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 قرار الكونغرس املوحد

 1957مارس  9يف 

 

 

  )قرار موحد لدعم السالم وتوطيد االستقرار يف الشرق األوسط 7 – 85القانون العام (

  

وبين جملس النواب األمريكي يف الواليات املتحدة يف  الشيوخ تم االتفاق بين جملس

  :اجتماعهما املشترك يف الكونغرس على ما يلي

يخول الرئيس سلطة التعاون مع أية أمة أو جمموعة من األمم يف منطقة الشرق  – 1

األوسط وتقديم املساعدات لهذه الدول من أجل التطور االقتصادي لتستطيع احملافظة على 

  .القومياستقاللها 

يخول الرئيس سلطة تنفيذ برامج املساعدات العسكرية يف منطقة الشرق األوسط إذا  – 2

كانت دول هذه املنطقة ترغب يف ذلك كما تعتبر الواليات املتحدة بأن مصلحتها الوطنية 

  .ومصلحة السالم العاملي تقتضيان احملافظة على استقالل دول الشرق األوسط ووحدة أراضيها

ى الرئيس أنه من الضروري استعمال القوات املسلحة للواليات املتحدة فإنها على وإذا رأ

استعداد بأن ترسل قواتها املسلحة لتساعد أية دولة تتعرض لهجوم مسلح من قبل الشيوعية 

  .العاملية بشرط أن يتم وفقًا للدستور األمريكي

نية السنة املالية مليون دوالر ضمن ميزا 200يخول الرئيس سلطة انفاق مبلغ  – 3

  .اجلديدة وذلك على تنفيذ نصوص معاهدة األمن املشترك

يستمر الرئيس يف تقديم جميع التسهيالت واملساعدات العسكرية إىل قوات الطوارئ  – 4

  .الدولية يف الشرق األوسط للمحافظة على الهدنة يف هذه املنطقة

                                                            

منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة : تونس(، "1987 - 1839مائتان وثمانون وثيقة خمتارة، : وثائق فلسطين" :املصدر
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ن شهر يناير حتى شهر يوليو من يقدم الرئيس إىل الكونغرس تقريراً عن عمله هذا م – 5

  .كل عام

يبطل عمل هذا القرار متى قرر الرئيس أن األمن والسالم يف  دول الشرق األوسط قد  – 6

ويمكن إلغاء هذا القرار قبل ذلك بوساطة قرار . استقرا بخلق ظروف دولية بوساطة األمم املتحدة

  .آخر يصدر عن جملس الشيوخ وجملس النواب األمريكيين



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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