ٌؤكد المشروع الحاجة الملحة لتحقٌق ،فً موعد ال ٌتجاوز  23شهرا بعد تبنً هذا القرار ،حل سلمً عادل
ودائم وشامل ٌضع نهاٌة لالحتالل اإلسرائٌلً منذ عام  2671وٌحقق رؤٌة دولتٌن مستقلتٌن ودٌمقراطٌتٌن
ومزدهرتٌن ،إسرائٌل ودولة فلسطٌن ذات سٌادة والمتواصلة جغرافٌا والقابلة للحٌاة ،تعٌشان جنبا إلى جنب
فً سالم وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودولٌا.

ٌ 3قرر أن الحل المتفاوض علٌه سٌتم على أساس المعاٌٌر اآلتٌة:

• الحدود على أساس خطوط  5حزٌران  2671مع تبادل متفق علٌه ،محدود ،ومتساو لألراضً.

• الترتٌبات األمنٌة ،بما فً ذلك من خالل وجود طرف ثالث ،تضمن وتحترم سٌادة دولة فلسطٌن ،بما فً ذلك
من خالل انسحاب كامل وتدرٌجً لقوات األمن اإلسرائٌلٌة والتً سوف تنهً االحتالل الذي بدأ فً عام
 2671خالل فترة انتقالٌة متفق علٌها فً إطار زمنً معقول ،ال ٌتجاوز نهاٌة عام  ،3121وتضمن أمن كل
من إسرائٌل وفلسطٌن من خالل أمن حدود فعال ومنع ظهور اإلرهاب والتصدي بفعالٌة للتهدٌدات األمنٌة ،بما
فً ذلك التهدٌدات الناشئة والحٌوٌة فً المنطقة.

• حل عادل ومتفق علٌه لقضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن على أساس مبادرة السالم العربٌة ،والقانون الدولً
وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ،بما فٌها القرار .265

• القدس عاصمة مشتركة للدولتٌن والتً تلبً التطلعات المشروعة للطرفٌن وتحمً حرٌة العبادة.

• تسوٌة متفق علٌها للقضاٌا العالقة األخرى ،بما فً ذلك المٌاه.

ٌ -4عترف بأن اتفاق الوضع النهائً ٌجب أن ٌضع حدا لالحتالل ووضع حد لكافة المطالبات وٌؤدي إلى
اعتراف متبادل فوري.

ٌ -5ؤكد أن تعرٌف خطة وجدول زمنً لتنفٌذ الترتٌبات األمنٌة ٌجب أن ٌكون فً مركز المفاوضات ضمن
اإلطار الذي ٌضعه هذا القرار.

ٌ -6تطلع إلى الترحٌب بفلسطٌن كدولة كامل العضوٌة فً األمم المتحدة ضمن اإلطار الزمنً المحدد فً هذا
القرار.

ٌ -7حث الطرفٌن على االنخراط بجدٌة فً العمل من أجل بناء الثقة والعمل معا فً السعً لتحقٌق السالم عن
طرٌق التفاوض بحسن نٌة واالمتناع عن جمٌع أعمال التحرٌض واألعمال أو البٌانات االستفزازٌة ،وأٌضا
ٌدعو جمٌع الدول والمنظمات الدولٌة لدعم األطراف فً اتخاذ تدابٌر لبناء الثقة والمساهمة فً تهٌئة مناخ
مالئم للمفاوضات.

ٌ -1دعو جمٌع األطراف إلى االلتزام بالتزاماتها بموجب القانون اإلنسانً الدولً ،بما فً ذلك اتفاقٌة جنٌف
المتعلقة بحماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب المؤرخة فً  23آب .2656

ٌ -8شجع جهود متزامنة لتحقٌق سالم شامل فً المنطقة ،والتً من شأنها فتح اإلمكانات الكاملة لعالقات
الجوار فً الشرق األوسط وٌؤكد فً هذا الصدد أهمٌة التنفٌذ الكامل لمبادرة السالم العربٌة.

ٌ -6دعو إلى إٌجاد إطار للمفاوضات ٌضمن مشاركة وثٌقة ،جنبا إلى جنب مع الطرفٌن ،من أصحاب
المصلحة الرئٌسٌن لمساعدة الطرفٌن على التوصل إلى اتفاق فً غضون اإلطار الزمنً المقرر وتنفٌذ جمٌع

جوانب الحل النهائً ،بما فً ذلك من خالل توفٌر الدعم السٌاسً وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتٌبات ما بعد
الصراع وبناء السالم ،وٌرحب باقتراح عقد مؤتمر دولً ٌطلق المفاوضات.

ٌ -21دعو الطرفٌن إلى االمتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادٌة الجانب وغٌر قانونٌة ،بما فً ذلك األنشطة
االستٌطانٌة ،التً ٌمكن أن تقوض قابلٌة حل الدولتٌن على أساس المعاٌٌر المحددة فً هذا القرار.

ٌ -22دعو إلى بذل جهود فورٌة لتصحٌح الوضع غٌر المستدام فً قطاع غزة ،بما فً ذلك من خالل توفٌر
المساعدة اإلنسانٌة الموسعة إلى السكان المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن عبر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل
الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الشرق األدنى ووكاالت األمم المتحدة األخرى ومن خالل بذل جهود جادة لمعالجة
القضاٌا األساسٌة لألزمة ،بما فً ذلك تعزٌز وقف إطالق النار بٌن الطرفٌن.

ٌ -23طلب إلى األمٌن العام أن ٌقدم تقرٌرا عن تنفٌذ هذا القرار كل ثالثة أشهر.

ٌ – 24قرر أن ٌبقً المسألة قٌد نظره.

