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 )٢٠٠٤ (١٥٤٤القرار   
 ٢٠٠٤مايو / أيار١٩ املعقودة يف ٤٩٧٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
ــد  ــابقة إذ يعيـــــد تأكيـــ ــه الســـ  ٤٤٦، و )١٩٧٣ (٣٣٨، و )١٩٦٧ (٢٤٢ قراراتـــ

 ١٤٠٣ ، و  ) ٢٠٠٢ (١٤٠٢ ، و  )٢٠٠٢ (١٣٩٧، و      )٢٠٠٠ (١٣٢٢، و      )١٩٧٩(
 ،)٢٠٠٣ (١٥١٥و ) ٢٠٠٢ (١٤٣٥ ، و)٢٠٠٢ (١٤٠٥، و )٢٠٠٢(

تقيــدا التقيــد  القائمــة بــاالحتالل، ســلطةواجــب إســرائيل، الأنــه مــن  وإذ يعيــد تأكيــد 
ــات صــارما با ــة ســؤوليات املواللتزام ــة      القانوني ــة حبماي ــة املتعلق ــف الرابع ــة جني مبوجــب اتفاقي

 ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢األشخاص املدنيني يف وقت احلرب واملؤرخة 
 رائيل إىل معاجلة احتياجاهتا األمنية يف نطاق القانون الدويل، إسوإذ يدعو 
 يف األرض الـيت حتتلـها        البـالغ السـتمرار تـدهور احلالـة يف امليـدان            عن قلقـه   وإذ يعرب  

 ،١٩٦٧إسرائيل منذ عام 
 قتل املدنيني الفلسطينيني الذي حدث يف منطقة رفح،وإذ يدين  
 القائمـة بـاالحتالل،   سـلطة ه مؤخرا إسرائيل، ال ما قامت ب  القلق إزاء    بالغ   يساورهوإذ   

 للمنازل يف خميم رفح لالجئني،تدمري من 
ــة إســرائيل مبوجــب      وإذ يشــري  ــات املنوطــة بالســلطة الفلســطينية وحكوم  إىل االلتزام

 خريطة الطريق،
  مجيع أعمال العنف واإلرهاب والتدمري،وإذ يدين 
ــد    ــد تأكيـ ــراره     وإذ يعيـ ــا يف قـ ــادق عليهـ ــيت صـ ــق، الـ ــة الطريـ ــده خلريطـ  ١٥١٥تأييـ

)٢٠٠٣(، 
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، ويصـر اإلنسـاين   الـدويل    إسرائيل بـاحترام التزاماهتـا مبوجـب القـانون           يطالب - ١ 
 لقانون؛ذلك ابوجه خاص، على ضرورة التزامها بعدم هدم املنازل يف خمالفة ل

ــانية للفلســط     يعــرب - ٢  ــق إزاء احلالــة اإلنس ــن بــالغ القل ــذين أصــبحوا   ع ينيني ال
  إىل مدهم باملساعدة العاجلة؛ويدعومأوى يف منطقة رفح  بال

 إىل وقف العنف واحتـرام االلتزامـات القانونيـة والتقيـد هبـا مبـا يف ذلـك              يدعو - ٣ 
 اإلنساين؛الدويل االلتزامات املنصوص عليها يف القانون 

ــدعو - ٤  ــا   يــ ــة هبمــ ــات املنوطــ ــذ االلتزامــ ــرفني إىل تنفيــ ــة   الطــ مبوجــــب خريطــ
 ؛فوراً الطريق

 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ٥ 
 


