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  للجمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورتها االستثنائيةقرار 
  الطارئة العاشرة، تدين فيه استخدام إسرائيل

  القوة املفرطة ضد املدنيين
  ]مقتطفات[ .21/10/2000، نيويورك

  
  

  [.......]  
  إن اجلمعية العامة؛  
  [.......]  
ام التالية يف احلرم الشريف وغيره من واألي 2000سبتمبر / أيلول 28تدين العنف الذي وقع يوم ـ 1  

، وكذلك يف األماكن األُخرى الواقعة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، األمر الذي أسفر يف القدس األماكن املقدسة
  أغلبيتهم الساحقة من املدنيين الفلسطينيين، وكثير من الضحايا اآلخرين؛ 100عن مصرع أكثر من 

سيما استعمال القوة بصورة مفرطة من جانب القوات اإلسرائيلية ضد املدنيين ـ تدين أعمال العنف، وال 2  
  الفلسطينيين؛

ـ تعرب عن التأييد للتفاهمات التي تم التوصل إليها يف مؤتمر القمة املعقودة يف شرم الشيخ، مصر، 3  
  وتدعو جميع األطراف املعنية إىل تنفيذ تلك التفاهمات بصدق ودون تأخير؛

راف التصرف فوراً من أجل الرجوع التوقف فوراً عن العنف واستخدام القوة، وتطلب إىل األطـ تطالب ب4  
، وتسلم باتخاذ األطراف للخطوات الالزمة 2000سبتمبر / أيلول 28عن جميع التدابير املتخذة يف هذا الصدد منذ 

  يف هذا االجتاه منذ مؤتمر قمة شرم الشيخ؛
اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، بما يف ذلك القدس، غير ـ تؤكد من جديد أن املستوطنات 5  

  قانونية وتشكل عقبة يف طريق السالم، وتطلب منع أعمال العنف غير القانونية من قبل املستوطنين اإلسرائيليين؛
تها القانونية ومسؤوليا ـ تطالب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد بدقة بالتزاماتها6  

، التي 1949أغسطس / آب 12بموجب اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيين يف وقت احلرب، املؤرخة 
  ؛1967تسري على جميع األراضي التي حتتلها إسرائيل منذ عام 

ـ تؤيد بشدة إنشاء آلية للتحقيق يف األحداث املأساوية واألخيرة، بغرض الوقوف على جميع احلقائق 7  
قة، واحليلولة دون تكرار تلك األحداث، ويف هذا الصدد التفاهم الذي تم التوصل إليه يف شرم الشيخ بشأن الدقي

  إنشائها بدون تأخير؛] كذا[إنشاء جلنة لتقصي احلقائق، وتطلب إىل 
  [.......]  

  

                                                 
 " 21/10/2000، )غزة( )"اإللكترونية(وفا.  
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