Εισαγωγή
Προσηλωμένη στους σκοπούς και τις αρχές της Χάρτας των
Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,
τη διεθνή συνεργασία στον οικονομικό, πολιτιστικό και άλλους
τομείς και στον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
θεμελιώδεις ελευθερίες, η Κυπριακή Δημοκρατία, αμέσως μετά την
ανεξαρτησία της στις 16 Αυγούστου 1960, έγινε μέλος του ΟΗΕ
και βαθμιαία όλων σχεδόν των εξειδικευμένων οργανισμών του.
Έγινε, επίσης, μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων, αλλά
αποχώρησε από τον οργανισμό με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η Κύπρος είναι σήμερα μέλος της Κοινοπολιτείας, του
Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και
Συνεργασία στην Ευρώπη. Διατηρεί πολιτικές, οικονομικές και
πολιτιστικές σχέσεις με πληθώρα ξένων χωρών και διεθνών
οργανισμών και στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής αναπτύσσει
σχέσεις και συνεργάζεται με όλες τις χώρες του κόσμου.
Συμμετέχει, επίσης, ενεργά στις προσπάθειες για προαγωγή της
διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας, στηριζόμενη στο
διεθνές δίκαιο και στις αρχές και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών.

Το 1974, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και από τότε
κατέχει παράνομα, με τη χρήση στρατιωτικής βίας, το 37%
περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διεθνής
κοινότητα έχει δηλώσει κατηγορηματικά την υποστήριξη της για
τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας
επί του συνόλου του εδάφους της, περιλαμβανομένων των
κατεχομένων περιοχών.

Το 1983 το κατοχικό καθεστώς, παράνομα και μονομερώς, προέβη
σε ανακήρυξη λεγόμενης ανεξαρτησίας στα κατεχόμενα εδάφη της

Κύπρου («Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»). Το
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμά του 541
(1983) καταδίκασε την ανακήρυξη αυτή, την οποία θεωρεί νομικά
άκυρη, και ζήτησε την ανάκλησή της. Επιπλέον, με το ψήφισμά
του 550 (1984), το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε κάθε
αποσχιστική ενέργεια και κάλεσε όλα τα κράτη να μην
αναγνωρίσουν την παράνομη οντότητα, τη λεγόμενη «Τουρκική
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Με τα ίδια ψηφίσματα αλλά και πολυάριθμα άλλα ψηφίσματα, τα
Ηνωμένα Έθνη καλούν τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει
άλλο κυπριακό κράτος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει σαφή θέση όσον αφορά
το κυπριακό πρόβλημα, υποστηρίζοντας την εξεύρεση λύσης που θα
σέβεται την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και
ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις και ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες
Υψηλού Επιπέδου.

