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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

أساليب عمل الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري                
 الطوعي غري أو

  الوالية  -أوالً  

  األساس القانوين للوالية    
تستند أساليب العمل هذه اخلاصة بالفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو              -١

) ٣٦-د (٢٠غري الطوعي إىل والية الفريق املنصوص عليها يف قرار جلنة حقـوق اإلنـسان        
 عناصر عمل الفريق   وترد. واليت طّورهتا اللجنة وجملس حقوق اإلنسان يف عّدة قرارات الحقة         

 يف ميثاق األمم املّتحدة، والشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، واإلعالن املتعلق حبمايـة             العامل
 ٤٧/١٣٣ مجيع األشخاص من االختفاء القسري الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف قرارهـا            

  .")اإلعالن"  بُيشار إليه فيما يلي  (١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ 

  على املستوى اإلنساين والرصد: الوالية    
تقضي والية الفريق العامل، يف أحد جوانبها، مبساعدة األسر على معرفـة مـصري                -٢

وهلذه الغاية، يسعى الفريق    . أفرادها املفقودين اجملّردين من محاية القانون، أو أماكن وجودهم        
 هبدف ضمان إجراء حتقيق يف احلاالت       العامل إىل إنشاء قناة تواصل بني األسر والدول املعنية        

الفردية املوثّقة مبا يكفي وذات معامل واضحة واليت نّبهت األسر الفريق العامل إليها بـصورة               
  .مباشرة أو غري مباشرة، وذلك من أجل توضيح مصري األفراد املفقودين أو أماكن وجودهم
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، حصراً مـع الـدول      ي القسر وينّسق الفريق العامل، لدى إحالة حاالت االختفاء        -٣
ية ألّي شخص خاضع لواليتها     قوق اإلنسان احلعلى الدول احترام    القائل بأن   بدأ  املانطالقاً من   

  . القضائية ومحايتها والوفاء هبا
رصد امتثال الدول اللتزاماهتا املستمّدة ) أ(وأوِكلَ إىل الفريق العامل املهّمتني التاليتني     -٤

توفري املساعدة للدول من أجـل تطبيـق        ) ب( املعمول هبا، و   من اإلعالن والقواعد الدولية   
  . القواعد هذه
توضـيح أوضـاع احلـاالت    ال فيما يتعلق ب ويذكّر الفريق العامل الدول بالتزاماهتا        -٥

تشمل منع حـصول    توى اّتخاذ إجراءات ذات طابع أعّم       بل أيضاً على مس   فحسب،  الفردية  
  .ها واستئصاهلاعن املسؤولنيومعاقبة حاالت االختفاء القسري والتحقيق فيها 

وهو يلفت انتباه الدول واملنظمات غري احلكومية واألسر وغريها مـن أصـحاب               -٦
املصلحة املعنيني إىل جوانب عاّمة أو حمّددة يف اإلعالن، ويوصي باعتماد سبل لتذليل العقبات            

 احلكومية واألسر وسائر    اليت تعترض إنفاذ اإلعالن، ويناقش مع ممثّلي الدول واملنظمات غري         
ويـساعد الفريـق    . أصحاب املصلحة املعنيني طرائق حلّ مشاكل معّينة على ضوء اإلعالن         

العامل الدول أيضاً بزياراته القطرية، كما يساعد الدول واملنظمات غري احلكومية واألسـر              
ـ دراسـية وتـوفري     اللقات  احلوسائر أصحاب املصلحة املعنيني عن طريق تنظيم         ت دمااخل

الفريق العامل كذلك للدول املعنية مالحظات حول تنفيـذ اإلعـالن،           يبدي  و. ستشاريةاال
ويعتمد تعليقات عاّمة مىت يرى أنّ اإلعالن يقتضي مزيداً من التوضيح أو التفسري يف سـياق                

 الدول وهيئات   لنشر أعماله بني  وهو يضع، عالوةً على ذلك، استراتيجّيات       . القانون الدويل 
تحدة وسائر مؤسسات حقوق اإلنسان احلكومية الدوليـة، ومؤسـسات حقـوق            األمم امل 

  .اإلنسان الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، وسائر منظّمات اجملتمع املدين، واألسر

  تعريف االختفاء القسري    
االختفاء القسري، حبسب تعريفه الوارد يف ديباجة اإلعالن، يأخذ صورة القـبض              -٧

تجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرماهنم من حريتهم على أي حنو            على األشخاص أو اح   
آخر، على أيدي موظفني من خمتلف فروع احلكومة أو مستوياهتا أو على أيدي جمموعـات               

، منظمة أو أفراد عاديني يعملون باسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة              
ف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم     أو برضاها أو بقبوهلا، مثّ رفض الكش      

   .أو رفض االعتراف حبرماهنم من حرّيتهم، مما جيّرد هؤالء األشخاص من محاية القانون
 أنّ حاالت االختفاء القسري،     على أساس ،  مهامهتأدية  ، عند    الفريق العامل  عملوي  -٨

ذلك إال عندما يرتكب فعـل االختفـاء   وفقاً للتعريف الوارد يف ديباجة اإلعالن، ال ُتعَتَبر ك    
) مثل اجملموعات شبه العـسكرية   (القسري موظّف حكومي أو فرد عادي أو جمموعة منظمة          



A/HRC/WGEID/102/2 

3 GE.14-14105 

وبنـاًء عليـه،    . يعمل باسم الدولة أو بدعم مباشر أو غري مباشر منها أو برضاها أو بقبوهلا             
وعات ال تعمل باسـم      إىل أشخاص أو جمم    ُتنَسبيتدّخل الفريق العامل يف احلاالت اليت        ال

احلكومة أو بدعم مباشر أو غري مباشر منها أو برضاها أو بقبوهلا، مثل احلركات اإلرهابيـة                
  .املتمّردة اليت حتارب احلكومة على أراضيها أو

  تعريف الضحايا    
بالرغم من أنّ اإلعالن ال يعّرف مبدأ ضحايا االختفاء القسري تعريفـاً واضـحاً،                -٩

 يف سـعيه ويعترب الفريق العامل، . يف له مع مراعاة تطّور القانون الدويل      استخالص تعر  ميكن
لتنفيذ واليته، أن الضحايا هم األشخاص املفقودون وأّي فرد حلقه ضرر كنتيجـة مباشـرة               

 .لالختفاء القسري

  معاجلة احلاالت  -ثانياً  

  اإلجراءات العاجلة    
 استالم اليت تسبقرة األشهر الثالثة    خالل فت اليت تقع   حاالت االختفاء القسري،     حتال  -١٠

قبـل  اليت تقع  أما احلاالت   . بأسرع الوسائل و ة مباشرةً  املعني الدولةإىل  ،  الفريق العامل للتقرير  
 ميض على وقوعها أكثر من سنة من تاريخ استالم األمانة هلا، فيمكن     ملفترة األشهر الثالثة، و   

،  املقّرر -  على إذن من الرئيس    رسالة، بناءً يق  عن طر ني الدورات   يف الفترة الفاصلة ب   إحالتها  
در اويبلغ الفريق العامل املص   .  حبالة وقعت خالل فترة األشهر الثالثة      مرتبطةشريطة أن تكون    

مع  التواصل على    األقارب أو املصدر   احلكومة املعنية، مما يساعد   بأنّ إجراًء عاجالً أرِسلَ إىل      
 .السلطات املختصة

  ةاإلجراءات العادي    
ُتعرض حاالت االختفاء القسري، املبلغ عنها بعد فترة األشهر الثالثة، على الفريـق               -١١

وحتال احلاالت، بناًء على إذن حمدد من الفريق العامل،         . العامل لفحصها بدقة خالل دوراته    
 املفقـودين  توضيح مصري األشخاص     من أجل ها إجراء حتقيقات    إليُيطلب  و املعنية   الدولإىل  
وحتال هذه احلاالت برسـالة يوجههـا       .  وجودهم وإعالم الفريق العامل بالنتائج     أماكن أو
  . املعنيةالدوللفريق العامل إىل ل املقّرر - رئيسال
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  التقارير اخلاصة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    
عادةً ما تقّدم أسر األشخاص املفقودين أو أصدقاؤهم تقارير بشأن حاالت االختفاء              -١٢

من تناط به مـسؤولية     ولكن جيوز أيضاً أن حييل      . القسري أو غري الطوعي إىل الفريق العامل      
متثيل األسر أو الدول أو املنظمات احلكومية الدولية أو املنظمات غري احلكوميـة أو مـصادر                

وجيب تقدمي هذه التقارير كتابةً مع حتديد هوية        . موثوقة أخرى هذه التقارير إىل الفريق العامل      
املصدر بوضوح؛ وإذا كان املصدر من غري أفراد األسرة، فعليه أن ينال موافقة صـرحية مـن                 
األسرة لإلبالغ عن حالة االختفاء القسري بامسها وأن يكون قادراً على متابعة مصري الشخص              

  .أدناه) و(١٤املفقود مع أقاربه، إال يف الظروف االستثنائية، كما هو مبّين يف الفقرة 
 الفريق العامل إشعاراً رمسياً باستالم التقرير وجيوز له طلـب أّي توضـيح              ويرسل  -١٣

 . ضرورّي من املصدر

  متطلّبات النظر يف احلاالت    
يقّدم الفريق العامل للدول كلّ املعلومات ذات الصلة املتوفّرة لديه، لكي ميكّنها من               -١٤

ملصادر على تقدمي كلّ التفاصـيل      وهلذه الغاية، حيثّ الفريق العامل ا     . إجراء حتقيقات جمدية  
ويطلب الفريق العامـل تزويـده      . املمكنة املتعلّقة هبوّية الشخص املفقود ومالبسات اختفائه      

  :باملعلومات التالية كحّد أدىن
مع االسم بالكامل يف اللغة األصـلّية، إذا        (اسم الشخص املفقود بالكامل       )أ(  
أخرى يستخدمها ذلك الشخص، وتاريخ ميالده      ، وعند االقتضاء، أّي كنية أو أمساء        )أمكن

  وجنسه وجنسّيته ووظيفته أو مهنته؛ 
فيه الشخص املفقود ُسلبت تاريخ االختفاء، أّي اليوم والشهر والسنة، الذي   )ب(  

مل يكن تاريخ االختفاء معروفاً، ينبغي تقدمي بيان        إذا  و. حرّيته، أو الذي شوِهَد فيه آخر مّرة      
  ؛ )٢٠١٢مارس أو يف فصل الربيع من عام /هر آذارمثالً يف ش(تقرييب 

الشخص املفقود حريته أو املكان الذي شوِهَد فيه آخرة مـّرة           سلب  مكان    )ج(  
ذكر املكان بأعلى قدر ممكن من الدقّة مع حتديد الـشارع أو املدينـة أو املقاطعـة أو أّي                  (

  ؛)معلومات أخرى ذات صلة
تعمل باسم الدولة أو بدعم مباشر      اليت   خرىاألطراف  األموظفو الدولة أو      )د(  

ُيعَتقَد أهنم مسؤولون عن جتريـد الـشخص   الذين أو غري مباشر منها أو برضاها أو بقبوهلا،         
  املفقود من حريته أو احتجازه من دون االعتراف بذلك؛

أّي فرد آخر أو منظمة أخرى بالنيابة اختذها اخلطوات اليت اختذهتا األسرة أو   )ه(  
ة لتحديد مصري الشخص املفقود أو مكان وجوده أو على األقـلّ إشـارة إىل أنّ                عن األسر 
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وإذا مل ُيتََّخـذ    . اجلهود املبذولة للجوء إىل سبل االنتصاف احمللية فشلت أومل تفضِ إىل نتيجة           
  أّي إجراء ينبغي حتديد أسباب ذلك؛ 

مل يكن هـذا    ينبغي أن يقّدم مصدر موثوق احلالة إىل الفريق العامل، وإذا             )و(  
املصدر أحد أفراد أسرة الضحية فيجب أن يوضح ما إذا نال موافقتها املباشرة على عـرض                

وإذا مل ينل هذه املوافقة، فينبغي لـه أن يقـّدم           . هذه احلالة على الفريق العامل بالنيابة عنها      
   .شرحاً مفّصالً

وِف احلالـة املقّدمـة     يطلب الفريق العامل تزويده مبزيد من املعلومات، إذا مل تست         و  -١٥
  . املتطلّبات املذكورة أعاله

  حاالت الضعف    
فيما يتعلّق حباالت االختفاء املبلغ عنها، يسلّط الفريق العامل الضوء علـى وضـع                -١٦

األشخاص الذين يعيشون يف حالة ضعف مبن فيهم النساء واألطفال واملسنون واألشـخاص             
  . يات والشعوب األصليةذوو اإلعاقة واألشخاص املنتمون إىل األقل

  األطفال    
يف حال اختفاء طفل، يتكّتم الفريق العامل على امسه يف الوثـائق العلنيـة، إال إذا                  -١٧

  .اقتضت مصلحة الطفل أو والية الفريق العامل خالف ذلك

  احلمل    
يف حال اختفاء امرأة حامل، ينبغي اإلشارة إىل الطفل، الذي يفترض أنه وِلد أثنـاء                 -١٨
وُيعامل الطفل على أّنه حالة مستقلة عندما يبلـغ         . جاز األم، يف وصف حالة اختفاء األم      احت

 . شهود بأن األم قد ولدت طفالً بالفعل أثناء احتجازها

  احلاالت املتعلقة بدولتني أو أكثر    
 ُترَسل إىل مجيع الدول املعنية التقارير املتعلقة حباالت اختفاء واليت تشري إىل مسؤولية              -١٩

موظفي دولة معّينة بصورة مباشرة عن حالة اختفاء يف دولة أخرى أو ضلوعهم فيها، أو إىل                
حاالت يكون فيها موظفو أكثر من دولة مسؤولني بصورة مباشرة عن االختفاء أو متورطني              

 . وجيوز للفريق العامل أن ُيطِلع دوالً أخرى على التقارير إذا اقتضت الظروف. فيه

الشخص املفقود  فيها  ُسلبت  ة االختفاء إال يف إحصاءات الدولة اليت        وال تدرج حال    -٢٠
ويف ظروف استثنائية، قد ُتدَرج حاالت يف       .  آخر مّرة، حبسب التقارير    احّريته أو شوهد فيه   

ولكن جيوز إرسال   . إحصاءات دولة أخرى، إذا اقتضت الوالية اإلنسانية للفريق العامل ذلك         
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حّدر منها الضحية   ناالختفاء على أراضيها أو اليت ت     دث   اليت ح  نسخ من املراسالت إىل الدولة    
  .لكي تشارك، حيثما أمكن، يف مجع أّي معلومات من شأهنا أن توّضح احلالة

  احلاالت اليت مل ُيَبّت فيها بعد    
يعترب الفريق العامل أنّ احلاالت اليت مل ُتَوضَّح أو أغِلقَت ملفّاهتا أو توقف النظر فيها                 -٢١
وال يتأثر هذا املفهوم بأّي تغـيري       .  ألساليب العمل هذه، هي حاالت مل ُيَبّت فيها بعد         وفقاً

 .للحكومة يف بلد معني أو يف حالة خالفة الدول

  الرسائل التذكريية    
يذكّر الفريق العامل كل الدول املعنية مرة كل عام باحلاالت اليت مل توّضـح بعـد                  -٢٢

. اخلاضعة لإلجراءات العاجلة واحملالة منذ الدورة السابقةوثالث مرات كل عام بكل احلاالت 
وعند الطلب، يزّود الفريق العامل الدولة أو املصدر املعنيني، قـدر املـستطاع، مبعلومـات               

 .عن بعض احلاالتمستكملة 

  الردود واملعلومات املتعلقة حباالت االختفاء القسري    
لصلة الواردة من مصدر أو دولـة مـا   يفحص الفريق العامل مجيع املعلومات ذات ا       -٢٣

بشأن حالة مل ُيَبّت فيها بعد، وُتحال هذه املعلومات إىل الدولة أو املصدر املعنيني لتقدمي أّي                
املقّرر أن يسمح بإحالة املعلومات اليت  -وجيوز للرئيس . مالحظات أو تفاصيل إضافية بشأهنا    

. بني الدوراتالفاصلة فترة النظر فيها، خالل قد ال تؤدي إيضاح احلالة أو إقفاهلا أو إيقاف ال    
 -وُيطلَع األعضاء خالل الدورة الالحقة على املعلومات املُحالة بناًء على إذن من الـرئيس               

  . املقرر من أجل اختاذ القرار املناسب
 واردة من مصدر معّين إىل حتديد مـصري         توثيقاً جيداً وإذا أفضت معلومات موثّقة       -٢٤

وإذا قّدمت الدولة املعنية املعلومات  .  أو مكان وجوده، تكون احلالة موّضحة      الشخص املفقود 
واعتربها الفريق العامل كافية، فقد يؤدي ذلك إىل إيضاح احلالة وُتطَبَّق عندئٍذ قاعدة األشهر              

وإذا رأى الفريق العامل ضرورة أن تزّوده الدولة أو املصدر مبزيد مـن املعلومـات،               . السّتة
 .بِقَي احلالة ضمن احلاالت اليت مل ُيَبّت فيها بعدفيجوز أن ُي

  قاعدة األشهر الستة    
حيال إىل املصدر أي رد من الدولة حيتوي على معلومات تفـصيلية بـشأن مـصري                  -٢٥

 إحالة  وإذا مل ُيجِب املصدر يف غضون ستة أشهر من تاريخ         . الشخص املفقود أو مكان وجوده    
معلومات الدولة ألسباب يعتربها الفريق العامل غري منطقيـة،         رد الدولة إليه، أو إذا طعن يف        
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يف املوجز اإلحصائي للتقرير السنوي حتت      فإهنا تدرج   بالتايل  واحلالة عندئٍذ موضحة    اعتربت  
وإذا طعن املصدر يف معلومات الدولة ألسـباب        ". احلاالت اليت أوضحها رّد الدولة    "عنوان  

  .إىل التعليق على املسألة الدولة بذلك وُتدعى ُتبلغمنطقّية، 

  توضيح احلاالت    
يتحقق التوضيح عندما ُيحدَّد مصري األشخاص املفقودين أو مكان وجودهم بوضوح   -٢٦

وُتحال معلومات مفّصلة نتيجة حتقيقات الدولة، أو استفسارات املنظمات غري احلكوميـة،            
 احلقائق اليت يقوم هبا الفريق العامل أو موظفو حقوق اإلنسان الذين            أعمال بعثات تقّصي   أو

توفدهم األمم املتحدة أو أي منظمة دولية أخرى تعمل يف امليدان، أو عن طريق البحث الذي                
 ويف هذه الظروف، . ميتاًوتقوم به األسرة، بصرف النظر عما إذا كان الشخص املفقود حياً أ       

  . أعاله٢٥سّتة املبّينة يف املادة ُتطَبَّق قاعدة األشهر ال

  غلقت ملفاهتاأُاحلاالت اليت     
جيوز للفريق العامل أن يقرر إغالق ملّفات حالة ما، عندما تصدر السلطة املختـصة        -٢٧

احملددة يف القانون الوطين ذي الصلة إعالناً بغياب الشخص نتيجة اختفاء قـسري وعنـدما               
ألخرى حبرية، ومبا ال يدع جماالً للشك، رغبتهم يف عدم          يبدي األقارب أو األطراف املعنية ا     

وينبغي، يف مجيع األوقات، أن حتترم هذه الشروط احلق يف احلقيقة . االستمرار يف متابعة احلالة  
  .والعدل والتعويض الكامل

  إيقاف النظر يف احلاالت    
احلـاالت الـيت     جيوز للفريق العامل، يف ظروف استثنائية، أن يقرر إيقاف النظر يف            -٢٨

رية، ومبا ال يدع جماالً للشك، رغبتها يف عدم االستمرار يف متابعة احلالة،             تبدي فيها األسر حب   
أو إذا مل يعد املصدر موجوداً أو كان غري قادر على متابعة احلالة، وفشلت اخلطوات الـيت                 

 .اختذها الفريق العامل إلجراء اتصاالت مع مصادر أخرى

  حلاالتإعادة فتح ملفات ا    
 اعتبار أن حالة ، خطأ ،إذا قدمت املصادر معلومات مفّصلة وواضحة تفيد بأنه جرى          -٢٩
وقف النظر فيها، بسبب إشارة الدولة يف ردها إىل شخص أُغلق ملفها أو أُتوّضحت أو  ما قد

آخر أو عدم انسجام هذا الرد مع احلالة املبلغ عنها أو عدم وصوله إىل املصدر خالل فتـرة                  
ر الستة املشار إليها أعاله، جيوز للفريق العامل أن حييل احلالة إىل الدولة مـن جديـد                 األشه

ويف مثل هذه األحوال، ُيعاد إدراج احلالة املعنية يف قائمة احلاالت اليت            . ويطلب إليها التعليق  
 .مل ُيبّت فيها بعد
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  آليات احلماية األخرى  -ثالثاً  

  النداءات العاجلة    
العامل أن يرسل نداًء عاجالً مىت ترده ادعاءات ذات مصداقية بإيقاف           جيوز للفريق     -٣٠

حريته على أي حنو أخر، وباختفائه قسرياً أو تعّرضه    سلبه  شخص أو احتجازه أو اختطافه أو       
وميكن اللجوء إىل هذه اإلجراءات، يف ظروف اسـتثنائية أخـرى،         . خلطر االختفاء القسري  

وحييل الفريق العامل هـذه االّدعـاءات       . ع يتطلّب ذلك  عندما يرى الفريق العامل أن الوض     
مباشرةً وبأسرع الوسائل إىل وزير الشؤون اخلارجية يف الدولة املعنّية ويطلـب إىل الدولـة               

 .إجراء التحقيقات الالزمة وإطالع الفريق العامل على النتائج

لسنوي للفريق العامل،  وُتدَرج النداءات العاجلة يف وثائق ما بعد الدورة ويف التقرير ا            -٣١
ولكن إذا تضّمنت املعلومات املقّدمـة وفقـاً        . لكنها ال ُتحَسب يف إحصاءات الدولة املعنّية      

، يصبح النداء العاجل حالة     "متطلّبات النظر يف احلاالت   "للشروط املذكورة يف الفقرة املعنونة      
  .ية برسالة منفصلةغ الدولة املعنحبسب االقتضاء، ويف هذه احلال ُتبلعادية أو عاجلة 

  التدخل الفوري    
ُتحال إىل الدول املعنية حاالت الترهيب أو االضطهاد أو االنتقـام مـن أقـارب                 -٣٢

األشخاص املفقودين، أو الشهود على حاالت االختفاء أو أسرهم، أو أعـضاء منظمـات              
ألفـراد  األقارب واملنظمات غري احلكومية األخرى، أو املدافعني عن حقوق اإلنـسان، أو ا            

املعنيني حباالت االختفاء، وُتناَشد الدول اختاذ خطوات حلماية مجيـع احلقـوق األساسـية              
وُتحال حاالت مشاهبة تتطلّب تـدخالً فوريـاً، إىل وزراء الـشؤون            . لألشخاص املتأثرين 

 . اخلارجية مباشرة وبأسرع الوسائل

  االدعاءات العامة    
ت اليت وردت أو ُجِمَعت من      ام ملخصاً لالدعاءا   الفريق العامل إىل الدول بانتظ     حييل  -٣٣

 املنظمـات غـري      مـن  وثوقة مثل أقارب األشخاص املفقودين، أو      من مصادر م    أو الدول،
 فيما يتعلق بالعقبات اليت تعترض تنفيذ اإلعالن يف أّي دولة، ويدعو         ،صداقيةاملاحلكومية ذات   

 .الدول إىل اإلدالء بتعليقاهتا إذا شاءت

 . االّدعاءات العاّمة يف وثائق ما بعد الدورات ويف التقرير السنوي للفريق العاملوُتدَرج  -٣٤
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  الرسائل األخرى    
عندما ترد اّدعاءات موثوقة ومفّصلة بضلوع الدولة يف حاالت اختفاء قسري، جيوز              -٣٥

  .للفريق العامل أن يقّرر التدّخل
دولة ما يف اعتماد تـدابري قـد       وعندما ترد ادعاءات موثوقة ومفّصلة تشري إىل نظر           -٣٦

 .تعرقل تنفيذ اإلعالن، جيوز للفريق العامل التواصل مع الدولة املعنية ومصادر أخرى

  متابعة الرسائل     
جيوز للفريق العامل، عندما يرى الوضع مناسباً، أن يطلب إىل الدولـة أو املـصدر                 -٣٧

املسألة لكي يتسّنى لـه تقيـيم        ب بأّي معلومات متعلقة  األصلي أو أّي مصادر أخرى تزويده       
وميكنه اختـاذ أّي تـدابري      . الوضع ومدى فعالية التدابري اليت اّتخذهتا الدولة استجابةً لرسائله        

  .متابعة أخرى يراها مناسبة

ردود الدول على النداءات واالدعاءات العامة والتدخل املباشـر والرسـائل               
  األخرى

ل على النداءات العاجلـة والتـدخل املباشـر         يفحص الفريق العامل كلّ ردود الدو       -٣٨
يف وثائق ما بعد الدورة ويف التقرير السنوي الذي ُيقَدَّم          تلك الردود   والرسائل األخرى وُتلَخَّص    

وأّي معلومات ذات صلة تقّدمها الدولة بشأن هذه الرسائل ُتحـال           . إىل جملس حقوق اإلنسان   
  .مبالحظاهتا أو تقدمي مزيد من التفاصيل بشأهناإىل املصادر اليت ُتدعى بدورها إىل اإلدالء 

  تفويض السلطة   -رابعاً  
املقـّرر الـسماح     -  جيوز للرئيس  يف دور االنعقاد،  كون الفريق العامل    يعندما ال     -٣٩

بإحالة الرسائل إىل الدول واملصادر على أساس تفويض السلطة اليت أوكلها إليـه الفريـق                
  .ذا أمكنالعامل، بالتشاور مع األعضاء، إ

 . وُيرَسل النّص الكامل ألّي إحالة إىل األعضاء اآلخرين بلغة اإلحالة األصلية  -٤٠

 احلوار والتنسيق والتعاون  -خامساً  

يتحاور الفريق العامل مع الدول بشأن مسائل متعلقة حباالت االختفـاء القـسري               -٤١
 .وتنفيذ االتفاقية
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الفريق العامل مع جملس حقوق اإلنـسان،       يتعاون وينّسق، وعند االقتضاء، يتشاور        -٤٢
وإجراءاته اخلاصة، ومع هيئات األمم املتحدة، ومكاتبها، ووكاالهتا املتخصصة، وصـناديقها           

األمم املتحـدة أو املنظمـات      أسستها   وهيئات املعاهدات، وسائر اهليئات اليت       ،ذات الصلة 
ة هبدف ضمان اّتساق مالحظات كلّ احلكومية الدولية أو الدولية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمي

  . منها وتوصياهتا
وعنـد  . ويتعاون وينّسق الفريق العامل مع اللجنة املعنية حباالت االختفاء القـسري        -٤٣

تبادل املعلومات وتنسيق اجلهود، حيترم الفريق العامل خمتلف الواليات واألدوار اليت تضطلع            
اجلة احلاالت واإلجراءات العاجلة األخـرى، إىل       ويستند الفريق العامل، لدى مع    . هبا اهليئتان 

 . أدناه من أساليب العمل هذه٤٧القاعدة الواردة يف الفقرة 

ويعمل الفريق العامل أيضاً مع املؤسسات الوطنية يف سعيه إىل احلوار بشأن مـسائل     -٤٤
 .زياراته وخالهلا وأثناء متابعتهال التحضريذات صلة بواليته وعند 

لفريق العامل مع املنظمات غري احلكومية ومجعيات أسر الضحايا وسـائر           ويتفاعل ا   -٤٥
ويدعوها إىل أن تقّدم له تقارير، ومعلومـات أو وثـائق أخـرى،             . منظمات اجملتمع املدين  

  .ذات صلة بأنشطة الفريق العاملتكون وبيانات شفهّية أو مكتوبة، حبسب االقتضاء، 
اً لتقديراته، أّي معلومات ووثائق وبيانات أخرى وجيوز للفريق العامل أن يستلم، وفق  -٤٦

  .مقّدمة له، مبا فيها من أفراد ومصادر غري مذكورة يف الفقرات أعاله

  إحالة املراسالت إىل هيئات أخرى    
إذا رأى الفريق العامل أّنه من األفضل إحالة مسألة أو اّدعاء مقّدم إليـه إىل هيئـة                   -٤٧

يل املسألة أو االّدعاء إىل اهليئة األخرى لتتخذ اإلجـراءات          أخرى، يتشاور مع املصدر مثّ حي     
ويعمل الفريق العامل، عند احلاجة، بالتعاون مع هيئة أو هيئات          . الضرورية، حبسب االقتضاء  

وإذا استلم حالة أو اّدعاء أو وثيقة أخرى تتضّمن معلومات مهّمة بالنسبة إىل هيئات              . أخرى
 . االقتضاء، إىل اهليئات املعنّيةأخرى، ُتحال هذه املعلومات، عند

إىل ترقـى  وعندما يستلم الفريق العامل ادعاءات بوقوع ممارسات اختفاء قسرّي قد          -٤٨
هذه االدعاءات وحييلها، عند االقتضاء، إىل السلطات       فإنه يقّيم   درجة اجلرائم ضّد اإلنسانية،     

  .ليةاملختّصة سواء كانت دولية أو إقليمية أو دون إقليمية أو داخ

  أنشطة أخرى للفريق العامل  -سادساً  

  الزيارات القطرية والتقارير    
يقوم الفريق العامل بزيارات للبلدان بناء على دعوات منها، ولكنه يبادر أيـضاً إىل                -٤٩

وترمي هذه الزيارات، مـن     . االتصال بالدول للقيام بزيارات قطرية عندما يرى ذلك مناسباً        
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  من جهـة    احلوار بني السلطات املعنية مباشرة أو األسر أو ممثليها         بني مجلة أمور، إىل حتسني    
. ، واملساعدة يف توضيح حاالت االختفاء القسري املبلغ عنها         من جهة أخرى   والفريق العامل 

لنظر يف ممارسات الدولة ملنع حاالت االختفاء  إىل ا،هزيارات خالل ،ريق العامل أيضاً   الف رميوي
 واستئصاهلا، إضافة إىل الـربامج والتـدابري        املسؤولني عنها عاقبة  القسري والتحقيق فيها وم   

  .املعتمدة لتنفيذ اإلعالن وضمان حقوق الضحايا، من بني أشخاص آخرين
  .الفريق العامل تقارير عن زياراته القطرية إىل جملس حقوق اإلنسانقّدم وي  -٥٠
لفريق العامل أن يقّرر تقيـيم       طلبات زيارهتا، جيوز ل    ترفضوفيما يتعلّق بالبلدان اليت       -٥١

املعلومات اليت مجعها من دون القيام بزيارة قطرية، وحتديد طريقة إتاحة ذلك التقييم بصورة              
 .علنية، وإقامة حوار بّناء مع الدولة املعنية

  املتابعة    
فيما يتعلق بالبلدان اليت زارها الفريق العامل أو يف احلاالت اليت جرى فيهـا تقيـيم          -٥٢
ع من دون زيارة قطرية، يذكّر الفريق العامل الـدول املعنيـة دوريـاً باملالحظـات                الوض

والتوصيات الواردة يف التقارير ذات الصلة بتلك الزيارات، ويطلب تقدمي معلومات عما أولته         
من اهتمام هلا أو اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذها أو القيود اليت رّبما حالت دون تنفيذها طاملـا                 

  .وجيوز للفريق العامل أيضاً أن يبادر بالقيام بزيارات متابعة. فريق العامل ضرورة يف ذلكيرى ال
 أخرى تزويده   مالئمةوجيوز للفريق العامل أن يطلب إىل اجملتمع املدين وإىل مصادر             -٥٣

  .مبعلومات من أجل مواصلة تقييم وضع تنفيذ التوصيات
الدول ومصادر أخرى يف إعداد تقارير املتابعة وميكن استخدام املعلومات اليت قّدمتها     -٥٤

  .ضمن التقرير السنوي للفريق العامل أو بأّي طريقة مناسبة أخرى

  الدورات    
جيتمع الفريق العامل ثالث مرات يف السنة للنظر يف املعلومات املقدمة إليه منذ دورته                -٥٥

د اجتماع علين على أساس     وميكن للفريق العامل أن يقرر عق     . وتكون جلساته سرية  . السابقة
  .خمصص

وجيوز للفريق العامل أن يعقد اجتماعات خالل الدورات، حبكم وظيفته أو نـزوالً               -٥٦
  . عند طلبات األطراف املعنية الستالم املعلومات من الدول أو من مصادر أخرى

  األنشطة فيما بني الدورات    
تمع بانتظام مع ممثلي الـدول      يعمل الفريق العامل خالل فترات ما بني الدورات وجي          -٥٧

 .واملنظمات غري احلكومية وأفراد األسر والشهود
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ويشارك أعضاء الفريق العامل يف األنشطة فيما بني الدورات بـصفتهم أعـضاء يف          -٥٨
  .الفريق العامل

وتشمل أساليب العمل هذه كلّ األنشطة اليت ينفّذها أعضاء الفريق العامل واملرتبطة              -٥٩
  .يقبوالية الفر

وينبغي لألعضاء املشاركني يف األنشطة فيما بني الدورات إبالغ الفريـق العامـل               -٦٠
  .مبشاركتهم مسبقاً، إذا أمكن، وإرسال تقارير إليه بعد انتهاء النشاط

أو ال خيّول هلم التعّهد بـشيء       واألعضاء املشاركون يف األنشطة فيما بني الدورات          -٦١
. مل إال بتفويض حمدد للسلطة صادر عـن الفريـق العامـل           اختاذ قرارات باسم الفريق العا    

  . املقّرر-من السلطات املنوطة أصالً بالرئيس أّياً  ما يقّيدالقاعدة يوجد يف هذه  الو
وينبغي لألعضاء تفادي أّي نوع من أنواع تضارب املصاحل الفعلي أو احملتمل عنـد                -٦٢

  .مشاركتهم يف األنشطة فيما بني الدورات

   األعضاءمشاركة    
عندما تتعلّق املعلومات قيد النظر ببلد معني يكون أحد أعضاء الفريق العامـل مـن      -٦٣

  .يف النقاشاتإن هذا العضو ال يشارك مواطنيه، ف

  انتخاب أعضاء املكتب   -سابعاً  
وُينَتَخـب  .  املقّرر ونائب الـرئيس -ينتخب الفريق العامل من بني أعضائه الرئيس        -٦٤

 .جيوز إعادة انتخاهبم ما داموا أهالً لـذلك       و. ريق العامل ملّدة سنة واحدة    أعضاء مكتب الف  
ويراعي الفريق العامل، عند انتخاب أعضاء مكتبه، التوزيع اجلغرايف واملساواة بني اجلنـسني             

  .قدر اإلمكان بني األعضاء، وذلك من مجلة أمور أخرىوالتناوب 
 الفريق  مناصب أعضاء مكتبلشغل منصب منويف حال ترّشح شخص واحد فقط    -٦٥

 نيويف حال وجود مرشَح. العامل، جيوز للفريق أن يقرر انتخاب ذلك الشخص بتوافق اآلراء    
  خبالف ذلك  أعضاء املكتب، أو حني يقرر الفريق العامل      لشغل منصب من مناصب     أو أكثر   
ل عـدم   ويف حـا  .  االقتراع، ُينتخب املرّشح احلائز على أغلبية بسيطة من األصوات         إجراء

وُينَتَخب املرشح احلائز علـى أغلبيـة       . حصول أّي مرشح على هذه األغلبية، ُيعاد االقتراع       
  . وُتجرى االنتخابات باالقتراع السري. األصوات
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  التقرير السنوي ووثائق ما بعد الدورة  -ثامناً  
 الفريق العامل تقارير سنوية عن أنشطته إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعيـة           قدم  ُي  -٦٦

. وُيطِلعهما على مراسالته مع الدول واملنظمات غري احلكومية واجتماعاته وزياراتـه          . العامة
  .وترد التقارير بشأن الزيارات القطرية كإضافات إىل التقرير الرئيسي

ويعتمد الفريق العامل وثائق ما بعد الدورة وينشرها بعد انتهاء كلّ دورة، وهي تبّين              -٦٧
  .االت اليت درسهاأنشطته ومراسالته واحل

  العناوين  -تاسعاً  
  . هذهُتستخدم العناوين لإلحالة فقط وينبغي أال تعترب جزءاً من أساليب العمل  -٦٨

 ٢٠١٤فرباير / شباط٧اعُتِمَد يف 

       


