
 1888أكتوبر   29نصوص معاهدة اآلستانة  
إن جاللةةةةك برةةةةي  العظمىةةةةظ للدا،ةةةةبر طوراللةةةةولر ط بمالاةةةةأل لليلةةةةو طجاللةةةةك إبمالاةةةةأل ول ظمىةةةةظر طبرةةةةي 
 اطسةةىظر طجاللةةك إبمالاةةأل للل،لةةظر طبرةةي  ألى،ةةظ ككك إلةةاك طبرةةي لل ظللةةظر طجاللةةك برةةي إسةة ظمىظك 

لةةك ناملةةظر طجاللةةك برةةي إوعظلىةةظر طجاللةةك برةةي طبظسةةا لل،ر ةةك للأعةةىك مرةةب لل،،ر ةةكر طل ةةى  ج،يأل 
 لأللولر طدطق ل ل،مألجر طجاللك إبمالاأل للوطل للاطسىك طجاللك إبمالاأل للوطلك للدث،ظمىكك

لغ ةك  بةليا نةب إ ةالف ل فةظق بى،ةةظ  صةليا  ةظا  أهةئ ماةظف ميةةظ ب لعة،ظن لالةك ج،ىةئ للةوطل نةةب 
ل،ةاطل نةب للالةظة لل،ةةكألة لل،اةالة ى،اتعةب لستد،ظل قلظة لللأل  نب كل طقت طنب   ،صل ماظف ل

طلل،ؤلةةو لروةةاطت للتةةب بلويةةظ سةة،أ  1886بةةظل   18للفابةةظن للدةةظدل بةةب لل ةةظ  للدةةظلب  تةةظللا 
قو مصلأل ب،ثرصب ليا لل،ةكأللب ىدور للةرب ل فاأل ىدو  اووا وطللق لالمت،ظد مرةب لل،ةألد  -  ي للخورأ 
 لآل ىك:

 1مادة 
فك دل ،ك لاة طبفتألةك نةب نبةب لللةرا ك،ةظ نةب نبةب للوةا  ل ،ىةئ  ال قلظة لللأل  لل والك ىد

لللةفب للت ظللةةكر طللوابىةةك  ةةوطن  ،صصةةي  ةةصب جللةةىظ يظك طبلةةظا  مرةةب ولةةي ناةةو ل فاةةت للةةوطل للدا،ةةب 
لل،تدظقوة مرب موف إلوظق وي بلةظ  ىوالةك لسةتد،ظل للالةظة سةألا نةب نبةب لللةرا وط نةب للوةا ر 

 ظ الستد،ظل لق للودظل للواببكطلب   أن للالظة  ظهدك بعرا  
 2مادة 

 اةةةال للةةةوطل للدا،ةةةب لل،تدظقةةةوةر ماةةةا ل ل،ةةةظ  در،ةةة  بةةةب لةةةيطف قلةةةظة لل،ىةةةظ  للدةىةةةك طهةةةاطل يظ لرالةةةظة 
ظ  تديةولس سة،أ  قمةل رةاكك قلةظة لللةأل  للدظل،ىةك بى،ةظ وخةت   ي للخةورأ لل والك وميظ ولىعت مر،ة 

بةةظل  سةةلك  18نةةب لال فةةظق لل،مةةاف  تةةظللا  ىالةةظة لل،ىةةظ  للدةىةةكر طلةةب للتديةةولس لل،لدةةأا مرصيةةظ
طلل،وةةةت،ل مرةةةب در ظجةةةك طولبةةةئ بةةةألد ط تديةةةو للةةةوطل للدا،ةةةب ىدةةةوف لل،لةةةظ  ىلةةةالبك للالةةةظة  1863

 طبوتاظ يظ طموف إ ىظن ووك بوظطلك للولظك
 3مادة 

ظ ىدةةةوف لل،لةةةظ  ىظل،ي،ةةةظس طلل،لوةةة س طلل، ةةةظمب طل م،ةةةظل   تديةةةو للةةةوطل للدا،ةةةب لل،تدظقةةةوة ووعةةة 
 ىظلالظة لل والك طقلظة لل،ىظ  للدةىككللخظعك 

 4مادة 
ى،ظ ون للالظة لل والك  ال نب نبب للوا  االا ظ لا ل طلأ كةظن ولةي ل،ةاطل لللةفب للوابىةك للتظىدةك 
لرةةوطل لل،توظلبةةك م،ةةال  ىظل،ةةظدة ل طلةةب بةةب لةةة  لل،دظلةةوة قةةو ل فاةةت للةةوطل للدا،ةةب لل،تدظقةةوة مرةةب 

لوةةا  وط إ ىةةظن وي ندةةل مةةول ب وط وي م،ةةل بةةب رةة م  مةةوف جةةألن لسةةتد،ظل وي لةةق بةةب لاةةأق ل
 دعصةةل لالةةك لل،اللةةك نةةب للالةةظة وط نةةب لل،ةةألمب لل،أعةةرك إلصيةةظ وط نةةب دل ةةاة مدةة  قعالةةظ  ال ةةك 

 وبىظل ىوالك بب لة  لل،ألمب لتب طلأ كظمت للوطلك للدث،ظمىك إلوى للوطل لل،توظلبكك



 ظرةار دل ةل للالةظة وط نةب لل،ةألمب لل،ؤدوةك إلصيةظ طل،تلئ مرب للمأللج للوابىك لرةوطل لل،توظلبةك ون  
لر طلةتا بةاطل لللةفب لل،ةةكألة نةب للالةظة نةب  م،رىظس للت،ةألب وط للتخةيلب إال ىظلاةول للعةاطلي جةو 
ظ للما،ةةةك لل،د،ةةةأل  يةةةظر طال و ةةةأن ليةةةظ للأقةةةأ  إال لعةةةاطلة قعةةةت  يةةةظ  وقدةةةا نبةةةب ب،ًةةةب طناةةة 

سةظمك  24نةب  ألسةدصو وط نةب  رةىس لللةأل  مرةب بدروك للد،لك طال و أن ون  يلو بةوة ىاظ يةظ 
إال نب لظلك للتأق  لل ماير طنب لة  للوظلك و ب مرصيظ للالصل نب وقا  ناعك ب،ًلةكك طل ةب 

سظمك  صب  اطج سفصلك بتوظلبك بب إلوى بألمب للو أل طبةصب يىةظف سةفصلك و ةاى   24ون  ،عب  
  ظىدك لروطل لل،دظدوكك

 5مادة 
ظ ال و أن لوطل ل مولا  نب نبب للوا  ون    ة وط  ليل نب للالظة وط لل،ألمب لل،ؤدوك إلصيظ جصأر 

وط بدولس طودطلس لابىك غصا وم  نةب لظلةك لةوطا بةظمئ اةظلا نةب للالةظة و ةأن لبون  اكةأ  وط 
مةةيطل لل صةةةأم نةةب بةةةألمب للةةو أل مرةةةب دندةةةظس ىوصةةا ال  تدةةةوى للوندةةك للأللةةةوة ولةة  لجةةةل بةةةئ 

 ياكلل،ي،ظس للوابىك للخظعك  
 6مادة 

  خعئ لل لظ ا نب ج،ىئ ل لألل لرلاظف مفل  لل،أهأع لرلفب للوابىك للتظىدك لروطل لل،توظلبكك
 7مادة 

ال و ةأن لرةوطل ون   اةةب سةفل ظ لابىةك نةةب بىةظ  للالةظة ى،ةةظ نةب ولةي  امةةك للت،لةظ، طلل وصةالس لل،ةةاةر 
و طلللةأل  ىوةات وال رت ةظطن طل ب و أن لرلفب للوابىك ون  ا  نب لل،ةألمب لل،ؤدوةك إلةب  ألسةدص

 مودلظ ل لصب ل ل دطلك طل،تلئ مرب للوطل لل،توظلبك لستد،ظل لةل للوقك
 8مادة 

 تديةةو للةةةوطل لل،أقدةةةك مرةةةب لةةة  لل،دظلةةةوة إلةةةب بلةةةوطبصيظ ى،دةةةا لللةةيا مرةةةب  لفصةةةةلظ طنةةةب لظلةةةك 
لوطا وبا بب ر م   يورو سةالبك للالةظة وط لالةك لل،ةاطل نصيةظ و ت،ةئ لل،لةوطبأن لل،ةةكألطن  لةظا  
مرةةب ارةةب  ال ةةك بةةليا  الظسةةك م،صةةولا بجةةالا لل،دظرلةةك للالنبةةكر طمرةةصيا إ ةةال  لًأبةةك للوعةةاة 

خورألةةك ىةةظلخعا للةةةي راطمةة  لتتخةةة لبجةةالالس لل فصرةةك ىعةة،ظن ل،ظوةةك للالةةظة طلالةةك لسةةتد،ظليظك لل
طمرب كل لظل و ت،ئ لل،لوطبأن باة نب للللك لرتثمت بب  لفصة لل،دظلوة  لفصةة ل للةل ظر ط داةو لةة  

 ةأن لالجت،ظمظس ل  صاة  الظسك قأبلصا  ظا  دصلة  لًأبةك لللةرعك للدث،ظمىةك ليةةل لل ةا ر طل
ظ لاأبلةةصا للوعةةاة للخورألةةك لعةةأل لالجت،ةةظع كةةةلير ط  ةةأن لةة  للالظسةةك نةةب لظلةةك غىةةظ   ووعةة 
للاأبلصا للدث،ظمب طلوق لر،لوطبصب لل،ةكأللب لل،عظل ك  لةأع  ةظا ىانللةك كةل م،ةل وط نة  كةل 

 لجت،ظع مرب هفتب للالظة بب ر م  ون و،  لالك لل،اللك طه،ظن سالبتيظ للتظبكك
 
 



 9مادة 
ًأبك لل،دالك نب لوطد سةرعتيظ لل،لةت،وة بةب للفابظمةظس طللوةاطت لل،اةالة نةب لل،دظلةوة  تخة للو

 للوظلىك للتول صا للعاطللك لع،ظن  لفصة لة  لل،دظلوةك
طنةةب لظلةةك مةةوف  ةةألنا للأسةةظ ل لل ظبىةةك لةةوى للوًأبةةك لل،دةةالك و ةةب مرصيةةظ ون  لةةتدصب ىظلوطلةةك 

النبةةةك بجظىةةةك لةةةةل لللةةةولار ط  ةةةال  ولةةةي إلةةةب للةةةوطل للدث،ظمىةةةك للتةةةب وًةةةأن مرصيةةةظ ل خةةةظو للتةةةول صا لل
طملةةةو للرةةةيطف  توةةةظطل بديةةةظ نةةةب لةةةةل  1885بةةةظل   12لل،أقدةةةك مرةةةب  دةةةالم للةةةون لل،ةةةؤل  نةةةب 

 ط بئ للتول صا للتب ستتخة م،ال   ية  لل،ظدةك 7ط 5ط 4للدودك طال  تدظل  ولًظف لل،ألد )
 10مادة 

للتةةول صا للتةةب قةةو رةةاى ما،ةةك لللةةرعظن طسةة،أ  ط بةةئ 7ط 5ط 4كةةةلي ال  تدةةظل  ولًةةظف لل،ةةألد )
للخورأ ل خظولظ ىظسا عةظلب لل اللةك لببمالاأللةك لىعةدظ  ألسةعك قأل ي،ةظ طنةب لةوطد للفابظمةظس 

 لل،،لألكر للونظع مب بدا طعىظمك ل بب للدظفك
ط ول لوى عةةةةظلب للدا،ةةةةةك لببمالاأللةةةةةك لللةةةةةرعظن وط سةةةة،أ للخةةةةةورأ هةةةةةاطلة لسةةةةةتد،ظل للواةةةةةأق 

ىك لل،مصلةةك  يةةة  لل،ةةظدة و ةةب مرةةب لًأبةةك لببمالاأللةةك للدث،ظمىةةك ون  خعةةا  ةةةلي للةةوطل لالسةةتثلظ 
 لل،أقدك مرب  دالم للونك

ظ ون ولًظف لل،ألد ل لبئ لل،ةكألة ال  تدظل  إاالق ظ بئ للتول صا للتةب  ةاى  طبب لل،تفق مرى  ووع 
أل يةةظ للخظعةةك للةةونظع مةةب لًأبةةك لببمالاأللةةك للدث،ظمىةةك هةةاطلة ل خظولةةظ ل ةةب  عةة،ب  ألسةةعك ق

 ب،تر ظ يظ للألقدك مرب لل ظمب للواقب بب لل واك
 11مادة 

( بب 10ر 1ال و أن ون  تدظل  للتول صا للتب  تخة نب للوظالس لل،لدأا مليظ نب لل،ظد صب )
لة  لل،دظلوة بئ لالك لسةتد،ظل للالةظةك طنةب للوةظالس لل،ةةكألة واةل إموةظا لالسةتوًظبظس للول ،ةك 

  الن ظ لل  لل،ظدة للثظبلك بواأل لك لل،اظبك
 12مادة 

 عمىا ظ ل،موو لل،لظطلة للخةظا ىوالةك لسةتد،ظل للالةظة ولةي لل،مةوو للةةي ودتمةا   -إن للوطل لل،تدظقوة  
طقةةةو ل فاةةةت مرةةةب ومةةة  ال و ةةةأن  لةةةول،ظ للودةةةأل مرةةةب بيلوةةةظ  -إلةةةوى دمةةةظ ا لل،دظلةةةوة للوظلىةةةك 

ظقظس للوطلىك للتب  ماف بلتامال  بى،ظ رتدرةق ىظلالةظةك طلوةتف  إقرى،ىك وط   ظللك وط لبتىظنلس نب لال ف
 نب ج،ىئ ل لألل ىواأق  اكىظ كوطلك ولس سىظدة إقرى،ىكك

 13مادة 
بى،ةةظ مةةول لاللتيلبةةظس لل،لدةةأا مليةةظ نةةب لةةة  لل،دظلةةوة ال  ،ةة  لاةةأق لللةةىظدة للتةةب لدةةظلب 

 وة بب للفابظمظسكللدا،ك لللرعظن طلاأق عظلب للل،أ للخورأ طلبتىظنل   لل،لت،
 



 14مادة 
قةةةو ل فاةةةت للةةةوطل للدا،ةةةب لل،تدظقةةةوة ىةةة ن للتديةةةولس لل،مصلةةةك نةةةب لةةةة  لل،دظلةةةوة غصةةةا بوةةةودة ى،ةةةوة 

 لالبتىظن لل،،لأ، لواكك قلظة لللأل  للدظل،ىكك
 15مادة 

 ال و أن ون  تدظل  مدأا لة  لل،دظلوة بئ للتول صا للدوىك لل،د،أل  يظ نب بداك
 16مادة 

للدا،ةةةب لل،تدظقةةةوة ىةةةا ال  لةةةة  لل،دظلةةةوة إلةةةب مرةةةا للةةةوطل للتةةةب لةةةا  أقةةةئ مرصيةةةظ بةةةئ   تديةةةو للةةةوطل
 دمأ يظ إلب لالمع،ظف إلصيظك

 17مادة 
 ودوق مرب لة  لل،دظلوة طلتا   ظدل للتدوواظس نب لآلستظمك  الل ريا وط قمل ولي إن وبًبك

 ارظلل ي ىخظ اط   ظ  ظ ل،ظ  اوف قو طقئ مرصيظ لل،لوطبأن لل،فأهأن ط ت،ألظ 
 
 
 


