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  )٢٠١٦( ٢٣٣٤ قرارال    

 كــانون األول/ ٢٣، املعقــودة يف ٧٨٥٣الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته      
  ٢٠١٦  ديسمرب

  
  ،إن جملس األمن  

 ٣٣٨و  )١٩٦٧( ٢٤٢قراراتـــه ذات الصـــلة، مبـــا فيهـــا القـــرارات   إذ يعيـــد تأكيـــد  
 )١٩٨٠( ٤٧٦ و )١٩٨٠( ٤٦٥ و )١٩٧٩( ٤٥٢و  )١٩٧٩( ٤٤٦ و )١٩٧٣(
  ،)٢٠٠٨( ١٨٥٠و  )٢٠٠٣( ١٥١٥و  )٢٠٠٢( ١٣٩٧و  )١٩٨٠( ٤٧٨  و

مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وإذ يؤكـد جمـددا، يف مجلـة أمـور،      وإذ يسترشد  
  عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،

أن من واجب إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل، أن تتقيـد تقيـدا      وإذ يؤكد جمددا  
ب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة    صارما بااللتزامات واملسـؤوليات القانونيـة امللقـاة علـى عاتقهـا مبوجـ      

ــة      ــرب واملؤرخـ ــدنيني وقـــت احلـ ــة املـ ــة حبمايـ ــطس  ١٢املتعلقـ ، وإذ يشـــري ١٩٤٩آب/أغسـ
  ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٩الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية يف   إىل

مجيــع التــدابري الراميــة إىل تغــيري التكــوين الــدميغرايف وطــابع ووضــع األرض   وإذ يــدين  
مبــا فيهــا القـدس الشــرقية، والــيت تشـمل إىل جانــب تــدابري    ١٩٦٧منــذ عـام   الفلسـطينية احملتلــة 

أخرى بناء املسـتوطنات وتوسـيعها ونقـل املسـتوطنني اإلسـرائيليني ومصـادرة األراضـي وهـدم         
ــانو     ــهاك للقـ ــطينيني، يف انتـ ــدنيني الفلسـ ــريد املـ ــازل وتشـ ــرارات   املنـ ــاين والقـ ــدويل اإلنسـ ن الـ

  الصلة،  ذات

لقلـق إزاء التهديـد اخلطـري احملـدق بإمكانيـة حتقيـق حـل الـدولتني         عن بالغ اوإذ يعرب   
  بسبب استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلية، ١٩٦٧على أساس حدود 



S/RES/2334 (2016)

 

2/4 16-22920 

 

إىل االلتزام الذي تقضي به خريطة الطريق اليت وضـعتها اموعـة الرباعيـة،     وإذ يشري  
، بــأن تقــوم إســرائيل بتجميــد مجيــع األنشــطة  )٢٠٠٣( ١٥١٥والــيت أقرهــا الــس يف قــراره  

، وبتفكيــك مجيــع البــؤر االســتيطانية الــيت أقيمــت “النمــو الطبيعــي”االســتيطانية، مبــا يف ذلــك 
  ،٢٠٠١آذار/مارس   منذ

إىل االلتــزام الـذي تقضــي بـه خريطــة الطريـق الــيت وضـعتها اموعــة      وإذ يشـري أيضـا    
رباعية بأن تداوم قوات األمن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية علـى القيـام بعمليـات فعالـة ـدف         ال

مواجهة مجيع العناصر اليت متارس اإلرهاب وتفكيك قدرات اإلرهابيني، مبـا يف ذلـك مصـادرة    
  األسلحة غري املشروعة،

ذلك مجيع أعمال العنـف ضـد املـدنيني، مبـا يف ذلـك أعمـال اإلرهـاب، وكـ         وإذ يدين  
  مجيع أعمال االستفزاز والتحريض والتدمري،

رؤيته اليت تتمثل يف منطقة تعيش فيها دولتـا إسـرائيل وفلسـطني     وإذ يؤكد من جديد  
  الدميقراطيتان جنباً إىل جنب يف سالم وضمن حدود آمنة ومعترف ا،

 أن الوضــع الــراهن غــري قابــل لالســتدامة، وأن مثــة حاجــة ملحــة إىل اختــاذ   وإذ يؤكــد  
ــن أجــل          ــات الســابقة، م ــها االتفاق ــيت توخت ــة ال ــة االنتقالي ــع املرحل خطــوات كــبرية، تتســق م

تثبيت استقرار الوضع وعكس مسار االجتاهـات السـلبية املشـهودة ميـدانيا، والـيت بسـببها        ‘١’
يئــة الظــروف  ‘٢’يتآكـل حــل الــدولتني ويترســخ واقــع الدولــة الواحــدة علــى حنــو مطَّــرد، و  

لتني مــن خــالل تلــك املفاوضــات الوضــع النــهائي وللــدفع قُــدما حبــل الــدو لنجــاح مفاوضــات 
  األرض،  وعلى

ــد    - ١   ــد مــن جدي ــرائيل للمســتوطنات يف األرض الفلســطينية     يؤك أن إنشــاء إس
، مبا فيها القدس الشرقية، لـيس لـه أي شـرعية قانونيـة ويشـكل انتـهاكا       ١٩٦٧احملتلة منذ عام 

كربى أمام حتقيق حل الدولتني وإحـالل السـالم العـادل     صارخا مبوجب القانون الدويل وعقبة
  والدائم والشامل؛

مطالبتــه إســرائيل بــأن توقــف فــورا وعلــى حنــو كامــل مجيــع األنشــطة     يكــرر  - ٢  
االستيطانية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، وأن حتتـرم مجيـع التزاماـا         

  القانونية يف هذا الصدد احتراما كامال؛

ــد  - ٣   ــران/     يؤكـ ــن حزيـ ــع مـ ــوط الرابـ ــيريات يف خطـ ــأي تغـ ــرف بـ ــن يعتـ ــه لـ  أنـ
، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بالقـدس، سـوى التغـيريات الـيت يتفـق عليهـا الطرفـان مـن           ١٩٦٧ يونيه

 خالل املفاوضات؛
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على أن وقف مجيع أنشطة االستيطان اإلسرائيلية أمر ضـروري إلنقـاذ    يشدد  - ٤  
حل الدولتني ويـدعو إىل اختـاذ خطـوات إجيابيـة علـى الفـور لعكـس مسـار االجتاهـات السـلبية           

 الواقع، اليت دد إمكانية تطبيق حل الدولتني؛ القائمة على أرض

ــرة     يهيـــب  - ٥   ــاة الفقـ ــع مراعـ ــدول، مـ ــع الـ ــز    ١جبميـ ــرار، أن متيـ ــذا القـ ــن هـ مـ
 ؛١٩٦٧معامالا ذات الصلة بني إقليم دولة إسرائيل واألراضي احملتلة منذ عام   يف

ــدعو  - ٦   ــف ضــد املــدنيني،         ي ــع أعمــال العن ــع مجي ــوات فوريــة ملن ــاذ خط إىل اخت
ذلـك أعمـال اإلرهـاب، وكـذلك مجيـع أعمـال االسـتفزاز والتـدمري، ويـدعو إىل إعمـال            يف امب

املساءلة يف هذا الصدد، ويدعو إىل التقيد بااللتزامات مبوجب القانون الـدويل مـن أجـل تعزيـز     
اجلهود اجلارية ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك من خالل أنشطة التنسـيق األمنيـة القائمـة، وإىل    

 مجيع أعمال اإلرهاب بوضوح؛ إدانة

بالطرفني أن يتصرفا وفقا للقانون الدويل، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل      يهيب  - ٧  
ــنفس،     ــبط الـ ــدوء وضـ ــا اهلـ ــهما، وأن يلتزمـ ــابقة بينـ ــات السـ اإلنســـاين، واالتفاقـــات وااللتزامـ

يـق مجلـة   ميتنعا عن أعمال االستفزاز والتحـريض واخلطابـات امللهبـة للمشـاعر، ـدف حتق      وأن
أمــور منــها وقــف تصــاعد احلالــة علــى أرض الواقــع، ممــا يفضــي إىل إعــادة بنــاء الثقــة، والعمــل 

خالل السياسات واإلجراءات علـى إظهـار التـزام حقيقـي حبـل الـدولتني، ويئـة الظـروف          من
 الالزمة لتعزيز السالم؛

جبميـــع األطـــراف أن تواصـــل، يف ســـبيل تعزيـــز الســـالم واألمـــن،        يهيـــب  - ٨  
اجلهـود اجلماعيـة الراميـة إىل بـدء مفاوضـات ذات مصـداقية بشـأن مجيـع مسـائل الوضـع            لبـذ 

ــه اموعــة       ــزمين الــذي حددت ــة الســالم يف الشــرق األوســط ضــمن اإلطــار ال النــهائي يف عملي
 ؛٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢١الرباعية يف بياا املؤرخ 

نشــطة الــدعم يف هــذا الصــدد علــى تكثيــف وتســريع وتــرية اجلهــود وأ   حيــث  - ٩  
الدبلوماســية علــى الصــعيدين الــدويل واإلقليمــي مــن أجــل حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم   

الشرق األوسـط دون تـأخري علـى أسـاس قـرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، ومرجعيـات           يف
مدريد، مبا يف ذلك مبدأ األرض مقابل السـالم ومبـادرة السـالم العربيـة وخريطـة الطريـق الـيت        

ــذي بــدأ يف عــام    وضــعتها ا ــة وإــاء االحــتالل اإلســرائيلي ال ؛ ويشــدد ١٩٦٧موعــة الرباعي
هذا الصدد على أمهية اجلهـود اجلاريـة للـدفع قـدما مببـادرة السـالم العربيـة، ومبـادرة فرنسـا           يف

مـن أجـل عقــد مـؤمتر دويل للسـالم، واجلهــود الـيت بذلتـها اللجنــة الرباعيـة يف اآلونـة األخــرية،         
 اليت تبذهلا مصر واالحتاد الروسي؛ وكذلك اجلهود
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 تصميمه على دعم الطرفني طيلة املفاوضات ويف تنفيذ االتفاق؛ يؤكد  - ١٠  

تصميمه على حبث السبل والوسائل العملية الكفيلة بضـمان   يؤكد من جديد  - ١١  
 التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة؛

لَّ ثالثة أشـهر تقريـرا عـن تنفيـذ     إىل األمني العام أن يقدم إىل الس ك يطلب  - ١٢  
  أحكام هذا القرار؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٣  

 


