
 صك االنتداب على فلسطين

  في  وصودق عليه ١٩٢١ )تموز(  يوليو٦أعلن مشروعه من قبل عصبة األمم المتحدة بتاريخ 

  ١٩٢٣ سنة )أيلول ( سبتمبر٢٩ ووضع موضع التنفيذ في ١٩٢٢ سنة )تموز ( يوليو٢٤

   

  المقدمة

  مجلس عصبة األمم

ي آانت ت                    سطين الت إدارة فل د ب ى أن يعه د وافقت عل رى ق ة     لما آانت دول الحلفاء الكب ا مضى للمملك ة فيم ابع

 ٢٢العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة                 

  .من ميثاق عصبة األمم

ولما آانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في                    

وفمبر ومة صاحب الجاللة البريطانية في اليوم الثاني من شهر      األصل حك  اني  (  ن شرين الث ضا    )ت د وافقت أي  ق

ة                         ة صاحب الجالل ذي أصدرته في األصل حكوم على أن تكون الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح ال

شاء  وأقرته الدول المذآورة لصالح إن ١٩١٧ سنة )تشرين الثاني(  نوفمبر في اليوم الثاني من شهر    البريطانية

ة             الحقوق المدني ضير ب انه أن ي ؤتي بعمل من ش ن ي ه ل ا ان م جلي ى أن يفه سطين عل ود في فل ومي لليه وطن ق

الحقوق                   سطين أو ب ة الموجودة اآلن في فل ر اليهودي ا الطوائف غي سياسي    والدينية التي تتمتع به  أو الوضع ال

  .مما يتمتع به اليهود في أية بالد أخرى

ى               ولما آان قد اعترف بذلك        ي تبعث عل بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وباألسباب الت

  .إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البالد

  .ولما آانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجاللة البريطانية ليكون منتدبًا على فلسطين 

ة وعرض                    د صيغ في النصوص التالي راره          ولما آان االنتداب على فلسطين ق م إلق ى مجلس عصبة األم عل

ولما آان صاحب الجاللة البريطانية قد قبل االنتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة األمم طبقا                  

  .للنصوص والشروط التالية

ادة             ة من الم رة الثامن سيطرة أو اإلدارة             ٢٢ولما آانت الفق سلطة أو ال ى أن درجة ال ذآر تنص عل ة ال  المتقدم

ين                       الت شأنها ب اق سابق ب اك اتف ي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة األمم إذا لم يكن هن

  .أعضاء عصبة األمم

  :لذلك فان مجلس عصبة األمم بعد تأييده االنتداب المذآور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي 

  :المادة األولى 

  . واإلدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصكيكون للدولة المنتدبة السلطة الفعلية في التشريع

   



  :المادة الثانية 

وطن                            شاء ال صادية تضمن إن ة واقت بالد في أحوال سياسية وإداري تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع ال

ضا   القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في دبياجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة                  أي

  .عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين

  :المادة الثالثة 

  .يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع االستقالل المحلي على قدر ما تسمح به الظروف

  :المادة الرابعة  

شؤون             يعترف بوآالة يهودية مالئمة آهيئة عمومية إلسداء ا         ا في ال اون معه سطين والتع ى إدارة فل لمشورة إل

ودي ومصالح    ومي اليه وطن الق شاء ال ي إن ؤثر ف د ت ي ق ور الت ن األم ك م ر ذل ة وغي صادية واالجتماعي االقت

شارك   ساعد وت سطين ولت ي فل ود ف سكان اليه ة     ال ا لمراقب ك خاضعا دوم ون ذل ى أن يك بالد عل ة ال ي ترقي  ف

  .اإلدارة

ة ا رف بالجمعي ا    يعت تورها يجعالنه ا ودس رى أن تأليفه ة ت ة المنتدب ا دامت الدول ة م ة مالئم صهيونية آوآال ل

شارة    د است دابير بع ن الت زم م ا يل ذ م صهيونية أن تتخ ة ال ى الجمعي ب عل ذا الغرض ويترت ة له صالحة والئق

ساعدة في إ             وطن   حكومة صاحب الجاللة البريطانية للحصول على معونة جمع اليهود الذين يبغون الم شاء ال ن

  .اليهودي

  :المادة الخامسة 

ة                              ة دول ى حكوم سطين إل ازل عن أي جزء من أراضي فل تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التن

  .أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى

  :المادة السادسة 

ضرر بح دم إلحاق ال ع ضمان ع سطين م ى إدارة فل رة عل سهل هج الي األخرى أن ت ات األه وق ووضع فئ ق

ود                  ة، حشد اليه ادة الرابع اليهود في أحوال مالئمة وان تشجع بالتعاون مع الوآالة اليهودية المشار إليها في الم

  .في األراضي األميرية واألراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية

  :المادة السابعة 

ساب                 تتولى إدارة فلسطين مسؤولة      سهل اآت ى نصوص ت انون عل ك الق سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذل

  .الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم

  :المادة الثامنة 

ا األجانب في                       ا الرعاي ع به ي يتمت إن امتيازات وحصانات األجانب بما فيها مزايا الحكم القنصلية والحماية الت

  . االمتيازات أو العرف في المملكة العثمانية ال تكون نافذة في فلسطينالسابق بحكم



م                 د ت ذي يكون ق ديل ال ا أو مع التع ازات في الحال برمته ذه االمتي اد ه داب تع ى انتهى اجل االنت ه مت ر ان غي

ازات ال   ذآورة في   االتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إال إذا سبق للدول التي آان رعاياها يتمتعون باالمتي م

ا                       ١٩١٤ سنة   )آب( أغسطس أول ى عدم تطبيقه ازات أو وافقت عل ك االمتي  أن تنازلت عن حق استرجاع تل

  .ألجل مسمى

  :المادة التاسعة 

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق األجانب       

  .والوطنين على السواء

ضا            ويكون احترام األح    وال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أي

  .بصورة خاصة تكون إدارة األوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين

  :المادة العاشرة 

ة اإلجرا       ء في  تكون المعاهدات المبرمة بين الدول المنتدبة وسائر الدول األجنبية بشان تسليم المجرمين مرعي

  .فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين

  :المادة الحادية عشرة 

ا                              بالد وعمرانه ة ال ق بترقي ا يتعل دابير لصون مصالح الجمهور فيم زم من الت ا يل ع م تتخذ إدارة فلسطين جمي

ة                 وارد الطبيع افع      ويكون لها السلطة في وضع ما يلزم من األحكام الستهالك أي مورد من م ال والمن  أو األعم

العمومية الموجودة في البالد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة االلتزامات التي قبلتها                 

  .الدولة المنتدبة على نفسها

ور األخرى    ين األم ن ب ك م ي ذل ة ف بالد مراعي م احتياجات ال ا لألراضي يالئ د نظام ا أن توج ويترتب عليه

  .يع حشد السكان في األراضي وتكثيف الزراعةالرغبة في تشج

شاء                       ة بإن ذه الوآال وم ه ويمكن إلدارة البالد أن تتفق مع الوآالة اليهودية المذآورة في المادة الرابعة على أن تق

أو تسيير األشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البالد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة ما دامت               

سهااإلدارة ال ور مباشرة بنف ذه األم ولى ه سبة .  تت ه إال تتجاوز ن شترط في ذا يجب أن ي اق آه ر أن آل اتف غي

ال             ا رأس الم ود به ي يع األرباح التي توزعها الوآالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة الت

ذي توافق            المستثمر وان آل ما يزيد على الفائدة من األرباح يجب أن يستخدم لما               ى الوجه ال بالد عل فيه نفع ال

  .عليه اإلدارة

  :المادة الثانية عشرة  

ذين               يعهد إلى الدولة المنتدبة باإلشراف على عالقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل ال

م خارج حدود منطق      تعينهم الدول األجنبية ويكون لها الحق أيضا     سطين وه ا فل ة    في أن تشمل رعاي ا بحماي ته

  .سفرائها وقناصلها

   



  

  :المادة الثالثة عشرة 

سطين                     ة في فل ع الديني اني أو المواق تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة باألماآن المقدسة والمب

ع                 بما في ذلك مسؤولية الحفاظ على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى األماآن المقدسة والمباني والمواق

وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة    . دينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام واآلداب العامة          ال

ة                           اق الدول ادة دون اتف ذه الم شرط أال تتحول نصوص ه أمام عصبة األمم دون سواها عن آل ما يتعلق بذلك ب

 لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط أال يفسر شئ من  المنتدبة مع إدارة البالد على ما تراه الدولة المنتدبة مالئماً      

هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام إدارة المقامات اإلسالمية المقدسة                   

  .الصرفة المصونة حصانتها

  :المادة الرابعة عشرة 

اء   وق واالدع ر الحق ق وتقري درس وتحقي ة خاصة ل ة لجن ة المنتدب ف الدول ة تؤل اآن المقدس ة باألم ات المتعلق

ة     ذه اللجن ار ه ة اختي سطين وتعرض طريق ي فل ة ف ة المختلف الطوائف الديني ة ب اءات المتعلق وق واالدع والحق

ة المجلس            ا دون موافق وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة األمم إلقرارها وال تعين اللجنة وال تقوم بوظائفه

  .المذآور

  :المادة الخامسة عشرة 

ولتين                      ادة مكف ع شعائر العب ام بجمي يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القي

ين             ان نوعه ب ا آ للجميع بشرط المحافظة على النظام العام واآلداب العامة فقط ويجب أال يكون ثمة تمييز مهم

ديني   سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وأال يحرم            ده ال شخص من دخول فلسطين بسبب معتق

  .فقط

ويجب أال تحرم أية طائفة آانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وأال تنتقص من            

  .هذا الحق ما دام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها اإلدارة

  :المادة السادسة عشرة 

ة المنتد    نظم من                            تكون الدول م الم ام والحك ى النظام الع ضيه أمر المحافظة عل ا يقت ة مسؤولة عن ممارسة م ب

شرط                    ذا ال اة ه اإلشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراع

ا أو إظه           ات أو التعرض له ذه الهيئ ة ه انها إعاق ز ضد أي   ال يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من ش ار التحي

  .ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته

  :المادة السابعة عشرة 

وات                   سالم والنظام والق ى ال ة للمحافظة عل وات الالزم ى أساس التطوع الق نظم عل سطين أن ت يجوز إلدارة فل

سطين  الالزمة للدفاع عن البالد أيضا بشرط أن يكون خاضعا إلشراف الدولة المنتد         بة ولكن ال يجوز إلدارة فل



ك ال يجوز                     دا ذل ا ع ة وفيم ة المنتدب ة الدول ذآر إال بموافق ة ال ر األغراض األنف وات في غي أن تستخدم هذه الق

  .إلدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية

ن ا سطين م ع إدارة فل ا يمن ادة م ذه الم ي ه يس ف ي  ل ة ف ة المنتدب ون للدول ي تك وات الت ات الق ي نفق تراك ف الش

  .فلسطين

وات  ات الق ا لحرآ ة ومرافئه سطين وسككها الحديدي ستخدم طرق فل ي آل وقت أن ت ة ف ة المنتدب ويحق للدول

  .المسلحة ونقل الوقود والمهمات

  :المادة الثامنة عشرة 

ة في عصبة         يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطي          ن بين رعايا أية دولة من الدول الداخل

دول          (األمم   ك ال ة             ) ومن جملة ذلك الشرآات المؤلفة بحسب قوانين تل ة دول ا أي ة أو رعاي دول المنتدب ا ال ورعاي

ة            أجنبية أخرى في األمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو المالحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معامل

ضائع أو المهن أو                  السفن التج  ارية أو الطيارات المدنية وآذلك يجب أال يكون هناك تمييز في فلسطين ضد ا لب

ضائع                         سطين ضد الب ز في فل اك تميي في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وآذلك يجب أال يكون هن

ا وتط  لة إليه ون مرس ذآورة أو تك دول الم دان ال ن بل الد م ن ب ون أصلها م ي يك ضائع الت رور الب ة م ق حري ل

  .عبر البالد المشمولة باالنتداب بشروط عادلة) الترانسيت(بطريق 

ة                     شاور مع الدول سطين أن تفرض بالت ذا يجوز إلدارة فل داب ه ام صك االنت ائر أحك دم وس ا تق ومع مراعاة م

دابير لتنشيط ترقية المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمرآية وان تتخذ ما تراه صالحا من الت             

ًا         ة اتفاق دول المنتدب المرافق الطبيعية في البالد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع ال

ا في سنة          ع أمالآه ا اآلسيوية أو     ١٩١٤جمرآيًا خاصًا مع أية دولة من الدول التي آانت جمي ة في ترآي  داخل

  .شبه جزيرة العرب

  :رةالمادة التاسعة عش 

دها أو                      ي سبق عق ة الت ة العام تضم الدول المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى آل ميثاق من المواثيق الدولي

ذخيرة أو بالمخدرات أو                  سالح وال الرقيق واالتجار بال شان االتجار ب التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة األمم ب

ضائع      رور الب ة م ة وحري ساواة التجاري ق بالم ا يتعل ط  فيم ق التوس سيت(بطري ران  ) التران ة والطي والمالح

  .والمواصالت البريدية والبرقية ولالسلكية أو بالممتلكات األدبية والفنية والصناعية

  :المادة العشرون 

تتعاون الدول المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ آل سياسة مشترآة تقررها عصبة األمم لمنع انتشار                 

ة                 األمراض ومكافح  ة واالجتماعي تها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به األحوال الديني

   .وغيرها من األحوال

  :المادة الحادية والعشرون



ي            ا يل ذآورة فيم ى أساس القواعد الم يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص باآلثار القديمة عل

ة في                       خالل اإلثني عشر شهرًا األولى       دول الداخل ع ال ا جمي انون ضامنًا لرعاي ذا الق اريخ ويكون ه ذا الت من ه

  :عصبة األمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات األثرية

  . ميالدية١٧٠٠آل ما أنشاته أو أنتجته أيدي البشر سنة ) اآلثار القديمة(تعني عبارة  -١

ار        -٢ د وآل من              يسن التشريع المتعلق بحماية اآلث شجيع ال التهدي ى أساس الت ة عل رًا      القديم  اآتشف أث

دائرة                  ى احد موظفي ال غ األمر إل رة الخامسة وابل ذآور في الفق دون أن يكون مزودًا بالتصريح الم

  .المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اآتشفه

از                     -٣ م تتن ا ل دائرة المختصة م ة إال لل ار القديم دائرة عن شرائه وال          ال يجوز بيع شئ من اآلث ك ال ل تل

ك     ن تل صدير صادرة م بالد إال بموجب رخصة ت ن ال ة م ار القديم ن اآلث راج أي شئ م وز إخ يج

  .الدائرة

ة      -٤ ب بالعقوب ال يعاق ة أو إهم وء ني ن س ة ع ار القديم ن اآلث ة م ف أو ألحق ضررًا بقطع ن أتل ل م آ

  .المعينة

ار القد           -٥ رم             يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن اآلث دائرة المختصة ويغ ة إال بتصريح من ال يم

  .المخالف بغرامة مالية

ة         -٦ زع الملكي ان ن توضع شروط عادلة لنزع ملكية األراضي ذات القيمة التاريخية أو األثرية سواء أآ

  .مؤقتا أو دائما

يقتصر في إعطاء التصريح إلجراء الحفريات على األشخاص الذين يقدمون أدلة آافية على خبرتهم   -٧

ى                   في   ؤدي إل ة ت ى طريق ذه التصاريح عل د إعطاء ه سير عن اآلثار ويترتب على إدارة فلسطين أال ت

  .استثناء علماء أية امة من األمم من التراخيص بدون سبب مبرر

إذا            -٨ دائرة ف ك ال يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تل

باب علم سمة ألس ذرت الق ار   تع ن اآلث سما م ه ق ن إعطائ دًال م ادل ب ويض ع شف تع ة يعطي للمكت ي

  .المكتشفة

  :المادة الثانية والعشرون 

ع                تكون اإلنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وآل عبارة أو آتابة بالعربية وردت على طواب

  .ابة بالعبرية يجب أال تكرر بالعربيةأو عملة تستعمل في فلسطين يجب أال تكرر بالعبرية وآل عبارة أو آت

  :المادة الثالثة والعشرون  

ة             " األعياد"تعترف إدارة فلسطين باأليام المقدسة       ة قانوني ام عطل سطين أي ة من الطوائف في فل د آل طائف عن

  .ألفراد تلك الطائفة

  



  :المادة الرابعة والعشرون 

ك             تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة األمم تقريرًا سنوياً        اء تل  بصورة تقنع المجلس بتناول التدابير التي اتخذت أثن

سنة                      ك ال اء تل السنة لتنفيذ نصوص االنتداب وترسل نسخة من جميع األنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثن

  .مع التقرير

  :المادة الخامسة والعشرون  

ر       يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة األمم أن ترجئ أو توقف تطبي             ذه النصوص غي راه من ه ا ت ق م

سبة                          د بالن ا بع ا سيعين فيم سطين آم شرقي لفل ين نهر األردن والحد ال ا ب ة م قابل للتطبيق على المنطقة الواقع

ا         ة وفق ك المنطق دابير إلدارة تل ن الت ا م راه مالئم ا ت ذ م ة وان تتخ ك المنطق ي تل سائدة ف ة ال وال المحلي لألح

  .١٨، ١٦، ١٥ بعمل ال يتفق مع أحكام المواد ألحوالها المحلية بشرط أال يؤتي

  :المادة السادسة والعشرون  

سير                                م حول تف ين عضو آخر من أعضاء عصبة األم ا وب ع خالف بينه ه إذا وق توافق الدولة المنتدبة على ان

ة          ة الدائم دل الدولي ة الع ى محكم رض عل ات يع ه بالمفاوض ذر حل ا وتع داب أو تطبيقه صوص صك االنت ن

  .ليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة األممالمنصوص ع

  :المادة السابعة والعشرون  

  .أن آل تعديل يجري في شروط هذا االنتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة األمم

  :المادة الثامنة والعشرون  

ذ مجل      صك يتخ ذا ال ة بموجب ه ة المنتدب وح للدول داب الممن اء االنت ة انته ي حال راه  ف ا ي م م صبة األم س ع

 على الدوام بضمان العصبة       ١٤ ، ١٣ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين          

ا إدارة      ي تحملته ة الت ات المالي سطين لاللتزام ة فل رام حكوم ة احت ضمان الجمعي ل ب وذه الن يكف ستعمل نف وي

وق الموظفين في رواتب التقاعد       فلسطين بصورة مشروعة في عهد االنتداب احتراما تام        ا وفي جملة ذلك حق

  .والمكافآت

  

  

  

  

  

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

  .١٩٥٧القاهرة، 

 


