دعوة لتقديم المعلومات واإلفادات الخطية
لجنة األمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق ف األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس ر
الشقية ،وف
ُ
إرسائيل (يشار إليها فيما يل بـ"اللجنة")
تدعو اللجنة األفراد والجماعات والمنظمات إىل تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بالوالية الممنوحة لها بموجب
قرار مجلس حقوق النسان  . A/HRC/RES/S-30/1وعىل وجه الخصوص ،ترحب اللجنة بالحصول عىل معلومات
يىل:
تتعلق بما ي
ز
ز
ز
• األسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم االستقرار وإطالة أمد الناع يف األرض الفلسطينية
ز
المحتلة ،بما زف ذلك القدس ر
التمين والقمع المنهجيان عىل أساس الهوية
الشقية ،وإرسائيل وما بينهما .وكذلك
ي
الوطنية أو الثنية أو العرقية أو الدينية؛
ز
النسان وجميع االنتهاكات والتجاوزات
الدوىل
• الحقائق والظروف المتعلقة باالنتهاكات المزعومة للقانون
ي
ي
/
الت وقعت منذ هذا التاري خ؛
المزعومة للقانون
ي
الت سبقت  13نيسان أبريل  2021و ي
الدوىل لحقوق النسان ي
ز
المسؤولي عن تلك االنتهاكات؛
• تحديد هوية
• تقديم توصيات بشأن تدابن المساءلة بهدف تجنب الفالت من العقاب وإنهائه وضمان المساءلة القانونية،
بما ز يف ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة عن تلك االنتهاكات؛
ز
ز
النسان ز يف
الدوىل
ينبغ أن تتخذها "الدول الثالثة" لضمان احنام القانون
ي
ي
الت ي
• تقديم توصيات بشأن الجراءات ي
ر
األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشقية.
تتمتع اللجنة بوالية مستمرة ولذا فإنها ترحب بأي إفادات ومعلومات ز يف أي وقت .ومع ذلك ،ترحب اللجنة بتقديم التقارير
ز
لتمكي األمانة الخاصة باللجنة من تحليل المعلومات ،بما ز يف ذلك أي متابعة إذا
والفادات إليها ز يف أقرب وقت ممكن،
ز
العنية.
لزم األمر .يمكن تقديم المعلومات باللغات
النجلنية والعربية و/أو ر
وتوىل اللجنة أهمية قصوى لحماية مصادر المعلومات ،ال سيما احنام رسية المعلومات ومبدأ "عدم ز
الضار" (أي عدم
ي
ز
المتعاوني مع اللجنة وسالمتهم وحريتهم ورفاههم للخطر) .ولن
تعريض حياة الضحايا والشهود وغنهم من األشخاص
ز
المتعاوني معها إال بموافقتهم/ن المستننة وستستخدم المعلومات المقدمة
تقوم اللجنة بالكشف عن هوية األشخاص
ً
من قبلهم وفقا لرغباتهم المعلنة عند تقديمها.
عن السحابة االلكنونية التالية )(secure cloud
من أجل الحفاظ عىل أمن ورسية المعلومات المقدمة ،يوىص بتقديمها ر
رج تحميل الفادات والمعلومات إىل السحابة ،إىل جانب أي مرفقات ذات صلة.
الت أنشأتها اللجنة لهذا الغرض .لذا ي ر
ي
ويطلب من األفراد والمجموعات والمنظمات الر ز
اغبي ز يف تقديم معلومات ووثائق إىل اللجنة التفضل بملء هذه االستمارة
بأي معلومات يمكنهم تقديمها وإرفاقها بإفاداتهم.
ز
ز
ينبغ إيالء اهتمام خاص لملء
ليس من الضوري تقديم جميع المعلومات المطلوبة إذا لم تكن متاحة ،عىل الرغم من أنه ي
القسم المخصص للموافقة.
ز
التاىل . coi-opteji@un.org :وعند مشاركة
ون
وبحال راودتكم/ن أي أسئلة ،ي ررج االتصال باألمانة عىل ر
النيد االلكن ي
ي
ز
المعلومات الشية عن النيد اللكن ز
ون اآلمنة (عىل سبيل المثال
ون يوىص ،عند المكان ،باستخدام قنوات ر
ر ر
النيد اللكن ي
ي
 tutanotaأو  hushmailأو  Virtruأو مواقع النيد اللكن ز
ون المشفرة األخرى).
ر
ي
ً
وننوه إىل أنه لن يتم إرسال إشعارات فردية باستالم المعلومات إىل األشخاص أو الجهات المقدمة لها .وتجدر الشارة أيضا
إىل أنه لن تنعكس جميع المعلومات المقدمة ز
بالضورة ز يف التقارير العامة الصادرة عن اللجنة .وعىل وجه الخصوص ،ال
ز
الت يدىع فيها بوقوع انتهاكات ال تندرج ضمن نطاق الوالية المعطاة لها.
يمكن للجنة النظر يف الحاالت ي

