
١ ١٩١٩  من عهد عصبة األمم٢٢المادة 

  )١٩٢٠ يناير ١٠ وأصبح ساري المفعول في ١٩١٩ يونيو ٢٨تم توقيع العهد في (

  

ابقًا، نتيجة للحرب                           ا س ي آانت تحكمه ة الت ة للدول ا صلة التبعي إن المستعمرات و البالد التي زالت عنه

ستطيعون النهوض وحدهم  وام ال ي ا أق ي يقطنه رة، و الت الم الحديث ح-األخي ضيات الع ق -سب مقت  يجب أن ُيطب

و تقدمها ُيعد وديعة مقدسة في عنق المدنية، و أن الضمانات للقيام     عليها المبدأ القائل بأن رفاهية مثل هذه الشعوب         

  :بما تتطلبه هذه الوديعة يجب أن يشتمل عليها هذا العهد

  

ة، و             إن أحسن وسيلة لتنفيذ هذا المبدأ عمليًا هو أن ُيعهد بال           .١ م المتقدم شعوب لألم ذه ال ل ه ى مث وصاية عل

ى        - بسبب مواردها و خبرتها أو موقعها الجغرافي       -التي تستطيع  سئولية عل ذه الم ا ه ى عاتقه  أن تأخذ عل

ة عن عصبة                       ة بالنياب ة منتدب أحسن وجه و تتقبلها، و يجب عليها أن ُتمارس هذه الوصاية باعتبارها دول

 .األمم

 

ب   .٢ داب يج وع االنت ه     إن ن ي و أحوال بالد الجغراف ع ال شعب، و موق دم ال ة تق ًا لدرج ف تبع أن يختل

 .االقتصادية، و غير ذلك من الظروف المماثلة

 

دم يمكن                        .٣ ى درجة من التق د وصلت إل ة ق ة العثماني ي آانت خاضعة لإلمبراطوري إن بعض الشعوب الت

اد ا          ول اإلرش دول     معها االعتراف مؤقتًا بكيانها آأمم مستقلة، خاضعة لقب ل ال ساعدة من قب ألداري و الم

دها     ى النهوض وح ادرة عل شعوب ق ذه ال ه ه صبح في ذي ت ت ال ى الوق ة، حت ون . المنتدب و يجب ان يك

 .لرغبات هذه الشعوب المقام األول في اختيار الدولة المنتدبة

 

ا  -إن الشعوب األخرى   .٤ ا   - و خصوصًا شعوب وسط أفريقي ا      -فإنه ي هي عليه ل الدرجة الت ب  يج -في مث

دين،                 دة و ال ة العقي معها على الدولة المنتدبة أن تكون مسئولة عن إدارتها، تحت ظروف تضمن لها حري

ل             ق و نق ل تجارة الرقي مراعيًة فقط حفظ النظام العام و مبادئ األخالق، و أن تمنع التصرفات السيئة مث

 القواعد البحرية، و عدم تدريب الوطنيين عسكريًا    السالح و الخمور، و منع إنشاء الحصون العسكرية و        

إال بقصد استخدامهم في البوليس و في الدفاع عن البالد، و ان تضمن أيضًا فرصًا متساوية في المتاجرة              

 .لألعضاء اآلخرين في عصبة األمم

  

نها أو قلة جنوب غربي أفريقيا، و بعض جزر المحيط الهادي الجنوبي، نظرًا لتفرق سكا:هناك بالد مثل   .٥

ك من                      ر ذل ة، و غي ة المنتدب الد الدول ة أو االتصال الجغرافي في ب دهم عن مراآز المدني عددهم ،أو بع

شرط أن                       ا، ب ة آجزء من بالده ة المنتدب وانين الدول الظروف، يمكن إدارتها على وجه أحسن بمقتضى ق

 .تراعى التحفظات المذآورة أعاله لصالح السكان الوطنيين
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  . هارتمان، أستاذ مساعد علم السياسة في جامعة فلوريدا.  لواضعه فردريك هـ١٩٥١أمريكا سنة 



  

ة أ       في آل حالة يُ    .٦ د               نفرض فيها االنتداب، على الدولة المنتدب ق بالبل نويًا يتعل رًا س ى المجلس تقري دم إل  تق

 .دت إليها شئونههالذي ُع

  

ابقًا من                       .٧ ا س إن درجة السلطة من الرقابة أو اإلدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة، إن لم تكن قد اتفق عليه

 .ي آل حالة من قبل المجلسقبل أعضاء عصبة األمم، يجب أن ُتحدد بصراحة ف

  

ديم           .٨ صها، و لتق ة و فح دول المنتدب دمها ال ي تق سنوية الت ارير ال سلم التق ة لت ة دائم ف لجن ب أن تؤل يج

 .المشورة للمجلس في جميع المسائل المتعلقة بمراعاة شئون االنتداب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، جامعة الدول العربية، القاهرة، ١٩٤٧-١٩١٥الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ، المجموعة األولي  :المصدر

١٩٥٧.  


