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 1544) 2004(قطعنامه 

  2004 مه 19 شورا مورخ 4972مصوب شورای امنیت در نشست 

 شورای امنیت،

،  1379) 2004(، 1322) 2000(، 446) 1979(، 338) 1973(، 242) 1967(اش  های قبلی قطعنامهبا تأکید بر 

 ،1515) 2003( و 1435) 2002(، 1405) 2002(، 1403) 2002(، 1402) 2002(

اش تحت  گر، به رعایت نمودن دقیق تعهدات و مسوولیتهای حقوقی  تعهد اسراییل، قدرت اشغالبا تکرار

 ،1949 اوت 12کنوانسیون چهارم ژنو مرتبط با حمایت از افراد غیر نظامی در هنگام جنگ، مورخ 

 الملل، ق بیناش در راستای مرزهای حقو  از اسراییل به تأمین نیازهای امنیتیبا دعوت

 بر توجه عمیق نسبت به تداوم وخامت وضعیت در رابطه با مسئله زمین در سرزمین اشغالی توسط با تأکید

 ،1967اسراییل از سال 

  کشتار غیرنظامیان فلسطینی که در منطقه رفح به وقوع پیوست،با محکوم کردن

گر در اردوگاه پناهندگان رفح،  غالها که اسراییل، قدرت اش به تخریب اخیر خانهبا توجه عمیق نسبت 

 مرتکب آن گردید،

  تعهدات حکومت خودگردان فلسطین و حکومت اسراییل نسبت به نقشه راه،با یادآوری

 آمیز، ترور و تخریب،  همه اقدامات خشونتبا محکوم کردن
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 ویب شد، شورا تص1515) 2003( بر حمایت شورای امنیت از نقشه راه، که در قطعنامه با تأکید مجدد

المللی احترام گذاشته و  دوستانه بین بشر  که به تعهداتش تحت حقوقخواهد میاز اسراییل  .1

ها که مغایر با آن است، پافشاری  به خصوص بر عمل به تعهدش مبنی بر عدم تخریب خانه

 نماید؛ می

خانمان  دوستانه فلسطینیان که درمنطقه رفح بی  عمیق نسبت به وضعیت بشربا جلب توجه .2

 ؛نماید مطالبه میاند، تأمین کمک اضطراری به ایشان را  شده

بشر  توقف خشونت و احترام و حمایت نسبت به تعهدات حقوقی، شامل تعهدات حقوق .3

 ؛شود خواستار میالمللی را  دوستانه بین

 که فوراً به تعهدات خویش مبتنی بر نقشه راه عمل نمایند؛خواهد  میاز هر دو طرف  .4

 . در جریان اوضاع منطقه قرار داشته باشد هموارهمصمم است .5


