Обществото на
народите, известно и
като Лига на нациите, е
международна
организация със
седалище в Женева,
Швейцария, създадена
след Първата световна
война, за да осигури
форум за разрешаване
на международни
спорове.





Това е първата
съвременна глобална
организация,
обединяваща при
основаването си 42
държави от всички
континенти, и чиято
основна мисия е да
поддържа мира в света.
Парижката мирна
конференция одобрява
решението за създаване
на Обществото на
народите на 25 януари
1919 г.



Инициатор за
създаването на
организацията е
американския президент
Уудроу Уилсън, който
излага своите 14 ТОЧКИ
през 8 януари 1918 година
пред Конгреса на САЩ.



Четиринадесетте точки на
Уилсън е проект на САЩ за
всеобщ мир след Първата
световна война.











1. Мирни съглашения, сключени
открито: дипломацията да
работи искрено и публично.
2. Неограничена свобода на
корабоплаването в мирно и
военно време.
3. Премахване, доколкото е
възможно, на всички стопански
прегради и уреждане на
еднакви търговски условия за
всички народи, които са за
мира.
4. Намаление на въоръженията
до крайност съобразно
вътрешната безопасност на
всяка страна.
5. Свободно и справедливо
уреждане на всички колониални
въпроси










5. Свободно и справедливо
уреждане на всички колониални
въпроси.
6. Изтегляне на войските от
всички руски земи и
подпомагане на руския народ
7. Освобождаване и
възстановяване на Белгия.
8. Възвръщане на Елзас и
Лотарингия на Франция,
9. Поправка на италианската
граница в съответствие с
националната принадлежност
на населението.
10. Предоставяне на народите в
Австро-Унгария възможност за
автономно развитие.








11. Възстановяване на Румъния,
Сърбия и Черна гора.
12. Земите, населени с турци,
да се ползват със суверенитет и
сигурност, а на другите
народности в Османската
империя да се осигури
свобода.
13. Възстановяване на полската
държава със свободен излаз на
море.
14. Образуване на общество на
народите (ОН) с цел да се
дадат взаимни гаранции за
политическата независимост и
териториална цялост, както на
големите, така и на малките
народи.

Нейните цели са:
 понижаване степента на въоръженост
 разрешаването на международни
спорове.

Структурата на ОН включва
Общо събрание, Съвет на
ОН, Секретариат
 Помощни организации
-Международна организация по
труда
-Агенция по здравеопазването
-Специални комитети за
бежанците и за наркоманията
-Комисия по малцинствата
-Международна комисия по
интелектуално сътрудничество –
сега ЮНЕСКО
-Международен съд в Хага и др.


Ако се стигне до спор,
Лигата на нациите,
може да направи три
неща - те са били
известни като следните
санкции:
1. Може да призове
страните в спора да
седнат и обсъдят
проблема по-спокоен
начин(словесни
санкции).

2. Лигата може да
въведе икономически
санкции.
3. Обществото може да
въведе физически
наказания.



При основаването си
Лигата на нациите
обединява 42 държави от
всички континенти. Найголям брой държавичленки е 58 през периода
1934-1935 г.








Америка отказа да се
присъедини към Лигата .
Германия е член
единствено в периода
1926–1933 г.
Съветският съюз става
член на 18 септември
1934 г. и е изгонен на 14
декември, 1939г. за
нахлуването във
Финландия.
На 16 декември 1920 г.
България е приета за член
на международната
организация.

Тя предвижда предаването
на управлението на бившите
германски колонии и някои
части от територията на
Османската империя на
членове на Обществото на
народите в качеството им на
мандатьори
 Управлението на
подмандатните територии
трябва да става под
контрола на ОН


В устава на ОН са
предвидени три вида
мандати в зависимост от
положението на съответната
територия.
 1. Мандатите от група "А"
включват територии,
принадлежащи по-рано на
Османската империя Сирия, Палестина, Армения,
Цариград и Проливите
 2. Мандатите от група "В"
включват бившите германски
колонии в Централна
Африка.
 3. Група "С"- германските
колонии в Югозападна
Африка и Тихия океан.




Предотвратяването и
уреждането на спорове
между националните
държави, за да се избегне
друга световна война, е в
основата на операциите
и дейностите на Лигата.







Лигата играе важна роля
в разрешаването на
спора за Ааландския
острови между
правителствата на
Финландия и Швеция.
През 1925 г. Лигата
разрешава конфликта
между България и Гърция
за убития гръцки войник и
налага санция на Гърция.
Решен е и граничния
спор между
правителствата на Турция
и Ирак.





Конфликта между
правителствата на
Боливия и Парагвай,
в началото на 1930
г.
Манджурската
криза в началото на
1930 година



Нахлуването в
Етиопия от страна
на Италия през
октомври 1935 г.

Неучастието на големи
държави подпомага
провала на
организацията.
 Изискването за
единодушен вот,
липсата на военна
сила, провеждането на
собствените интереси
на страните, победили
през Първата световна
война и бавното
вземане на решения от
непостоянните Съвет и
Асамблея




Тежката икономическа
обстановка, в която се
намират много от
Европейските държави
след Първата световна
война.
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