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  امليثاق التركي العراقي

 )حلف بغداد(

 1954شباط / فبراير 24

 

ملا كانت عالقات الصداقة واألخوة السائدة بين العراق وتركيا يف نمو مطرد استكماال ملا 

جاء يف معاهدة الصداقة وحسن اجلوار املعقودة بين صاحب اجلاللة ملك العراق وحضرة صاحب 

التي أقرت أن  1946من مارس سنة  29الفخامة رئيس اجلمهورية التركية املوقع عليها يف 

ن بين البلدين جزء ال يتجزأ من السلم واألمن لشعوب العامل وخاصة شعوب الشرق السلم واألم

  .اخلارجية لسياستهمااألوسط وأساس 

  

من معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بين دول اجلامعة  11وملا كانت املادة 

وااللتزامات تنص على أنه ليس يف أحكامهما ما يمس أو يقصد به أن يمس بأية حال احلقوق 

املترتبة أو التي قد تترتب للدول األطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة األمم املتحدة، ونظراً 

إلدراكهما عظم املسؤولية امللقاة على عاتقهما بوصفهما عضوين يف هيئة األمم املتحدة يهمهما 

زمة لذلك وفقًا وهذا يوجب اتخاذ التدابير الال. استتباب األمن والسلم يف منطقة الشرق األوسط

من ميثاق األمم املتحدة فقد اقتنعتا بضرورة عقد ميثاق هذه األهداف وعينتا  51ألحكام املادة 

  :لهذا الغرض مندوبين مفوضين وقد اتفق املفوضون على ما يأتي

  

يتعاون الفريقان الساميان املتعاقدان يف سبيل صيانة سالمتهما والدفاع  :املادة األوىل

من ميثاق األمم املتحدة ويجوز أن تبين التدابير التي يتفقان  51فقاً ألحكام املادة عن كيانهما و

  .على اتخاذها جلعل هذا التعاون نافذاً باتفقات خاصة تعقد بين الطرفين
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لتحقيق التعاون املنصوص عليه يف املادة األوىل والعمل على تأمينه تقوم  :املادة الثانية

فريقين الساميين املتعاقدين بتحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها عند السلطة اخملتصة لكل من ال

وضع هذا امليثاق يف حيز التنفيذ وتصبح هذه التدابير معموال بها حال اقترانها بمصادقة 

  .حكومتي الفريقين الساميين املتعاقدين

  

بأي شكل يف  يتعهد الفريقان الساميان املتعاقدان باالمتناع عن التدخل :املادة الثالثة

الشؤون الداخلية ألحدهما ضد اآلخر ويقومان بفض أي نزاع بينهما بالطريقة السلمية وفقًا 

  .مليثاق األمم املتحدة

  

يؤكد الفريقان الساميان املتعاقدان أنه ليس يف أحكام هذا امليثاق بما  :املادة الرابعة

يناقض االلتزامات الدولية التي تربط أحدهما مع دولة أو دول كما أنها ال يمكن أن تخل أو أن 

تفسر بما يفهم منه اإلخالل بتلك االلتزامات الدولية ويتعهد الطرفان الساميان املتعاقدان بأال 

  .التزامات دولية تتعارض مع هذا امليثاق يدخال يف أي

  

يكون هذا امليثاق مفتوحاً تنضم إليه أية دولة من دول اجلامعة العربية  :املادة اخلامسة

وغيرها من الدول التي يهمها أمر السالم واألمن يف هذه املنطقة بصورة فعالة ويكون معترفاً بها 

تعاقدين، ويصبح هذا االنضمام نافذاً اعتباراً من اعترافاً كامال من كال الفريقين الساميين امل

تاريخ إيداع وثائق انضمام الدولة التي يخصها األمر لدى وزارة اخلارجية العراقية، وألية دولة 

منضمة إىل هذا امليثاق أن تعقد اتفاقات خاصة بموجب املادة األوىل منه مع دولة أو أكثر من 

  .الدول األطراف يف هذا امليثاق

لطة اخملتصة ألية دولة منضمة أن حتدد التدابير بموجب املادة الثانية وتصبح هذه وللس

  .التدابير معموال بها حال اقترانها بمصادقة حكومات األعضاء الذين يخصهم األمر
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يشكل جملس دائم من الوزراء للعمل ضمن نطاق أهداف هذا امليثاق وذلك  :املادة السادسة

عضاء يف هذا امليثاق أربع دول على األقل ويقوم اجمللس بوضع نظامه عندما يبلغ عدد الدول األ

  .الداخلي

  

يكون هذا امليثاق نافذاً مدة خمس سنوات، ويعتبر جمدداً ملدد أخرى كل  :املادة السابعة

منها خمس سنوات، وألي طرف متعاقد أن ينسحب من امليثاق بإبالغ األطراف األخرى حتريريًا 

تة أشهر من انتهاء املدة املذكورة سابقاً، ويبقى امليثاق يف هذه احلالة نافذاً رغبته يف ذلك قبل س

  .بالنسبة لألطراف األخرى

  

يتم إبرام هذا امليثاق من قبل كل من الفريقين الساميين املتعاقدين،  :املادة الثامنة

 وثائقادل ويجري تبادل وثائق اإلبرام يف أنقرة بأسرع ما يمكن ويعتبر نافذاً من تاريخ تب

  .اإلبرام
 

  :وقد وقع نوري السعيد املذكرة التفسيرية األوىل امللحقة وورد بها ما يأتي

إشارة إىل امليثاق املوقع اليوم أتشرف باإلحاطة أين أحطت علماً بموافقتكم على أن هذا 

امليثاق يسمح لبلدينا بالتعاون يف سبيل مقاومة كل عدوان موجه إىل أي منا وفضال عن ذلك 

فلكفالة حفظ السالم واألمن يف منطقة الشرق األوسط قد اتفقنا على التعاون يف جعل كل قرارات 

  .األمم املتحدة فيما يتعلق بفلسطين نافذة

وقد وقع عدنان مندريس املذكرة الثانية وهي تتضمن رده على النقطة التي أثارها نوري 

 .السعيد بموافقته على كل ما يتعلق بفلسطين

 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/resources/documents 


