا أطراف عمل  ICANN CCWGوتعتبر مشاركة المحامین مع أطراف عمل مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  12
القانونیة أن یكونوا  تعمل على إنشاء االقتراحات والتي ستخضع للتعلیقات العامة. لذلك، یتعین على الفریق القانوني الفرعي والمؤسسات

 قادرین على تقدیم األدوات المطلوبة الى األطراف العاملة لوضع مقترحات مجدیة وقابلة للتطبیق من الناحیة القانونیة.
حیث قدمت الشركات القانونیة نماذج مختلف بالصالحیات واآللیات وقدمت المشورة بخصوص فیما لو كانت ھذه الصالحیات واآللیات  13

بیق قانونیاً في البدایة وإذا لم تكن كذلك، أیھا سیكون البدیل. كما وقدمت الشركات القانونیة المشورة حول كیف من الممكن تنفیذ قابلة للتط
 ھذه اآللیات والصالحیات بنظرة شمولیة في عملیة تعزیز المساءلة.

 
 

 منھجیة الفریق القانوني الفرعي
 مھ، كانت المنھجیة وطرق العمل المبینة في أدناه، ھي المعتمدة في عملھ:عندما كان الفریق القانوني الفرعي یمارس مھا 14

 
 

 التنسیق بین الفریق القانوني الفرعي والمؤسسات القانونیة 15
وتتلقى التعلیمات فقط من قبل  ICANN CCWGتقوم المؤسسات القانونیة بتقدیم التقاریر الى مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  16

قیادیة للفریق القانوني الفرعي. ویضم أعضاء المجموعة القیادیة للفریق القانوني الفرعي كل من: لیون سانشیز (رئیس المجموعة ال
 الفریق)؛ أثینا فراكولي؛ روبن غروس؛ دیفید ماكولي، سابین مایر؛ إدوارد موریس/ غریغ شاتان وسامانثا إیزنیر (داعمین).

بین األعضاء المتواجدین للفریق القانوني الفرعي التنفیذي وأي من المؤسستین القانونیتین ألجل وإن كانت ھناك حاجة الى إجراء مكالمة  17
تناول المسائل الطارئة بدون أن تتاح فرصة لتحدید موعد مسبق إلجراء مكالمة عامة، فإنھ یتطلب دائماً تقدیم خالصة موجزة لما جرى 

 إللكتروني المفتوحة وباألوقات المناسبة. وستكون ھذه الطریقة أمراً إستثنائیاً.خاللھا وإرسال ھذه المالحظات الى قائمة البرید ا
 وسیتم إستخدام قائمة واحدة لعناوین البرید األلكتروني. وسیكون ألعضاء الفریق القانوني الفرعي ممن لم یدرجوا ضمن المجموعة القیادیة 18

نسیابیة اإلتصاالت الجاریة. إرسال اإللتماسات واإلستفسارات یجب أن یتم للفریق القانوني الفرعي حق اإلطالع للمساعدة على تسھیل إ
 فقط من قبل الجھات أو المجموعات التي تتمتع بإمتیاز إرسال مثل تلك الطلبات.

 وتبقى المراسالت متاحة ومفتوحة أمام كافة المراقبین. 19
 .ICANN CCWGالمخصصة بمجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  wikiصفحة الـ وسیتم توثیق األنشطة والطلبات في  20

 
 

 سلسلة المراسالت 21
-ccwg یجب أن یتم توثیق كافة الطلبات الرسمیة بما في ذلك إلتماسات التوضیحات الالحقة خطّیاً ومن خالل سلسلة المراسالت العامة: 22

accountability5@icann.org )األرشیفات العامة.( 
 
 

 مكالمات جماعیة 23
العامة الخاصة  wikiصفحة یجب تسجیل كافة المكالمات الھاتفیة لإلجتماعات األسبوعیة وتدوین نصوص مایدور فیھا وأرشفتھا في  24

 .ICANN CCWGبمجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 
حسب  15:00-14:00وستجرى المكالمات التنسیقیة بین الفریق القانوني الفرعي والمؤسسات القانونیة في أیام األربعاء من كل أسبوع:  25

للفریق القانوني  UTCحسب التوقیت العالمي المنسق  16:00-15:00 -ق القانوني الفرعي فقط للفری UTCالتوقیت العالمي المنسق 
 الفرعي والمحامین.

 المكالمات مفتوحة لكل من یرغب بالمشاركة فیھا. 26
 
 

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Legal+SubTeam
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg-accountability5
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg-accountability5
https://community.icann.org/x/kw4nAw
https://community.icann.org/x/kw4nAw
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 طلبات للحصول على المشورة 27
 المؤسسات القانونیة. الیمكن ألي فرد من خارج المجموعة القیادیة للفریق القانوني الفرعي إرسال أیة طلبات الى 28
یتعین على المؤسسات القانونیة إبالغ الفریق القانوني الفرعي التنفیذي في حالة ورود أیة طلبات من قبل أفراد من خارج المجموعة  29

 القیادیة للفریق القانوني الفرعي.
امین. ومن المھم لكال المؤسستین القانونیتین المھام التي تم تحدیدھا في المذكرة والمتفق علیھا فقط، ھي التي ستكون خاضعة لعمل المح 30

والنقاشات الجاریة عبر قوائم عناوین البرید  ICANN CCWGمواصلة متابعة إتصاالت مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 
بعض السیاقات األلكتروني ألنھ قد تكون ھناك مواضیع ھامة أو أسئلة تطرح من خالل مختلف النقاشات والتي من شأنھا أن توفر 

 للتفویضات المحددة من قبل الفریق القانوني الفرعي.
وستستمر عملیة جمع األسئلة المطروحة في وثیقة واحدى من قبل الفریق القانوني الفرعي ألجل األستمرار في متابعة كافة المسائل  31

صنیفھا ألجل إحالتھا بعد ذلك وبشكل رسمي الى والقضایا المختلفة التي أثیرت فیما بین أعضاء المجموعة األكبر وسیتم ترتیبھا وت
 المحامین المعنیین في المؤسستین القانونیتین.

وبخصوص كل مھمة، سیبذل الفریق القانوني الفرعي قصارى جھده لتقدیم مایمكنھ تقدیمھ من السیاقات الممكنة ألجل التوجیھ األمثل  32
 المحددة معالجتھا.للمحامین حول األحتیاجات التي تحاول تلك التفویضات 

 یجب ترقیم الطلبات المقدمة لإلستشارات القانونیة بشكل متتابع لغرض تسھیل الرجوع إلیھا في أوقات الحقة. 33
 ICANNالمجتمعیة لتعزیز مساءلة العامة الخاصة بمجموعة العمل  wikiصفحة الـ یجب حفظ كافة الطلبات المقدمة وأرشفتھا في  34

CCWG. 
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