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SXEDIO.Q41 
 
 10.4.1992: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ 
750/92 ΥΠΟΣΤΗΡIΖΕI ΤIΣ ΠΡΣΠΑΘΕIΕΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΡΟΣ 
ΓΚΑΛI ΓIΑ ∆ΗΜIΟΥΡΓIΑ ∆ΕΣΜΗΣ I∆ΕΩΝ ΓΚΑΛI ΚΑI 
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑIΩΝΕI ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΤI ΥΠΟΣΤΗΡIΖΕI ΜIΑ ΛΥΣΗ 
∆IΚΟIΝΟΤIΚΗΣ ∆IΖΩΝIΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑΣ ΜΕ ΜIΑ ΚΑI ΜΟΝΗ 
ΚΥΡIΑΡΧIΑ ΚΑI ∆IΕΘΝΗ ΠΡΟΣΩΠIΚΟΤΗΤΑ ΚΑI ΜIΑ ΚΑI ΜΟΝΗ 
IΘΑΓΕΝΕIΑ 
  
 Στις 10 Απριλίoυ 1992 τo Συµβoύλιo Ασφαλείας 
εξέφρασε τηv υπoστήριξη τoυ στις πρoσπάθειες τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Μπoύτρoς 
Γκάλι για τηv επίτευξη ∆έσµης Iδεώv για επίλυση τoυ 
Κυπριακoύ. 
 Σε σχετικό ψήφισµα τoυ (750/92) τo Συµβoύλιo 
τάχθηκε υπέρ µιας λύσης δικoιvoτικής διζωvικής 
oµoσπovδίας µε µια και µόvη κυριαρχία και διεθvή 
πρoσωπικότητα και µια και µόvη ιθαγέvεια 
επαvαλαµβάvovτας τις πρόvoιες τωv ψηφισµάτωv 649 
τoυ 1990 και 716 τoυ 1991. 
 Στηv Παράγραφo 2 τoυ ψηφίσµαστoς αvαφερόταv 
ότι τo Σώµα επαvαβεβαίωσε τη θέση, ότι "µια 
διευθέτηση στo Κυπριακό πρέπει vα βασίζεται σε έvα 
Κυπριακό κράτoς  µε µια και µόvη κυριαρχία και 
διεθvή πρoσωπικότητα και µια και µόvη ιθαγέvεια, µε 
διασφάλιση της αvεξαρτησίας και εδαφικής 
ακεραιότητας τoυ και τo oπoίo vα περιλαµβάvει δυo 
πoλιτικά ίσες κoιvότητες όπως καθoρίζεται στηv 
παράγραφo 11 της έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
(S/23780) σε µια δικoιvoτική και διζωvική oµoσπovδία 
και ότι µια τέτoια διευθέτηση πρέπει vα απoκλείει 
έvωση oλόκληρης ή µέρoυς της vήσoυ µε oπoιαδήπoτε 
άλλη χώρα ή oπoιαδήπoτε µoρφή διχoτόµησης ή 
απόσχισης" 
 Τo ψήφισµα έχει ως εξής: 
 
 
 
        ΨΗΦIΣΜΑ 750/92 
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           ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
  
  10.4.1992  
 
Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, 
 
 Εχovτας µελετήσει τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα της 3ης Απριλίoυ, 1992 για τηv απoστoλή 
τωv καλώv υπηρεσιώv τoυ στηv Κύπρo (S/23780), 
 
 Επαvαβεβαιώvovτας τα πρoηγoύµεvα ψηφίσµατα 
για τηv Κύπρo, 
 
 Σηµειώvovτας µε αvησυχία ότι δεv υπήρξε καµιά 
πρόoδoς στη συµπλήρωση της δέσµης ιδεώv για 
επίτευξη συvoλικoύ πλαισίoυ συµφωvίας από τηv 
υπoβoλή της έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα της 8ης 
Οκτωβρίoυ 1991 (S/23131) και ότι σε oρισµέvες πτυχές 
υπήρξε ακόµη oπισθoδρόµηση, 
 
 Χαιρετίζovτας τις διαβεβαιώσεις πoυ δόθηκαv 
στo Γεvικό Γραµµατέα κατά τoυς τελευταίoυς δύo 
µήvες από τoυς ηγέτες τωv δύo κoιvoτήτωv και τoυς 
Πρωθυπoυργoύς της Ελλάδας και της Τoυρκίας 
αvαφoρικά µε τηv επιθυµία τoυς vα συvεργαστoύv µαζί 
τoυ και µε τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ, 
 
 1. Επαιvεί τo Γεvικό Γραµµατέα για τις 
πρoσπάθειες τoυ και εκφράζει εκτίµηση για τηv 
έκθεση τoυ. 
 
 2. Επαvαβεβαιώvει τη θέση, όπως εκφράστηκε στα 
ψηφίσµατα 649 (1990) και 716 (1991) ότι µια διευθέτηση 
στo Κυπριακό πρέπει vα βασίζεται σε έvα Κυπριακό 
κράτoς  µε µια και µόvη κυριαρχία και διεθvή 
πρoσωπικότητα και µια και µόvη ιθαγέvεια, µε 
διασφάλιση της αvεξαρτησίας και εδαφικής 
ακεραιότητας τoυ και τo oπoίo vα περιλαµβάvει δυo 
πoλιτικά ίσες κoιvότητες όπως καθoρίζεται στηv 



 

 
 
 3 

παράγραφo 11 της έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
(S/23780) σε µια δικoιvoτική και διζωvική oµoσπovδία 
και ότι µια τέτoια διευθέτηση πρέπει vα απoκλείει 
έvωση oλόκληρης ή µέρoυς της vήσoυ µε oπoιαδήπoτε 
άλλη χώρα ή oπoιαδήπoτε µoρφή διχoτόµησης ή 
απόσχισης, 
 
 3. Καλεί και πάλι τα µέρη vα εφαρµόσoυv πλήρως 
αυτές τις αρχές και vα διαπραγµατευθoύv χωρίς vα 
εισάγoυv έvvoιες oι oπoίες έιvαι αvτίθετες µε 
αυτές. 
 
 4. Υιoθετεί (endorses) τη δέσµη ιδεώv πoυ 
περιγράφεται στις παραγράφoυς 17 και 25 και στηv 
παράγραφo 27 της έκθεσης τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα ως 
κατάλληλη βάση για τηv επίτευξη εvός συvoλικoύ 
πλαισίoυ συµφωvίας υπό τηv πρoϋπόθεση ότι τo έργo 
πoυ απoµέvει vα γίvει στα εκκρεµή θέµατα και 
ιδιαίτερα στo θέµα τωv εδαφικώv αvαπρoσαρµoγώv και 
τωv εκτoπισµέvωv θα oλoκληρωθεί ως έvα εvιαίo 
σύvoλo πoυ θα συµφωvηθεί αµoιβαία από τις δύo 
κoιvότητες. 
 
 5. Kαλεί όλoυς τoυς εvδιαφερoµέvoυς vα 
συvεργαστoύv πλήρως µε τo Γεvικό Γραµµατέα και τoυς 
αvτιπρoσώπoυς τoυ στη διευκρίvηση χωρίς 
καθυστέρηση τωv εκκρεµώv αυτώv θεµάτωv. 
 
 6. Επαvαβεβαιώvει ότι η απoστoλή καλώv 
υπηρεσιώv τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα αφoρά τις δυo 
κoιvότητες τωv oπoίωv η συµµετoχή στη διαδικασία 
γίvεται πάvω σε ίση βάση για vα διασφαλίσει τηv 
ευηµερία και ασφάλεια τωv δυo κoιvoτήτωv. 
  
 7. Απoφασίζει vα ασχoλείται µε τo Κυπριακό 
πρόβληµα πάvω σε συvεχή και άµεση βάση σε 
υπoστήριξη της πρoσπάθειας για συµπλήρωση της 
∆έσµης Iδεώv πoυ αvαφέρεται στηv παράγραφo 4 πιo 
πάvω και κατάληξη σε έvα συvoλικό πλαίσιo 
συµφωvίας. 
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 8. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα συvεχίσει τις 
εvτατικές πρoσπάθειες τoυ για συµπλήρωση της 
∆έσµης Iδεώv πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 4 πιo 
πάvω τo Μάϊo και Ioύvιo τoυ 1992, vα κρατεί τo 
Συµβoύλιo συvεχώς εvήµερo τωv πρoσπαθειώv τoυ και 
vα επιδιώξει τηv άµεση υπoστήριξη τoυ Συµβoυλίoυ 
oπoτεδήπoτε υπάρχει αvάγκη. 
 
 9. Συvεχίζει vα πιστεύει ότι µετά τηv 
ικαvoπoιητική κατάληξη τωv εvτατικώv πρoσπαθειώv 
τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα για συµπλήρωση της δέσµης 
ιδεώv πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 4 πιo πάvω, η 
σύγκληση µιας υψηλoύ επιιπέδoυ διεθvoύς διάσκεψης 
υπό τηv πρoεδρία τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και µε τη 
συµµετoχή τωv δυo Κoιvoτήτωv και της Ελλάδας και 
της Τoυρκίας απoτελεί έvα απoτελεσµατικό µηχαvισµό 
για τη συµπλήρωση εvός συvoλικoύ πλαισίoυ 
συµφωvίας. 
 
 10. Περαιτέρω καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα 
υπoβάλει πλήρη έκθεση πρoς τo Συµβoύλιo για τo 
απoτέλεσµα τωv πρoσπαθειώv τoυ τo αργότερo µέχρι 
τov Ioύλιo τoυ 1992 και vα υπoβάλει συγκεκριµέvες 
εισηγήσεις για τηv υπερπήδηση oπoιασδήπoτε 
δυσκoλίας πoυ θα παραµέvει. 
 
 11. Επαvαβεβαιώvει τη σηµαvτική εvτoλή πoυ 
έχει αvατεθεί στηv Ειρηvευτική ∆ύvαµη τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv  και πρoσβλέπει στηv έκθεση για τη ∆ύvαµη τηv 
oπoία πρoτίθεται o Γεvικός Γραµµατέας vα υπoβάλει 
τo Μάιo τoυ 1992. 
 
10 Απριλίoυ, 1992. 
 


