ΚΔΙΜΔΝΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΟ
ΓΗΛΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ, ΣΟΤ ΗΝΩΜΔΝΟΤ
ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ.
ΓΔΝΔΤΗ, 30 ΙΟΤΛΙΟΤ 1974.
1.

«Οη Υπνπξγνί ησλ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζη-

ιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Βόξεηαο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Τνπξθίαο έθακαλ
δηαπξαγκαηεύζεηο ζηε Γελεύε από ηηο 25 έσο ηηο 30 Ηνπιίνπ 1974. Αλαθεξόκελνη
ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθεθαλ ζηε Λεπθσζία ζηηο 16 Απγνύζηνπ
1960 θαη ζηελ απόθαζε 353 ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ,
πνπ ζα απέβιεπαλ ζηε ξύζκηζε θαη ηελ νκαινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ
επηθξαηεί ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία κε κηα πξννπηηθή δηαξθείαο, αλεγλώξηζαλ
όηη επηβάιιεηαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή επείγνληα κέηξα, ζπκθώλεζαλ σζηόζν
γηα ηελ αλάγθε λα πάξνπλ από ηώξα νξηζκέλα επείγνληα κέηξα.
2.

Οη

ηξεηο

Υπνπξγνί

ησλ

Δμσηεξηθώλ

δήισζαλ

όηη

γηα

λα

ζηαζεξνπνηεζεί ε θαηάζηαζε ζηηο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο όπνπ
έρνπλ δηεμαρζή κάρεο, απνθάζηζαλ ηα αθόινπζα: από ηελ 22α ώξα Γελεύεο ηεο
30εο Ηνπιίνπ νη αληηκέησπεο δπλάκεηο ζα ζηακαηήζνπλ θάζε επηζεηηθή ελέξγεηα.
Έθαλαλ έθθιεζε ζε όιεο ηηο δπλάκεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αηάθησλ, λα παξαηηεζνύλ από θάζε δξαζηεξηόηεηα επηζεηηθή ή ερζξηθή.
3.

Οη ηξεηο Υπνπξγνί ησλ Δμσηεξηθώλ ζπκθώλεζαλ αθόκε λα ηεζνύλ

ακέζσο ζε εθαξκνγή ηα παξαθάησ κέηξα:
α.

Σηα ζύλνξα ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ θαηαιεθζή από ηηο

ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο, θαηά ηε ζηηγκή πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, ζα
πξέπεη λα εγθαζηδξπζεί κηα δώλε αζθαιείαο πνπ νη δηαζηάζεηο ηεο λα
θαζνξηζζνύλ από αληηπξόζσπν ηεο Διιάδαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο
Τνπξθίαο, ζε ζπλελλόεζε κε ηε δύλακε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (UNFICYP) πνπ
είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζηελ Κύπξν. Κακηά δύλακε δελ
επηηξέπεηαη λα εηζρσξήζεη ν' απηήλ ηελ δώλε, εθηόο από ηελ UNFICYP πνπ
νθείιεη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγήλ ηνπ κέηξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απαγόξεπζε
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ηεο παξαπέξα δηείζδπζεο.
Μέρξηο όηνπ θαζνξηζζνύλ νη δηαζηάζεηο θαη ε θύζε ηεο δώλεο αζθαιείαο,
θακηά δύλακε δελ επηηξέπεηαη λα δηεηζδύζεη ζηε δώλε πνπ ρσξίδεη ηηο αληηκέησπεο
δπλάκεηο.
β.

Όινη νη ηνπξθηθνί ζύιαθεο πνπ θαηέρνληαη από ηηο ειιεληθέο ή

ηηο θππξηαθέο δπλάκεηο πξέπεη λα εθθελσζνύλ ακέζσο. Οη ζύιαθεο απηνί ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ UNFICYP θαη ζα δηαηεξεζνύλ σο
πξνο απηνύο νη πξνεγνύκελεο δηεπζεηήζεηο αζθαιείαο.
Οη άιινη ηνπξθηθνί ζύιαθεο έμσ από ηελ ειεγρόκελε από ηηο ηνπξθηθέο
έλνπιεο δπλάκεηο δώλε ζα εμαθνινπζήζνπλ λα πξνζηαηεύνληαη από κηα δώλε
αζθαιείαο ηεο UNFICYP ή ζα δηαηεξήζνπλ όπσο θαη πξώηα ηηο δηθέο ηνπο
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο αζθαιείαο.
γ.

Σηα κηθξά ρσξηά ηα θαζήθνληα αζθάιεηαο θαη αζηπλνκίαο ζα

αζθνύληαη από ηελ UNFICYP.
δ.

Τν ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό θαη νη πνιίηεο πνπ θξαηνύληαη

κεηά ηηο πξόζθαηεο ερζξνπξαμίεο ζα αληαιιαγνύλ ή ζα απειεπζεξσζνύλ ππό ηελ
αηγίδα ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο ηνπ Δξπζξνύ Σηαπξνύ (C.I.C.R.) κέζα ζηηο
ζπληνκόηεξεο δπλαηέο πξνζεζκίεο.
4.

Οη ηξεηο Υπνπξγνί ησλ Δμσηεξηθώλ, πνπ επηβεβαηώλνπλ θαη πάιη όηη

ε απόθαζε 353 (20.VII.1974) ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο πξέπεη λα ηεζεί ζε
εθαξκνγή ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζπκθσλνύλ όηη ζηα πιαίζηα κηαο ιύζεο πνπ
πξέπεη λα είλαη δίθαηε, κόληκα παξαδεθηή από όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε — θαη
εθόζνλ ε εηξήλε, ε αζθάιεηα θαη ε ακνηβαία εκπηζηνζύλε ζα απνθαζίζηαληαη ζηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία — είλαη απαξαίηεην λα παξζνύλ κέηξα πνπ ζα νδεγήζνπλ
ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ή ηνπ ινηπνύ
πνιεκηθνύ πιηθνύ ζηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
5.

Με βαζεηά ζπλείδεζε ησλ επζπλώλ ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο

αλεμαξηεζίαο, ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία,

νη

ηξεηο

Υπνπξγνί

ησλ

Δμσηεξηθώλ

ζπκθσλνύλ

όηη

νη

δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ απόθαζε 353 ηνπ Σπκβνπιίνπ
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Αζθαιείαο πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ:
α.

Τελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο ζηελ πεξηνρή,

β.

Τελ απνθαηάζηαζε ηεο Σπληαγκαηηθήο Κπβέξλεζεο ζηελ Κύπξν.

Πξνο ην ζθνπό απηό ζπκθσλνύλ όηη πξέπεη λα αξρίζνπλ ζηε Γελεύε λέεο
ζπλνκηιίεο ζηηο 8 Απγνύζηνπ 1974. Σπκθσλνύλ επίζεο όηη νη αληηπξόζσπνη ηεο
ειιελνθππξηαθήο ή ηεο ηνπξθνθππξηαθήο Κνηλόηεηαο νθείινπλ, ζε ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα, λα πάξνπλ κέξνο ζε ζπλνκηιίεο ζρεηηθέο κε ην Σύληαγκα.
Αλάκεζα ζηα ζπληαγκαηηθά δεηήκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ πξέπεη λα είλαη
θαη ην δήηεκα ηεο ακέζνπ επαλόδνπ ζηελ ζπληαγκαηηθή λνκηκόηεηα, πξάγκα πνπ
έρεη ηελ έλλνηα όηη ν Αληηπξόεδξνο ζα αζθεί ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη
από ην Σύληαγκα ηνπ 1960. Οη ηξεηο Υπνπξγνί δειώλνπλ όηη ππάξρνπλ
πξαγκαηηθά ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία δύν απηόλνκεο δηνηθήζεηο, εθείλε ηεο
ειιελνθππξηαθήο Κνηλόηεηαο θαη εθείλε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο Κνηλόηεηαο. Φσξίο
λα πξνδηθάδνληαη ηα πνξίζκαηα πνπ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από απηή ηελ
θαηάζηαζε, νη Υπνπξγνί ζπκθσλνύλ λα εμεηάζνπλ ζηε πξνζερή ησλ ζύλνδν ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε ύπαξμή ηνπ.
6.

Οη ηξεηο Υπνπξγνί ησλ Δμσηεξηθώλ ζπκθσλνύλ λα γλσζηνπνηήζνπλ

ην πεξηερόκελν απηήο ηεο δήισζεο ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνύ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλώλ, θαη λα ηνλ θαιέζνπλ λα πάξεη ηα απαηηνύκελα κέηξα πνπ ζα
εκπλένληαη από απηή ηε Γήισζε. Γηαθεξύηηνπλ επίζεο όηη ζπκθσλνύλ γηα ηελ
αλάγθε λα ζπλεξγαζζνύλ ζην αθέξαην όινη νη ελδηαθεξόκελνη παξάγνληεο ζηε
Γεκνθξαηία ηεο Κύπξνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηή ηε
Γήισζε».
«7.

Εεηεί από όια ηα Μέξε λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηε δύλακε

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ δηαηήξεζε ηεο Δηξήλεο
ζηελ Κύπξν, πνπ ζα κπνξεί λα εληζρπζεί αλ είλαη απαξαίηεην.
«8.

Παξαθαιεί ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηηο

θαιέο ηνπ ππεξεζίεο ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε.
«9.

Παξαθαιεί επίζεο ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή
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ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζην πεξηερόκελν απηήο ηεο απνθάζεσο.»
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ΑΠΟΦΑΗ

ΣΗ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

ΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΩΝ ΗΝΩΜΔΝΩΝ ΔΘΝΩΝ (1976)
Οδεγνύκελε από ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ,
παίξλνληαο ππόςε ηελ Παγθόζκηα Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη
ησλ ζρεηηθώλ δηεζλώλ νξγάλσλ θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηεο Σύκβαζεο ηεο Γελεύεο
ηεο 12 Απγνύζηνπ 1949.
Δπηζεκαίλνληαο ηηο απνθάζεηο 3395 (XXX) θαη 3450 (XXX) ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο,
Δπηβεβαηώλνληαο ηελ ππ' αξηζ. 4 (XXXI) απόθαζή ηεο θαη πνιύ αλήζπρε
γηα ηελ έιιεηςε πξνόδνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο,
Υπελζπκίδνληαο ηελ ππ' αξηζ. 1 (XXVIII) απόθαζή ηεο θαη πνιύ αλήζπρε
γηα ηελ έιιεηςε πξνόδνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο,
Υπελζπκίδνληαο ηελ ππ' αξηζ. 1. (XXVIII) απόθαζε ηεο Υπνεπηηξνπήο γηα
ηελ πξόιεςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ,
Πνιύ αλήζπρε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο θππξηαθήο θξίζεο θαη ηε ζπλερηδόκελε
θαηάζηαζε ησλ εθηνπηζκέλσλ ζηελ Κύπξν,
Δπηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε λα επηιπζνύλ ηα αλζξσπηζηηθά πξνβιήκαηα
θαη λα απνθαηαζηαζνύλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζηελ Κύπξν ρσξίο άιιε
θαζπζηέξεζε,
Σπληζηώληαο ζηηο δύν θνηλόηεηεο λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα
βξνπλ κηα δίθαηε θαη δηαξθή εηξεληθή ιύζε ζην θππξηαθό πξόβιεκα βαζηζκέλε ζην
ζεβαζκό

ηεο

θπξηαξρίαο,

αλεμαξηεζίαο,

εδαθηθήο

αθεξαηόηεηαο

θαη

ηνπ

αδέζκεπηνπ ραξαθηήξα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ιύζε πνπ λα εγγπάηαη
επίζεο ηελ πιήξε απόιαπζε όισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδώλ
ειεπζεξηώλ από νιόθιεξν ηνλ θππξηαθό ιαό κε ακνηβαία εκπηζηνζύλε,
Δπηζεκαίλνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζύκθσλα κε ηελ
απόθαζε 3450 (XXX) ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηελ ππ' αξηζ. 4 απόθαζε ηεο
ίδηαο ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη εθθξάδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζή

-6-

ηεο γη' απηήλ,
Παίξλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ν παξάγσλ ρξόλνο δελ επέηξεςε ζηνλ
Γεληθό Γξακκαηέα λα εθπιεξώζεη ην έξγν ηνπ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 1450
(XXX),
1.

Καιεί θαη πάιη ηα ελδηαθεξόκελα κέξε λα ιάβνπλ επείγνληα κέηξα

γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εθνύζηα επηζηξνθή όισλ ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ
εθηνπηζκέλσλ ζηα ζπίηηα ηνπο κε αζθάιεηα θαη λα ξπζκίζνπλ όια θη άιια ζέκαηα
ηνπ πξνζθπγηθνύ πξνβιήκαηνο·
2.

Καιεί ηα κέξε λα απέρνπλ από κνλνκεξείο ελέξγεηεο πνπ απνηεινύλ

παξαβίαζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζηηο νπνίεο
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αιινίσζε ηεο δεκνγξαθηθήο δνκήο ηεο Κύπξνπ·
3.

Εεηεί από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα λα ζπλερίζεη θαη λα εληείλεη ηηο

πξνζπάζεηέο ηνπ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 3450 (XXX) ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
ζρεηηθά κε ηνπο αγλννύκελνπο ζηελ Κύπξν θαη δεηεί από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε
λα ζπλεξγαζζνύλ κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ·
4.

Εεηεί από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα λα παξάζρεη ζηηο Δπηηξνπέο

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηελ 33ε ζύλνδό ηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ
εθπιήξσζε απηήο ηεο απόθαζεο.
5.

Απνθαζίδεη λα εμεηάζεη ην δήηεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ

ζηελ Κύπξν θαηά ηελ ηξηαθνζηή ηξίηε ζύλνδό ηεο.
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ΑΠΟΦΑΗ 3395 (XXX) ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΟΤ ΟΗΔ
Νέα Τόρκη, 20 Νοεμβρίου 1975
Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε,
Αθνύ εμέηαζε ην Κππξηαθό δήηεκα,
Αθνύ άθνπζε ηηο δειώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη αθνύ πήξε
ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Δηδηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο. Δπηζεκαίλνληαο κε αλεζπρία
όηη νη ηέζζεξεηο γύξνη ζπλνκηιηώλ κεηαμύ ησλ δύν θνηλνηήησλ ζ' εθαξκνγή ηεο
απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο 367 (1975) δελ έρνπλ αθόκε νδεγήζεη ζε
κηα ακνηβαία απνδεθηή ιύζε.
Έρνληαο ζπλείδεζε ηεο αλάγθεο λα ιπζεί ε θππξηαθή θξίζε ρσξίο
θαζπζηέξεζε κε εηξεληθά κέζα, ζύκθσλα κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο αξρέο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλώλ.
1.

Δπηβεβαηώλεη ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ πξνζπα-

ζεηώλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηεο απόθαζήο ηεο 3212 (XXIX), ζε όια
ηεο ηα κέξε, ε νπνία πξνζππνγξάθεθε από ην Σπκβνύιην Αζθαιείαο ζηελ
απόθαζή ηνπ 365 (1974), θαη γηα ηνλ ζθνπό απηόλ,
2.

Καιεί θαη πάιη όια ηα Κξάηε λα ζεβαζηνύλ ηελ θπξηαξρία, αλεμαξηε-

ζία, εδαθηθή αθεξαηόηεηα θαη ηελ αδέζκεπηε πνιηηηθή ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ
θαη λα ζηακαηήζνπλ όιεο ηηο ελέξγεηεο θαη επεκβάζεηο πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ
ηεο,
3.

Εεηεί λ' απνζπξζνύλ ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε όιεο νη μέλεο έλνπιεο

δπλάκεηο θαη ε μέλε ζηξαηησηηθή παξνπζία θαη ην πξνζσπηθό από ηελ Γεκνθξαηία
ηεο Κύπξνπ, θαη ηελ παύζε όισλ ησλ μέλσλ επεκβάζεσλ ζηηο ππνζέζεηο ηεο.
4.

Καιεί ηα ελδηαθεξόκελα κέξε λα πάξνπλ επείγνληα κέηξα γηα λα

δηεπθνιύλνπλ ηελ εζεινύζηα επάλνδν όισλ ησλ πξνζθύγσλ ζηα ζπίηηα ηνπο κε
αζθάιεηα, θαη λα ξπζκίζνπλ όια η' άιια πξνβιήκαηα ηνπ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο.
5.

Εεηεί ηελ άκεζε επαλάιεςε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ησλ

αληηπξνζώπσλ ησλ δύν θνηλνηήησλ θάησ απ' ηελ αηγίδα ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
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ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ειεύζεξα, κε ηζόηεηα
θαη κε ην ζθνπό λα πξνζεγγίζνπλ κηα ακνηβαία απνδεθηή ζπκθσλία βαζηζκέλε
πάλσ ζηα ζεκειηώδε θαη λόκηκα δηθαηώκαηα.
6.

Παξαθαιεί όια ηα κέξε λα ζηακαηήζνπλ θάζε κνλνκεξή ελέξγεηα

θαηά παξάβαζε ηεο απόθαζεο 3212 (XXIX) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αιιαγώλ ζηε δεκνγξαθηθή δνκή ηεο Κύπξνπ.
7.

Εεηεί από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ λα ζπλερίζεη ηε ζπκβνιή

ηνπ ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ δύν θνηλνηήησλ.
8.

Δπίζεο δεηεί από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα λα γλσζηνπνηήζεη απηή ηελ

απόθαζε ζην Σπκβνύιην Αζθαιείαο θαη λα αλαθέξεη ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή
ηεο, όζν ην δπλαηό πην γξήγνξα, θη όρη αξγόηεξα από ηηο 31 Μαξηίνπ 1976.
9.

Καιεί όια ηα κέξε λα ζπλερίζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη απόιπηα κε ηελ

Δηξελεπηηθή Γύλακε ηνπ ΟΖΔ ζηελ Κύπξν.
10.

Απνθαζίδεη λα δηαηεξεί ην δήηεκα ζπλερώο ππό εμέηαζε.
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ΑΠΟΦΑΗ 414 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΟΗΔ
Νέα Τόρκη, 15 επτεμβρίου 1977
«Τν Σπκβνύιην Αζθαιείαο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κύπξν
ζε απάληεζε επηζηνιήο ηνπ Μνλίκνπ Αληηπξνζώπνπ ηεο Κύπξνπ ζηα Ζλσκέλα
Έζλε από 26 Απγνύζηνπ 1977.
«Αλήζπρν γηα ηελ επείγνπζα αλάγθε λα ζεκεησζεί πξόνδνο ζηε ιύζε ηνπ
Κππξηαθνύ πξνβιήκαηνο.
«Αλαθεξόκελν ζε πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ηνπ,εηδηθόηεξα ζηηο απνθάζεηο
365 (1974) θαη 367 (1975).
«Δπηζεκαίλνληαο ηηο δειώζεηο πνπ έγηλαλ ζην Σπκβνύιην αλαθνξηθά κε
πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηε λέα πεξηνρή Ακκνρώζηνπ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη
ξύζκηζε ζε εμέιημε ζηελ πεξηνρή.
«Δπηζεκαίλνληαο επίζεο ηηο δειώζεηο πνπ έθαλαλ ηα ελδηαθεξόκελα κέξα
θαζώο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηεύο αλαθνξηθά κε ηηο εμειίμεηο απηέο.
«1.

Δθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνθάιεζαλ πξόζθαηεο

εμειίμεηο.
«2.

Καιεί επίκνλα ηα ελδηαθεξόκελα κέξε λα απέρνπλ ζην εμήο από

όιεο ηηο κνλνκεξείο ελέξγεηεο νπνπδήπνηε ζηελ Κύπξν πνπ κπνξνύλ λα
επεξεάζνπλ αληίζεηα ηηο επηδηώμεηο γηα κηα δίθαηε θαη εηξεληθή επίιπζε ηνπ
Κππξηαθνύ πξνβιήκαηνο θαη ηα παξαθηλεί λα ζπλερίζνπλ θαη λα εληείλνπλ
απνθαζηζηηθέο ζύληνλεο πξνζπάζεηεο γηα λα επηηύρνπλ ηνπο ζθνπνύο ηνπ
Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο.
«3.

Δπηβεβαηώλεη θαη πάιη ηελ απόθαζή ηνπ 365 (1974) ηεο 13εο

Γεθεκβξίνπ 1974 όπνπ πξνζππέγξαςε ηελ απόθαζε 3212 (XXIX) ηεο
Γεληθήο Σπλειεύζεσο πνπ πάξζεθε νκόθσλα ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1974 θαη θαιεί θαη
πάιη γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο θαη εθείλε ηεο απόθαζήο
ηνπ 367 (1975) ηεο 12εο Μαξηίνπ 1975.
«4.

Δθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ έιιεηςε πξνόδνπ ζηηο δηαθνηλνηηθέο
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ζπλνκηιίεο.
«5.

Καιεί ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ δύν θνηλνηήησλ θάησ από ηελ αηγίδα

ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα, λα επαλαιάβνπλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ην ηαρύηεξνλ
ζνβαξά θαη επνηθνδνκεηηθά κε βάζε ακνηβαίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.
«6.

Εεηεί από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα λα θξαηά ην Σπκβνύιην ελήκεξν γηα

εμειίμεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίζεηε επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
απόθαζεο».

