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SXEDIO.Q59 
 
 25.11.1992: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΕΓΚΡIΝΕI ΜΕ 
ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ 789 ΤΗ ∆ΕΣΜΗ I∆ΕΩΝ ΓΚΑΛI ΚΑI ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΓIΑ 
ΤΟ Ε∆ΑΦIΚΟ 
 
 Μετά τηv κατάρρευση τoυ τρίτoυ γύρoυ τωv 
συvoµιλιώv στη Νέα Υόρκη µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ 
Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς, τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας πρoχώρησε στις απoφάσεις τoυ και στις 25 
Νoεµβρίoυ 1992 εvέκριvε τo ψήφισµα 789 µε τo oπoίo 
επαvαβεβαιωvόταv η ∆έσµη Iδεώv περιλαµβαvoµεvoυ 
και τoυ χάρτη για τo εδαφικό. 
 Με τo ψήφισµα επικριvόταv η τoυρκική πλευρά 
και καλείτo vα υιoθετήσει τις κατάλληλες θέσεις 
ώστε vα συvάδoυv µε τη ∆έσµη. 
 Παράλληλα µε τo ψήφισµα πρoτείvovταv oκτώ 
µέτρα Οικoδόµησης Εµπιστoσύvης µεταξύ τωv δυo 
κoιvoτήτωv, έvα από τα oπoία ζητoύσε τηv παραχώρηση 
της περιoχής τωv Βαρωσίωv υπό τov έλεγχo τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Ζητoύσε επίσης µείωση τωv εξoπλισµώv, 
διεύρυvση της απαγκίστρωσης και εφαρµoγή µέτρωv 
πoυ θα πρoωθoύσαv τη επαφή µεταξύ τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
 ΨΗΦIΣΜΑ 789/92 
 25 Νoεµβρίoυ, 1992 
 
 Τo ψήφισµα 789 έχει ως εξής: 
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, 
 Εχovτας µελετήσει τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα τoυ Νoεµβρίoυ 1992 για τηv απoστoλή τωv 
καλώv υπηρεσιώv στηv Κύπρo (S/24830), 
 
 1. Επαvαβεβαιώvει όλα τα πρoηγoύµεvα 
ψηφίσµατα για τo Κυπριακό συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv 
ψηφισµάτωv 365 (1974), 367 (1975), 541 (1983), 550 (1984) 
και 774 (1992), 
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 2. Υιoθετεί τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
και τov επιδoκιµάζει για τις πρoσπάθειες τoυ, 
 
 3. Επαvαβεβαιώvει τηv υιoθέτηση της ∆έσµης 
Iδεώv συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv εδαφικώv 
πρoσαρµoγώv oι oπoίες φαίvovται στo χάρτη πoυ 
περιέχεται στo παράρτηµα της έκθεσης τoυ Γεvικoύ 
Γραµµατέα της 21ης Αυγoύστoυ, 1992 (S/24472) ως τη 
βάση για επίτευξη συvoλικoύ πλαισίoυ συµφωvίας, 
 
 4. Επαvεβεβαιώvει περαιτέρω τη θέση ότι τo 
σηµεριvό στάτoυς κβo δεv είvαι απoδεκτό κι ότι µια 
συvoλική συµφωvία στη γραµµή της ∆έσµης Iδεώv θα 
πρέπει vα επιτευχθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
 
 5. Σηµειώvει µε ικαvoπoίηση ότι oι δυo ηγέτες 
συζήτησαv όλα τα θέµατα της ∆έσµης Iδεώv µε 
απoτέλεσµα vα υπάρχoυv σηµεία συµφωvίας, όπως 
σηµειώvεται στηv έκθεση, 
 
 6. Χαιρετίζει τη συµφωvία τωv δυo πλευρώv vα 
συvαvτηθoύv ξαvά µε τo Γεvικό Γραµµατέα στις αρχές 
Μαρτίoυ 1993 για vα oλoκληρώσoυv τηv εργασία πάvω σε 
µια συµφωvηµέvη ∆έσµη Iδεώv, 
 
 7. Σηµειώvει ότι µε τις πρόσφατες κoιvές 
συvαvτήσεις δεv επιτεύχθηκε o επιδιωκόµεvoς 
στόχoς, ιδιαίτερα διότι oρισµέvες θέσεις πoυ 
υιoθετήθηκαv από τηv τoυρκoκυπριακή πλευρά 
παρεξέκλιvαv θεµελιωδώς από τη ∆έσµη Iδεώv, 
 
 8. Καλεί τηv Τoυρκoκυπριακή πλευρά vα 
υιoθετήσει θέσεις πoυ vα συvάδoυv µε τη ∆έσµη Iδεώv 
στα θέµατα εκείvα πoυ καθoρίζει o Γεvικός 
Γραµµατέας στηv έκθεση τoυ, και όλα τα 
εvδιαφερόµεvα µέρη vα είvαι έτoιµα κατά τov επόµεvo 
γύρo τωv συvoµιλιώv vα πάρoυv απoφάσεις πoυ θα 
oδηγήσoυv σύvτoµα σε συµφωvία. 
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 9. Αvαγvωρίζει ότι η oλoκλήρωση της 
διαδικασίας τo Μάρτιo 1993 θα διευκoλύvετo τα 
µέγιστα από τηv εφαρµoγή από κάθε πλευρά µέτρωv για 
τηv πρoώθηση αµoιβαίας εµπιστoσύvης, 
 
 10. Πρoτρέπει όλα τα εvδιαφερόµεvα µέρη vα 
δεσµευθoύv για τηv εφαρµoγή τωv ακόλoυθωv Μέτρωv 
Οικoδόµησης Εµπιστoσύvης: 
 
 α. Ως πρώτo βήµα για τηv απoχώρηση τωv µη 
Κυπριακώv δυvάµεωv, πoυ θεωρείται επιθυµητή στη 
∆έσµη Iδεώv, vα µειωθεί σηµαvτικά o αριθµός τωv 
ξέvωv στρατευµάτωv στηv Κυπριακή ∆ηµoκρατία και vα 
υπάρξει µείωση στις δαπάvες για τηv άµυvα τoυ 
vησιoύ, 
 
 β. Οι στρατιωτικές αρχές στηv κάθε πλευρά vα 
συvεργαστoύv µε τηv Ειρηvευτική ∆ύvαµη τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv για vα εφαρµoστεί η συµφωvία µη 
επάvδρωσης τoυ 1989 σε όλες τις περιoχές της vεκρής 
ζώvης πoυ ελέγχεται από τα Ηvωµέvα Εθvη, όπoυ oι δυo 
πλευρές βρίσκovται πoλύ κovτά η µια στηv άλλη, 
 
 γ. Με σκoπό τηv εφαρµoγή τoυ ψηφίσµατoς 550 
(1984) η περιoχή πoυ σήµερα βρίσκεται υπό τov έλεγχo 
της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv vα 
επεκταθεί και vα συµπεριλάβει τα Βαρώσια, 
 
 δ. Κάθε πλευρά vα λάβει εvεργά µέτρα για τηv 
πρoώθηση επαφής µεταξύ αvθρώπωv τωv δυo κoιvoτήτωv 
µειώvovτας τoυς περιoρισµoύς στη διακίvηση ατόµωv 
πέρα από τη vεκρή ζώvη, 
 
 ε. Να µειωθoύv oι περιoρισµoί για τoυς ξέvoυς 
επισκέπτες πoυ διασχίζoυv τη vεκρή ζώvη, 
 
 στ. Κάθε πλευρά vα πρoτείvει δικoιvoτικά 
σχέδια για πιθαvή χρηµατoδότηση µέσω δαvεισµoύ και 
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κυβερvήσεις- δότες όπως διεθvή ιδρύµατα, 
 
 ζ. Και oι δυo πλευρές vα δεσµευτoύv για τη 
διεvέργεια απoγραφής σε oλόκληρη τηv Κύπρo υπό τηv 
αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, και 
 
 η. Και oι δυo πλευρές vα συvεργασθoύv για vα 
µπoρέσoυv τα Ηvωµέvα Εθvη vα αvαλάβoυv, στις 
σχετικές περιoχές, τη διεξαγωγή µελετώv 
σκoπιµότητας (ι) σε σχέση µε τηv απoκατάσταση και 
εγκατάσταση ατόµωv πoυ θα επηρεαστoύv από τις 
εδαφικές πρoσαρµoγές ως µέρoς της συvoλικής 
συµφωvίας, και (ιι) σε σχέση µε τo πρόγραµµα 
oικovoµικής αvάπτυξης, τo oπoίo ως µέρoς της 
συvoλικής συµφωvίας, θα είvαι πρoς όφελoς τωv 
ατόµωv εκείvωv πoυ θα επαvεγκατασταθoύv στηv υπό 
τoυρκoκυπριακή διoίκηση περιoχή. 
 
 11. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα παρακoλoυθεί 
τηv εφαρµoγή τωv πιo πάvω Μέτρωv Οικoδόµησης 
Εµπιστoσύvης και vα εvηµερώvει τo Συµβoύλιo 
Ασφαλείας, όταv αυτό είvαι αvαγκαίo, 
 
 12. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα διατηρεί 
πρoπαρασκευαστικές επαφές πoυ κατά τηv κρίση τoυ 
είvαι απαραίτητες πριv από τηv επαvάληψη τωv κoιvώv 
συvαvτήσεωv τoυ Μαρτίoυ 1993, και vα εισηγηθεί στo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας αvαθεωρήσεις στov τρόπo 
διεξαγωγής τωv διαπραγµατεύσεωv για vα γίvει πιo 
απoτελεσµατικός, 
 
 13. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα όπως κατά τη 
διάρκεια τωv κoιvώv συvαvτήσεωv τoυ Μαρτίoυ 1993 
πρoβαίvει σε εκτίµηση τωv εξελίξεωv πάvω σε τακτική 
βάση µε τo Συµβoύλιo µε στόχo τηv εξέταση περαιτέρω 
εvεργειώv πoυ πιθαvόv vα χρειαστεί vα αvαληφθoύv 
από τo Συµβoύλιo, 
 
 14. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα υπoβάλει 
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πλήρη έκθεση µετά τηv oλoκλήρωση τωv κoιvώv 
συvαvτήσεωv πoυ θα επαvαληφθoύv τo Μάρτιo 1993. 
 
 Τo ψήφισµα αυτό ήταv έvα από τα πέvτε πιo 
σηµαvτικά ψηφίσµατα πoυ είχαv εγκριθεί από τα 
Ηvωµέvα Εθvη στη διάρκεια της πoρείας τoυ Κυπριακoύ 
στα Ηvωµέvα Εθvη και τo oπoίo θα απασχoλoύσε τo 
∆ιεθvή Οργαvισµό και τις µετέπειτα επαφές πoυ θα 
είχε o vεoς Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας Γλαύκoς 
Κληρίδης πoυ εξελέγη στις εκλoγές τoυ Φεβρoυαρίoυ 
τoυ 1993. 
 Γιατί oι εκλoγές θα σήµαvαv τo τέλoς της 
διαπραγµατευτικής πρoσπάθειας τoυ Γιώργoυ 
Βασιλείoυ, µια και o ίδιoς δεv επαvεξελέγη στις 
εκλoγές αλλά και τηv επαvάληψη τoυ παλιoύ και πάλι 
σκηvικoύ τωv δεκαετιώv 1960 και 1970 µε συvoµιλητές 
για άλλη µια φoρά τoυς Γλαύκo Κληρίδη και Ραoύφ 
Ντεvκτάς. 
 
 


