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  اتفاقية التعاون 

  بين حكومة الواليات املتحدة األمريكية

  وبين احلكومة التركية

 1959مارس /آذار 5

 

 

  ..إن حكومة الواليات املتحدة األمريكية واحلكومة التركية 

  

  .1958من يوليو سنة  28وقعتاه يف لندن يوم إذ ترغبان يف تنفيذ التصريح الذي 

مع األخذ بعين االعتبار بما جاء يف املادة األوىل من حلف التعاون املشترك الذي 

توافق الدول املوقعة على احللف حرصاً . 1955من فبراير سنة  24وقع يف بغداد بتاريخ 

ق الواليات املتحدة يف على أمنها ودفاعها، كما جاء يف التصريح املذكور أعاله كما تواف

سبيل مصلحة السالم العاملي على التعاون مع احلكومات التي أعلنت هذا التصريح من أجل 

  .أمنها ودفاعها

وإذ يؤكد أعضاء حلف التعاون املشترك املوقعون على التصريح املذكور أعاله 

و غير تصميمهم على احملافظة على أمنهم، ورد كل عدوان يقع عليهم بصورة مباشرة أ

  .مباشرة

وإذ يأخذون بعين االعتبار أن حكومة الواليات املتحدة األمريكية مشتركة يف 

األعمال الرئيسية التي تقوم بها اللجان التابعة حللف التعاون املشترك الذي وقع يف بغداد يف 

ولذلك فهي ترغب يف دعم السالم طبقاً ملبادئ ميثاق األمم . 1955من فبراير سنة  24

  .املتحدة
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وإذ ترغب الدول األعضاء يف تأكيد حقها يف التعاون للمحافظة على أمنها ودفاعها 

  .من ميثاق األمم املتحدة 51طبقاً للمادة 

وإذ تعتبر حكومة الواليات املتحدة األمريكية أن مصلحتها القومية والسالم العاملي 

  .يقتضيان صيانة استقالل تركيا ووحدة أراضيها

لسلطة اخملولة لرئيس الواليات املتحدة من قبل الكوجنرس األمريكي وبناء على ا

والتي بموجبها تقدم الواليات املتحدة املساعدات ألعضاء معاهدة األمن املشترك سنة 

  .، لدعم السالم واالستقرار يف الشرق األوسط1954

ان وبما أن حكومة الواليات املتحدة مشتركة يف اتفاقيات مماثلة مع حكومتي إير

  :قد تم االتفاق على. وباكستان

  

  :املادة األوىل

ويف حالة وقوع أي عدوان ضد . قد وطدت تركيا عزمها على صد كل عدوان يقع عليها

تركيا، فإن حكومة الواليات املتحدة األمريكية، طبقاً لدستور الواليات املتحدة األمريكية، تتدخل 

وطبقاً  –حة على حسب ما يتفق عليه بين الدولتين بما يف ذلك من استخدام قواتها املسل –عملياً 

وذلك ملساعدة حكومة تركيا بناء  –للمادة التي تقضي بدعم السالم واالستقرار يف الشرق األوسط 

  .على طلبها

  

  :املادة الثانية

، وقوانين الواليات املتحدة، وطبقًا 1954وطبقاً حللف الدفاع املشترك املوقع سنة 

فإن الواليات املتحدة  –دة بين حكومتي الواليات املتحدة األمريكية وتركيا لالتفاقيات املعقو

تؤكد من جديد عزمها على مد تركيا باملساعدات العسكرية واالقتصادية على حسب ما تتفق عليه 

حكومتا الواليات املتحدة األمريكية وتركيا، ملساعدة احلكومة التركية للمحافظة على استقاللها 

  .ة أراضيها بما يضمن استمرار تطورها االقتصاديالوطني ووحد
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  :املادة الثالثة

تتعهد احلكومة التركية باإلفادة من املساعدات االقتصادية والعسكرية التي تمنحها إياها 

من يوليو سنة  18حكومة الواليات املتحدة بما يتفق مع أهداف التصريح املوقع يف لندن يف 

تركيا االقتصادي، واحملافظة على استقاللها الوطني ووحدة ، وبما يحقق أيضاً تطور 1958

  .أراضيها
 

  :املادة الرابعة

تتعاون حكومتا الواليات املتحدة األمريكية واحلكومة التركية املوقعتان على تصريح لندن 

على إعداد جميع الترتيبات الدفاعية على حسب موافقتهما،  1958من يوليو سنة  28بتاريخ 

  .نصوص هذه االتفاقية وبما يتفق مع
 

  :املادة اخلامسة

يسري مفعول هذه االتفاقية منذ تاريخ توقيعها، حتى تاريخ تسلم أية من احلكومتين 

  .مذكرة من احلكومة األخرى تبلغها رغبتها يف إنهاء هذه االتفاقية

  

  .1959تم إعداد صورة هذه االتفاقية يف اليوم اخلامس من شهر مارس سنة 

  
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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