
 صك االنتداب على فلسطين
 

يونبننو   6أعلننم رونناالن داب ننبدي دنياعلننفبس علننن قللننلبم رننم ايننح ع ننار د رنن  دن   ننب    ننف ع  
سني  يا   29الالضن  روضن  دن يذبني قنس  1922يونبنو  ت نوز   24الصودق عليه قس    1921ت وز  

 أيلول رم دنعفم بذله، التض م رقبرر جفء قبهف:
 

 مجلس عصبة األمم 
دن لذنننفء دنىيننناا انننب الدققننن  علنننن أل طعهنننب  نننتدد   قللنننلبم دن نننس تفبننن  تف عنننر  ي نننف  ن نننف تفبننن  دالل

رضننن نلبالنننر دنعي فبيننر  فن ننبالد دن ننس تعبيهننف تلننل دنننبالل تنننن دالنننر ري ب ننر ت  ف  ننف دنننبالل دن وننف  
 رم ربيفق ع ار د ر .. 22تنبهف تيذبيد ني وص دن فد  

ىول دنبالنر دن ي ب ر رلؤالنر عنم تيذبني دن  ناع  الن ف تفب  دالل دن لذفء اب الدقق  أطضف علن أل ت
دنيي أصب ته قس د صنح كوورنر صنفكل دنة ننر دنياعلفبينر قنس دنبنوم دنينفبس رنم رنها بنوق يا  

الأااته دنبالل دن يتو   ن فن  تبوفء الطم اورس نلبهود قس قللنلبم، علنن   1917)تواعم دنيفبس(  
 ننفن قوق دن ببيننر الدنبيييننر دن ننس ت   نن   هننف  أل طذهنن  جليننف أبننه نننم يننؤتن  ع ننح رننم رنن به أل طضننبا

دنلودئف غبا دنبهودطنر دن وجنود  د ل قنس قللنلبم، أال  نفن قوق الدنوضن  دنليفسنس ر نف ي   ن   نه 
 دنبهود قس أي   د أخاا..

الن ف تفل اب دع اف  ينل  فن لر دن ف ع ير دن س تابط دنونعل دنبهنودي  ذللنلبم البف سنافي دن نس 
 وفء الطيه  دنقورس قس تلل دني د..تاعث علن تعفد  تب

 الن ف تفب  دالل دن لذفء اب دخ ف ت صفكل دنة نر دنياعلفبير نيوول ري ب ف علن قلللبم..
الن ف تفل داب بدي علن قلللبم اب صيغ قس دني وص دن فنير العاض علن رةلس ع ار د ر  

 إلااد ه..
ي علننن قللننلبم التعهننب   يذبننيه  فنييف ننر عننم الن ننف تننفل صننفكل دنة نننر دنياعلفبيننر اننب ايننح داب ننبد

 ع ار د ر  طاقف نلي وص الدنواالط دن فنير..
دن  قبرنر دننيتا تنيل علنن أل د جنر دنلنللر أال دنلنيلا   22الن ف تفبن  دنذقنا  دنيفرينر رنم دن نفد  

أال دإلدد   دن س ت ف سهف دنبالنر دن ي ب نر سني بد ف   نادكر رةلنس ع نار د رن  تيد نن  طونم  ينف  
 تذفق سف ق  و بهف  بم أعضفء ع ار د ر ..د

 نينل قتل رةلس ع ار د ر   عب ت يببه داب بدي دن يتو  ط بد راالطه الب وصه   ف يلس:
طوول نلبالننر دن ي ب نر دنلنللر دن فرنر قنس دن وناع  الدإلدد    فسن ييفء رنف طونول انب ابنب   المادة األولى:

 قس ب وص  يد دن ل. 



دنبالنننننر دن ي ب نننر رلنننؤالنر عننننم الضننن  دنننني د قننننس أكنننودل سيفسنننير ال دد عننننر  تىنننول  المااااادة الةان ااااة:
الدا  فدطر تض م تبوفء دنوطم دنقورس دنبهودي الققف ن ف جفء  يفبه قس ديافجر  نيد دن نل التاةينر 
رؤسلفت دن و  دننيدتس، التىنول رلنؤالنر أطضنف عنم صنيفبر دن قنوق دن ببينر الدنبييينر نة ين  سنوفل 

 يس الدنبيم. قلللبم  قل  دنيظا عم دنة
ي اتل علن دنبالنر دن ي ب ر أل تع ح علنن تونةي  داسن ق ل دن  لنس علنن انب  رنف  المادة الةالةة:

 تل    ه دنظاالف. 
طع نناف  وتفنننر يهودطننر ر ئ ننر تهبةننر ع وريننر إلسننبدء دن وننو   تنننن تدد   قللننلبم  المااادة الباة:ااة:

با ينل رم د رو  دن س اب تؤثا قس تبونفء الدن عفالل رعهف قس دنوؤالل داا  فدطر الداج  فعير الغ
دننوطم دنقنورس دنبهنودي الر نفن  دنلننوفل دنبهنود قنس قللنلبم الن لننفعب التون ا  قنس تاةينر دننني د، 

 علن أل طوول ينل خفضعف دالرف ن ادةار دإلدد  . 
طع ننناف  فنة  ينننر دن نننهبوبير توتفننننر ر ئ نننر رفددرننن  دنبالننننر دن ي ب نننر تننناا أل ت نيذهنننف الدسننن و  ف 

ةع بهننف صننفن ر الائقننر نهننيد دنرنناض، الع اتننل علننن دنة  يننر دن ننهبوبير أل ت  نني رننف يلنن م رننم ط
دن بد با  عب دس وف   كوورر صفكل دنة نر دنياعلفبير نل  ول علن رعوبنر ج ين  دنبهنود دننييم 

 يارول دن لفعب  قس تبوفء دنوطم دنبهودي. 
ض فل عبم دن ينفزل عنم أي جن ء رنم أ دضنس تىول دنبالنر دن ي ب ر رلؤالنر عم    المادة الخامسة:

قللنلبم تننن كوورنر دالنننر أجييينر، العنبم تنن جباه تننن تلنل دن وورنر أال الضننعه ت ن  ت ناقهف  نن ي 
 صو   أخاا. 

علن تدد   قلللبم ر  ض فل عبم تن فق دنضا    قوق الالض  قةنفت د  نفنس   المادة السادسة:
أل تونننة   فن عنننفالل رننن  دنوتفننننر دنبهودطنننر د خننناا أل تلنننهح  ةنننا  دنبهنننود قنننس أكنننودل ر ئ نننر، ال 

دن وف  تنبهف قس دن فد  دناد عر كوب دنبهود قس د  دضس د رباعر الد  دضس دن ودت غبا دن للوبر 
 نل قفصب دنع ورير. 

ت ونن تدد   قلللبم رلؤالنير سم افبول نلةيلير، العةل أل طون  ح يننل دنقنفبول   المادة الساة:ة:
 دنةيلير دنذلللبيير نلبهود دنييم ي  يالل قلللبم رقفًرف ددئً ف نه . علن ب وص تلهح دك لفي 

تل در ينفزدت الك نفبفت د جفبنل   نف قبهنف ر دطنف دن  نفك  دنقي نلير الدن  فطنر دن نس   المادة الةامناة:
ي      هف دناعفطف د جفبنل قنس دنلنف ق   ون  دار ينفزدت أال دنعناف قنس دن  لىنر دنعي فبينر ا تىنول 

 قلللبم.بفقي  قس 
غبننا أبننه ر ننن دب هننن أجننح داب ننبدي تعننفد  ننيه دار يننفزدت قننس دن ننفل  ار هننف أال رنن  دن عننبيح دنننيي 
طوول اب ت  داتذفق عليه  بم دنبالل صفكار دنو ل، تا تيد سيق نلبالل دن س تفل  عفطف ف ي   عول 

تلنننل  أل تيفزنننن  عنننم كنننق دسننن اجفن 1914 فار ينننفزدت دن نننيتو   قنننس أالل أغلنننلس ) ي( سنننير 
 دار يفزدت أال الدقق  علن عبم تلييقهف  جح رل ن. 



تىنننول دنبالننننر دن ي ب نننر رلنننؤالنر عنننم جعنننح دنيظنننفم دنقضنننفئس دنقنننفئ  قنننس قللنننلبم  الماااادة التاسااا:ة:
ضنفريف ت نفم دنضنن فل ن قنوق د جفبنل الدنننوطيببم علنن دنلنودء. العوننول دك نادم د كنودل دنو  ننير 

دئف رض وبف ت فم دنض فل أطضف، الب و   خفصر تىول الدن  فن  دنبييير ن   لف دنوعوي الدنلو 
 تدد   د الافف خفضعر نلوادئ  دنبييير الراالط دنوداذبم. 

تىنول دن عف نبدت دن يارنر  نبم دنبالننر دن ي ب نر السنفئا دننبالل د جييينر  ون ل تلنلي    المادة ال:اشبة:
  ي ف ي علق  ذلللبم. دن ةاربم راعير دإلجادء قس قلللبم تنن أل تعقب دتذفافت خفصر  ينل 

ت  نني تدد   قللننلبم ج ينن  رننف يلنن م رننم دن ننبد با ن ننول ر ننفن  دنة هننو   المااادة الداد ااة ع اابة:
 ي نننف ي علنننق   اةينننر دنننني د الع ادبهنننف، العونننول نهنننف دنلنننللر دن فرنننر قنننس الضننن  رنننف يلننن م رنننم د كونننفم 

ينفق  دنع ورينر دن وجنود  اس ه   أي رو د رنم رنود د دنني د دنليي ينر أال د ع نفل الدن  نفن  الدن 
قس دني د أال دن س س ؤسس  ي ف  عب أال دنليلا  علبهف  واط رادعف  دان  درنفت دن نس ايل هنف دنبالننر 
دن ي ب ر علنن بذلنهف. الع اتنل علبهنف أل توجنب بظفرنف ني دضنس ي ئن  دك يفجنفت دنني د رادعينر قنس 

 س د  دضس التىييف دن  دعر.ينل رم  بم د رو  د خاا دنادغار قس توةي  كوب دنلوفل ق
الع وننم إلدد   دننني د أل ت ذننق رنن  دنوتفنننر دنبهودطننر دن ننيتو   قننس دن ننفد  دناد عننر علننن أل تقننوم  ننيه 
دنوتفننننر  تبونننفء أال تلنننببا د رنننرفل الدن  نننفن  الدن ينننفق  دنع ورينننر التاةينننر رادقنننق دنننني د دنليي ينننر 

رننو  رافرننا   يذلننهف. غبننا أل تننح دتذننفق  ونناالط عفدنننر الري ننذر رفددرنن  دإلدد   ا ت ننونن  ننيه د 
كهيد طةل أل طو اط  يه أا ت ةفالز د  بفح دن نس توزعهنف دنوتفننر  لاعقنر رافرنا  أال غبنا رافرنا  
رقبد  دنذفئب  دن عقونر دن س طعود  هف  أس دن فل دن لن ي ا، الأل تنح رنف ي عنب علنن  نيه دنذفئنب  رنم 

 علن دنوجه دنيي تودقق عليه دإلدد  . د  بفح طةل أل طل  بم ن ف  يه بذ  دني د 
طعهنب تننن دنبالننر دن ي ب نر  فإلرنادف علنن ع انفت قللنلبم دن ف جينر الكنق   المادة الةان اة ع ابة:

تصبد  دنيادءدت تنن دنقيفصح دنييم تعبيه  دنبالل د جييير، العوول نهنف دن نق أطضنف قنس أل تون ح 
 ئهف الايفصلهف.  عفطف قلللبم ال   خف ج كبالد ريلق هف    فطر سذاد

تضنننلل  دنبالننننر دن ي ب نننر  ة يننن  دن لنننؤالنيفت دن  علقنننر  ف رنننفكم دن قبسنننر  الماااادة الةالةاااة ع ااابة:
الدن افبس أال دن ودان  دنبييينر قنس قللنلبم،   نف قنس يننل رلنؤالنير دن  فقظنر علنن دن قنوق دن وجنود  

 افد  ر  دن  فقظر علنن الض فل دنوصول تنن د رفكم دن قبسر الدن افبس الدن ودا  دنبييير الكاعر دن
رق ضننيفت دنيظننفم دنعننفم الد ددي دنعفرننر. التىننول دنبالنننر دن ي ب ننر رلننؤالنر أرننفم ع ننار د رنن  دالل 
سود ف عم تح رف ي علق  ينل  واط أا ت ول ب وص  يه دن نفد  دالل دتذنفق دنبالننر دن ي ب نر رن  

دن نفد ، البوناط أا طذلنا رنسء  تدد   دني د علن رف تاده دنبالنر دن ي ب ر ر ئ ف ن يذبي ب وص  يه
رم  يد دن ل تذلباد ط ول دنبالنر دن ي ب ر سللر دن عاض أال دن بخح قس بظفم أال تدد   دن قفرنفت 

 دإلس رير دن قبسر دن اقر دن  وبر ك فب هف. 



تؤنننننف دنبالنننننر دن ي ب ننننر نةيننننر خفصننننر نننننب س الت بيننننب التقاعننننا دن قننننوق  المااااادة الباة:ااااة ع اااابة:
 ف رننفكم دن قبسننر الدن قننوق الدادعننفءدت دن  علقننر  ننفنلودئف دنبيييننر دن   لذننر  الدادعننفءدت دن  علقننر

قننس قللننلبم، التعنناض طاعقننر دخ يننف   ننيه دنلةيننر الاودرهننف الالعفئذهننف علننن رةلننس ع ننار د رنن  
 إلااد  ف، الا تعبم دنلةير الا تقوم  وعفئذهف دالل رودققر دن ةلس دن يتو . 

ي اتل علنن دنبالننر دن ي ب نر أل تضن م جعنح دن اعنر دنبييينر دن فرنر الكاعنر   المادة الخامسة ع بة:
دنقيفم  ة ين  رنعفئا دن انفد  روذنون بم نلة ين   وناط دن  فقظنر علنن دنيظنفم دنعنفم الد ددي دنعفرنر 
ققط، العةل أا طوول ث ر ت بب  ره ف تفل بوعه  بم سوفل قلللبم علن أسفس دنةيس أال دنبيم 

 ام ر ل رم دخول قلللبم  ليل رع قبه دنبييس ققط.أال دنلرر، الأا ط 
العةل أا ت ام أي طفئذر تفب  رم كق صيفبر ربد سهف دن فصر ن علني  أ يفئهنف  لر هنف دن فصنر، 

 الأا تي قل رم  يد دن ق رفددم ينل رلف قف نواالط دن علي  دنع ورير دن س اب تذاضهف دإلدد  . 
 ي ب ر رلؤالنر عم ر ف سر رف طق ضيه أرا دن  فقظر علن تىول دنبالنر دن المادة السادسة ع بة:

دنيظننفم دنعننفم الدن ونن  دن ننيظ  رننم دإلرننادف علننن دنهبةننفت دنبيييننر الدنة ئيننر دن ف عننر نة ينن  دنلودئننف 
دن ي ييننر قننس قللننلبم. الرنن  رادعننف   ننيد دنونناط ا طةننوز أل ت  نني قننس قللننلبم تننبد با رننم رنن بهف 

ال تعهننف  دن  بنن  ضننب أي ر يننح رننم ر يلبهننف أال عضننو رننم تعفاننر  ننيه دنهبةننفت أال دن عنناض نهننف أ
 أعضفئهف  ليل دييه أال جيلب ه. 

طةننننوز إلدد   قللننننلبم أل تننننيظ  علننننن أسننننفس دن لننننون دنقننننودت دن زرننننر  المااااادة الساااااة:ة ع اااابة:
نل  فقظنننر علنننن دنلننن م الدنيظنننفم الدنقنننودت دن زرنننر نلنننبقفن عنننم دنننني د أطضنننف  وننناط أل طونننول يننننل 

الننر دن ي ب نر، النىنم ا طةنوز إلدد   قللنلبم أل تلن  بم  نيه دنقنودت قنس غبنا خفضعف إلرادف دنب 
د غننادض د بذننر دنننيتا تا   ودققننر دنبالنننر دن ي ب ننر، ال ي ننف عننبد ينننل ا طةننوز إلدد   قللننلبم أل 

 تؤنف أال أل تل اقس أي او  رم دنقودت دنعلواعر أال دنا اعر أال دنةوعر.
قللننلبم رننم دارنن اد  قننس بذقننفت دنقننودت دن ننس تىننول نلبالنننر  نننيس قننس  ننيه دن ننفد  رننف ط ينن  تدد  

 دن ي ب ر قس قلللبم.
الع ق نلبالنر دن ي ب ر قس تح الا  أل تل  بم طناق قللنلبم السنوىهف دن بيبطنر الرادقةهنف ن اتنفت 

 دنقودت دن لل ر البقح دنواود الدن ه فت.  
 ببن  قنس قللنلبم  نبم  عفطنف طةنل علنن دنبالننر دن ي ب نر أل تضن م عنبم دن   المادة الةامنة ع بة:

أي دالنر رم دنبالل دنبدخلر قس ع ار د ر  )الرم ج لر ينل دنواتفت دن ؤنذر   لل اودببم تلنل 
دنبالنننر( ال عفطننف دنبالنننر دن ي ب ننر أال  عفطننف أي دالنننر أجيييننر أخنناا قننس د رننو  دن  علقننر  فنضننادئل أال 

لنننر دنلنننذم دن ةف عنننر أال دنلنننفئادت دن ةنننف   أال دن  كنننر أال تعنننفطس دناضنننفئ  أال دن هنننم أال قنننس رعفر
دن ببير. التينل طةل أا طوول  يف  ت بب  قس قلللبم ضب دناضفئ  دن س طوول أصلهف رم  ن د 



رننم  لننبدل دننننبالل دن ننيتو   أال تىنننول راسننلر تنبهنننف، التللننق كاعنننر رنناال  دناضنننفئ   لاعننق دن وسنننط 
 )دن ادب ع ( عيا دني د دن و ونر  فاب بدي  واالط عفدنر.

رادعف  رف تقبم السفئا أكوفم صل داب بدي  يد طةوز إلدد   قلللبم أل تذاض  فن وفال  ر  الر  
دنبالنننر دن ي ب ننر رننف تنناده ضنناال عف رننم دنضننادئل الدناسننوم دنة اتيننر، الأل ت  نني رننف تنناده صننفن ف رننم 
دن ننبد با ن يوننيط تاةيننر دن ادقننق دنليي يننر قننس دننني د الصننيفبر ر ننفن  دنلننوفل قبهننف. العةننوز نهننف أل 
تعقب  فن وفال  رن  دنبالننر دن ي ب نر دتذفانف ج اتينف خفصنف رن  أي دالننر رنم دننبالل دن نس تفبن  ج ين  

 ددخلر قس تاتيف د سبوعر أال راه ج عا  دنعاي.  1914أر كهف قس سير 
تيضننن  دنبالننننر دن ي ب نننر  فنييف نننر عنننم تدد   قللنننلبم تننننن تنننح ربينننفق رنننم  الماااادة التاسااا:ة ع ااابة:

فرنننر دن نننس سنننيق عقنننب ف أال دن نننس تعقنننب  ي نننف  عنننب   ودققنننر ع نننار د رننن   وننن ل دن ودثبنننق دنبالنينننر دنع
داتةف   فناابق الداتةف   فنل ح الدنيخبا  أال  فن  ب دت أال  ي ف ي علنق  فن لنفالد  دن ةف عنر الكاعنر 
رننناال  دناضنننفئ   لاعنننق دن وسنننط )دن ادب عننن ( الدن  كنننر الدنلبنننادل الدن ودصننن ت دنياعبطنننر الدنياةيننننر 

 ال  فن   لىفت د د ير الدنذيير الدن يفعير. الدن سلىير أ
ت عفالل دنبالنر دن ي ب نر  فنييف نر عنم تدد   قللنلبم قنس تيذبني تنح سيفسنر رون اتر   المادة ال: بون:

تقا  ف ع ار د ر  ن ي  دب ونف  د رنادض الروفق  هنف،   نف قنس يننل أرنادض دنيافتنفت الدن بودبنفت 
 فعير الغبا ف رم د كودل.  قب  رف تل    ه د كودل دنبييير الداج  

ي اتل علن دنبالنر أل تؤرم الض  التيذبي افبول خفص  ف ثف  دنقبط نر   المادة الداد ة وال: بون:
علن أسفس دنقودعب دن يتو    ي نف طن تس خن ل داثينس عونا رنهاد د الننن رنم  نيد دن نف ع ، العونول 

دن لنفالد  قنس دن عفرلنر  ي نف ي علنق   يد دنقفبول ضفريف ناعفطف ج ي  دنبالل دنبدخلر قس ع نار د رن 
  فن ذاعفت الدن يقبافت د ثاعر:

 رب دطر.  1700تعيس عاف   "د ثف  دنقبط ر" تح رف أبو ته أال أب ة ه أيبي دناوا ايح سير 
طلم دن واع  دن  علق    فطر د ثف  دنقبط ر علن أسفس دن وةي  ا دن هبيب، التح رم دك وف أثًاد 

 فن  ناع  دن ننيتو  قنس دنذقننا  دن فرلنر الأ لننغ د رنا تنننن أكنب رننوعذس دنننبدئا   دالل أل طونول رنن الدد
 دن    ر طوفق    وفق   ت يفسل ر  ةي ر رف دك وذه. 

ا طةننوز  ينن  رننسء رننم د ثننف  دنقبط ننر تا نلننبدئا  دن    ننر رننف ننن  ت يننفزل تلننل دنننبدئا  عننم رننادئه، الا  
 تا   وجل  خ ر ت بيا صفد   رم تلل دنبدئا .  طةوز تخادج رسء رم د ثف  دنقبط ر رم دني د 

 كح رم أتلف أال أن ق ضا د  قلعر رم د ثف  دنقبط ر عم سوء بير أال ت  فل طعفال  فنعقوبر دن عبير. 
ط ظا تجادء دن ذا أال دن يقبل نلا ث عم د ثف  دنقبط ر تا    اع  رم دننبدئا  دن    نر العرنام 

 دن  فنف  رادرر رفنير. 
راالط عفدنر ني ن رلىير د  دضس يدت دنقي ر دن ف ع ير أال د ثاعر سودء أكنفل بن ن دن لىينر توض   

 رؤا ف أم ددئ ف. 



طق  ننا قننس تعلننفء دن  نناع  إلجننادء دن ذاعننفت علننن د رنن فص دنننييم طقننبرول أدنننر تف يننر علننن 
لنن طاعقنر خياته  قنس د ثنف ، الع اتنل علنن تدد   قللنلبم أا تلنبا عينب تعلنفء  نيه دن  نف ع  ع

 تؤدي تنن دس ييفء عل فء أي أرر رم د ر  رم دن ادخيل  بالل سيل ريا . 
طقل  بفتج دن ذاعفت  بم دن و وف الدنبدئا  دن    ر علنن أسنفس دنيلنار دن نس تعبيهنف تلنل دننبدئا ، 
قننتيد تعنني ت دنقلنن ر  سننافي عل يننر طعلننن نل و وننف تعننوعط عننفدل  ننبا رننم تعلفئننه النن ف رننم 

 وذر. د ثف  دن و 
تىول دإلبةلب عر الدنعابير الدنعياعر دنلرفت دناس ير نذلللبم، التح عاف     المادة الةان ة وال: بون:

أال ت ف ر  فنعابير ال دت علن طود   أال ع لر تل ع ح قس قللنلبم طةنل أل تىنا   فنعياعنر، التنح 
 عاف   أال ت ف ر  فنعياعر طةل أل تىا   فنعابير. 

تع نناف تدد   قللننلبم  ف طننفم دن قبسننر )د عيننفد( عيننب تننح طفئذننر رننم  :المااادة الةالةااة وال: اابون 
 دنلودئف قس قلللبم ت طفم عللر افبوبير  قادد تلل دنلفئذر. 

تقبم دنبالنر دن ي ب ر تنن ع ار د ر  تقاعاد سيوعف   و   تقي  دن ةلس   المادة الباة:ة وال: بون:
ح بلنن  رننم ج ينن   ي يننفالل دن ننبد با دن ننس دت ننيت أثيننفء تلننل دنلننير ن يذبنني ب ننوص داب ننبدي، التاسننن

 د بظ ر الدنقودببم دن س تلم أال ت ب  أثيفء تلل دنلير ر  دن قاعا. 
ط ق نلبالنر دن ي ب ر   ودققر رةلس ع ار د ر  أل تاجن  أال توانف   المادة الخامسة وال: بون:

رننف  ننبم بهننا د  دل  تليبننق رننف تنناده رننم  ننيه دني ننوص غبننا اف ننح نل ليبننق علننن دن يلقننر دنوداعننر
الدن نب دنوننااس نذللنلبم ت ننف سننيعبم  ي نف  عننب  فنيلننار نيكنودل دن  ليننر دنلننفئب  قنس تلننل دن يلقننر، 
الأل ت  نني رننف تنناده ر ئ ننف رننم دن ننبد با إلدد   تلننل دن يلقننر الققننف  كودنهننف دن  ليننر  ونناط أا يننؤتن 

 . 18، 16، 15 ع ح ا ي ذق ر  أكوفم دن ودد 
تودقق دنبالنر دن ي ب ر علن أبه تيد الا  خ ف  بيهف الببم عضو  خا   وال: بون:المادة السادسة  

رنننننم أعضنننننفء ع نننننار د رننننن  كنننننول تذلنننننبا ب نننننوص صنننننل داب نننننبدي أال تلييقهنننننف التعننننني  كلنننننه 
 فن ذفالضننفت، طعننناض علنننن ر و نننر دنعنننبل دنبالنينننر دنبدئ ننر دن ي نننوص علبهنننف قنننس دن نننفد  دناد عنننر 

 عوا  رم ربيفق ع ار د ر . 
تل تنح تعنبيح طةناا رنم رناالط  نيد داب نبدي طةنل أل طونول رق ابنف   الساة:ة وال: ابون:المادة  

   ودققر رةلس ع ار د ر . 
قنس كفننر دب هنفء داب نبدي دن  ينوح نلبالننر دن ي ب نر   وجنل  نيد دن نل   المادة الةامنة وال: ابون:

ق دن ؤرينر   وجنل ي  ي رةلس ع نار د رن  رنف يناده ضناال عف رنم دن نبد با ن نول دسن  اد  دن قنو 
علنننن دننننبالدم نضننن فل دنع نننار، العلننن ع ح بذنننويه  ل طوذنننح  ضننن فل دنة  ينننر  14ال 13دن نننفدتبم 

دك ننادم كوورننر قللننلبم ن ن  درننفت دن فنيننر دن ننس ت  ل هننف تدد   قللننلبم   ننو   رونناالعر قننس عهننب 
 .داب بدي دك ادرف تفرف القس ج لر ينل كقوق دن وعذبم قس  الدتل دن قفعب أال دن وفقآت 


