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  بادتنالاو ةيالولاب ةصاخلا من عهد عصبة األمم ٢٢املادة 
   ١٩١٩ يونيو /حزيران ٢٨ 

  
إن املستعمرات واألقاليم التي مل تعد، نتيجة للحرب األخيرة، خاضعة لسيادة  – ٢٢املادة     

الدول التي كانت حتكمها سابقاً والتي تقطنها شعوب ال تستطيع النهوض وحدها يف ظروف العامل 
احلديث الشديدة يجب أن يطبق عليها املبدأ القائل بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها يعتبر أمانة 

  .عنق املدنية ويجب أن يضمن هذا العهد ضمانات حلمل هذه األمانةمقدسة يف 
وإن أحسن وسيلة لتنفيذ هذا املبدأ عملياً هو أن يعهد بالوصاية على هذه الشعوب إىل أمم   

متقدمة تستطيع، بسبب مواردها أو خبرتها أو موقعها اجلغرايف، أن تأخذ على عاتقها هذه 
ديها استعداد لقبولها، ويجب عليها أن تمارس هذه الوصاية املسؤولية على أحسن وجه، ويكون ل

  .بوصفها دوالً منتدبة بالنيابة عن عصبة األمم
يجب أن يختلف طابع االنتداب تبعاً لدرجة تقدم الشعب وموقع اإلقليم اجلغرايف وأحواله 

  .االقتصادية وغير ذلك من الظروف املماثلة
إىل اإلمبراطورية التركية قد وصلت إىل درجة  إن بعض األقوام التي كانت من قبل تنتمي

من التقدم يمكن معها االعتراف مؤقتاً بوجودها كأمم مستقلة رهناً بتقديم املشورة اإلدارية 
. واملساعدة من قبل دولة منتدبة حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه قادرة على النهوض وحدها

  .يف اختيار الدولة املنتدبةويجب أن يكون لرغبات هذه األقوام اعتبار رئيسي 
أما الشعوب األخرى، وخصوصاً شعوب وسط إفريقيا، فهي يف مرحلة يجب معها على 
الدولة املنتدبة أن تكون مسؤولة عن إدارة اإلقليم حتت ظروف تضمن حرية العقيدة والدين، رهنًا 

ة الرقيق وتهريب فقط بحفظ النظام العام ومبادىء األخالق وحتريم التصرفات السيئة مثل جتار
السالح واخلمور ومنع إنشاء احلصون والقواعد العسكرية والبحرية ومنع تدريب الوطنيين عسكريًا 
إال بقصد استخدامهم يف البوليس ويف الدفاع عن اإلقليم، وأن تضمن أيضاً فرصاً متساوية يف 

    .التجارة لألعضاء اآلخرين يف عصبة األمم
إفريقيا، وبعض جزر جنوب احمليط الهادىء، نظراً لتفرق  وهناك أقاليم، مثل جنوب غربي

سكانها أو قلة عددهم أو بعدهم عن مراكز املدنية، أو نظراً التصالها اجلغرايف بإقليم الدولة 
املنتدبة وغير ذلك من الظروف، يمكن إدارتها على أحسن وجه بمقتضى قوانين الدولة املنتدبة 

  .املذكورة أعاله لصالح السكان الوطنيين كجزء من إقليمها رهناً بالضمانات
يف كل حالة انتداب تقدم الدولة املنتدبة إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن اإلقليم الذي وضع 

  .يف عهدتها
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يحدد اجمللس بصراحة درجة السلطة أو الرقابة أو اإلدارة التي تمارسها الدولة املنتدبة يف 
  .قاً من قبل أعضاء عصبة األممكل حالة، إن مل تكن قد اتفق عليها ساب

تؤلف جلنة دائمة لتسلم ودراسة التقارير السنوية التي تقدمها الدول املنتدبة، ولتقديم 
  .املشورة للمجلس يف جميع املسائل املتعلقة بمراعاة االنتداب

 
  



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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