
 

 الخاّص بوزارة األوقاف  2018/ 16املرسوم 

جاه نحو الدولة الدينّية في سورية
ّ
 ات

يءعغغغس اا16يشغغ بالغغغسوايينغغغختلف التماءغغغمايلاتغغغس يدورايينسسمغغستارغغغ رتاي  مغغغخ ايي شغغغ    ات غغغرا

ي  مغغغغخ اوغغغغ واريمغغغغ الغغغغف ااحيثثثثر حار حثثثثو   ثثثث ارييغغغغعمايعتغغغغبام غغغغواارةغغغغسرامتغغغغبار يت اي ر غغغغس  اا2018

يينغغختلف اي غغخييف ا ملغغباي عستيغغف  ااغغ ارغغس تايعاىغغسماري غغوتام غغواعلغغتخليا  خلغغيايعتغغبام غغواا خلغغبا

اينختّلتاإلوادريتادينّست.ايي ريتاي

 :2018لعام  16حو  املرسوم رقم 

ا ّنراييقسلخ اإلواثالثتاع سرتاتئينتارمملعتاألخيب اره :ا

يملوغغغختاي رو:اا  يغغغ ايالعغغغخ اييع للغغغتايغغغ رتار يت اي ر غغغس ارعاسّعاغغغساي مسمغغغستااغغغ اي نغغغاقملب ا -

ّ دااغغغغعحاياو  غغغغس الس مغغغغغرارييتغغغغ اعغغغغ اأاّتاغغغغساع ستلغغغغتايياعغغغغّ  اييغغغغ ي ّ اري تاغغغغسباري رغغغغخيست ارعغغغغ

)ياو  غغغغس اييخاسلّسغغغغتاري لغغغغخي اي نغغغغءتف م اراعغغغغخل ايياعءغغغغسراييغغغغ ي ّ  اري  غغغغ ي ام غغغغوايينشغغغغس س ا

يي ينسغغغت ارعتستمغغغتاييشغغغعسئ ايي ينسغغغت اراعغغغخل اييعتغغغ اييغغغ ي ّ الس ماتغغغسدام غغغواييعر غغغ اييشغغغملس   ا

تس اييق آ اييت لر.ا)ي 
ّ
بع اتع يءاسالسيقسلخ اا2سد اياتتف اي ئتتاييشملسبارلعملس اياجخيع ارععء

ارعع اييع لقايي ي ّ اييشملس ّ اريم مل يياسابعر  اييشملسبم.ا2018يعس اا31

غع  وس ا -
 
يملوختاييثسن :ايااّرااغعيايملوغختال رةغسراراس ءغتار يت اي ر غس  ارييغعما يداعغ اعغ ي لسدوسار 

ك غغغغّب.ارعغغغغراااإذامس غغغغملااياغغغغسالتخوغغغغااذيغغغغيايعاغغغغ يدي اتعءستسغغغغتاريواتسمسغغغغتاراخو وسغغغغتايءتىاتغغغغ 

ييخ ل ارغالعسس اريمغعتار غسعءتاروعءغياتئغيلايملجءغلاييعءقغ اييعقفغّ ا)عغعيلالسياعغ يبا ءتغتا

اي م واع ايمرايملجءلاييعقفّ م.

يملوغغختاييثسيغغه:اياغغاّرااغغعيايملوغغختالساجسلغغااي  ا غغسدم اركسغغمايتتغغ ايءغغخ يت ايمغغ ثتستاأعخيياغغس ا -

يءغخ يت ايمغاقاليستاي ا غسديتااوأعطث ريملجءلاي م وايألر س  ارعّ دا  لقتاتشغتسءي ارعاسّعغي ا

كملفغغ،  اررّمغغ اعغغ ايينشغغس س اي  ا غغسديتاييتغغ ايتتغغ اأ ااقغغخ ااوغغسا منشغغس اييشغغ  س ارياجتعسغغس ا

 الف،يتارغف،اس.ي

 



 

ا:أ ّم املالحظات على القانون 

بع اأ ار تاي  مخ ايي ش   ّ ام اتئيلاياجتاختلتايي شغ   ّ الرغس ااإذ  لقتاإر يتاي  مخ  ا -

.اعسهاإليارلاستلخا113-112م واييخظسعتايي ش  عستايمللّخيتاييالتخواايي ماخت اريقاي سداف ا

رغغغسعااي لا غغغسياي رغغغ  ااغغغغ ا-رغغغ رتاي  مغغغخ امغغغ اتئغغغيلاياجتاختلغغغت ا غغغغس اعىءغغغلاييشغغغعاا

 اراغغخاعغغسايثفغغ،ايي نغغ-يي شغغ   ا
 
سؤوامغغ ارغغالعستاتئغغيلاياجتاختلغغتااغغ اإرغغ يتايي شغغ  عس  اعرعقغغ ي

 ا
 
رياوسيغتايي مغغاختلتاييخعسغ  اييتغغ اامّخيغغيااغعحايي غغالعّستااغ اعغغسوا غغخ اعىءغلاييشغغعااعرعقغغ ي

 اعساه ااعحاييلغ رت اييق غخىوارعغسااغخا
 
ه اعسيتاييل رت اييق خى اعّتسايملق ايينؤيواعع رعس

  مخ .يينر ايي ماختماييعمال  امءسياإر يتااعياي 

عسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهاإلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيالاغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغستلخا

راغغ امغغسلقتاا11/10/2018

استلمسغغغتاملجءغغغلاييشغغغعا ا

يي غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغالعستا

ا113يمللّخيغغغغتايغغغغيااغغغغ اي غغغغسد ا

اغغغ اإي غغغس اي  يمغغغسراا3يقغغغ  ا

يي شغغغغغغغغغغغ  عستاأراتعغغغغغغغغغغغغ يءاس ا

غغااأكة،يغتاثء غغ ا
ّ
رييغعماياعء

أملغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغس ايملجءغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغلا

اوسيغغغغغغغ ل ااغغغغغغغ اياجءنغغغغغغغت اي

م غغغواأ ااقغغغّبامغغغ اي كة،يغغغتا

ي عءقغغغغغغغغغغغغغت ارهغغغغغغغغغغغغغ اأكة،يغغغغغغغغغغغغغتا

 ا
 
لسرتاأم واع ااءياي عءخلتا   يتاييقخيلف .ارأ ّ حاعىءلاييشعاابع اتع يءغيايس غملاا سلخلغس

.اراغغغغعحايياعغغغغ يال ايغغغغراااعغغغغّ ماإلغغغغواوغغغغخا اي  مغغغغخ ايي شغغغغ   ّ  الغغغغبا2018يعغغغغس اا31راغغغغخاييقغغغغسلخ ا

 نّتسس .اارسريلابعضايياعستلماري 

 

ا

 المادة الثانية عشرة بعد المئة  
مشاريع القوانين وُيحيلها إلى مجلس الشعب للنظر  لرئيس الجمهورية أن ُيعد  

 .في إقرارها

 المادة الثالثة عشرة بعد المئة  
ى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس يتول   -1

استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خالل الشعب، أو أثناء انعقادها إذا 
ا   .الفترة التي يكون فيها المجلس منحال 

تعرض هذه التشريعات على المجلس خالل خمسة عشر يوماا من انعقاد  -2
 .أول جلسة له

في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية  للمجلس الحق  -3
عن أكثرية  لى أن ال تقل  لين لحضور الجلسة، عثلثي أعضائه المسج  

، وإذا لم أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي  
 .ة حكماا ت ُمقر  لها ُعد  ها المجلس أو ُيعد  ُيلغ  

 



 

ار عتاكملف،ايءتثف،اع ايينغختلف  اريي  لغاا -
 
باي  مخ ا ملباأ اي ملاا سلخلس

ّ
ي العةتاييثسلستا  

أ ااغغعحايي غغغ عتامّنغغغ،املوغغغساي خييغغغخ ايءرةغغغس اأكةغغغ،اعغغ اي عستيغغغف  ارعغغغساأثغغغستاي شغغغ ءت ااغغغخااخ سغغغلا

ا113لرغ اي غسد اإرغ يتحاأكةغ،اعّتغساالغّترياعغ اعغخيد اياخ سغلاإرغ يت ارياجاغتاييتغ اأرغ تاياا غلا

عغغغ ايي مغغغاختارلعت عغغغتاييلغغغ رت اييق غغغخى ايملغغغّف ابشغغغ باري غغغةارواغغغتالةغغغ اييرةغغغس الغغغسيثخت اييتغغغ ا

ام واي تاسباييعما س اال سىتاييا ّي ايالغس  ا2011يل يعلامس ا
 
 اعسهاإليا اي ىاي وساإ اع لس

غغغ اييملياغغغتاي الئتغغغتايءاعغغغّ  اييغغغ ي ّ  ارعغغغ ا
ّ
أوغغغباذيغغغياوغغغس ااغغغعيااغغغ ايملجاتغغغ  ااغغغعيايياغغغ ّي اييغغغعماري

ي  مغغخ ايسعسغغ اا ايغغااياوسغغس ايي ينسغغتااغغ ايملجاتغغ  اريستنغغياأكةغغ،ال غغبااعسرغغسءاساعغغ الغغالوار يت ا

ي ر س اييت امس خ اياسادرتاري ةاا اي ناقملبالس عنسكال سيتايينشس س ايي ينستاا ايملجات  ا

رنشغغغس س  ارتعءغغغسرالغغباري  غغغ ي ام غغوا غغغباعغغسايغغغيامال غغتالسيغغغ ي ااغغ ايملجاتغغغ اريي ريغغتاعغغغ ا غغعسئ ا

را لسغغغغتاراخوسغغغغيارغفغغغغ،اذيغغغغي ارلغغغغعييايلغغغغت اييرةغغغغس  ارعنغغغغاارواغغغغتالةغغغغ ح ااخوسغغغغياييغغغغ ي ال غغغغخا

 ي ما يوارييخمعستاري لاعسدام ايياعّ  اري تاسبا.

ايسغياأماو يغ ايثفغ،ايي اشغتاأراي مغا  يب اياغخارعنغاارواغتا - ارسكاييتثف،اع ايآلتي اييت ايغرااغ  

اس ءتارعاسّ ار يت اع ار يتي ايي ريغت اريتغ اآلغ ل اروغ ريايسغيالة ار اعسااخاإ اع مخ اي ّ دا

ام امءتسلستايي ريتاييت ا س اييرةس اي ّرماياسا سءتا
 
اري وس

 
ال خايي ريتايي ينّست ارا يوعس

 
يتا يدي

ي مغغغخي اي ر غغغ عت اررغغغّختالعنغغغيايءعغغغسيرار ؤّل يغغغياأاوغغغساأعغغغ اأا ييغغغياعغغغ اياوغغغ باييتغغغ ايمخيغغغاس ا

ايء ريغغغغتاريعغغغّبااغغغعياعغغغغسايم غغغ، ا
 
ر ااغغغ اييرةغغغغس اعسعسغغغس مءسغغغغياي خييغغغخ اييعءتغغغغسلسخ  اييغغغعي ا غغغسلخيايغغغغ  

ييعءتسلستاييت اا ّ  ا تاسبايياعّ  ايي ي ّ  اريلاة رياأ ااتّ اي غ، اعغ اييغ ع ام غواياوغ با  غ ا

يملغغ أاييرةغغغس المعغغخي امتءسغغغتارعقسقسغغتال غغغخامءتسلسغغتايي ريغغغت ارعلوغغساإي غغغس ار يت اي ر غغغس  ا اأ ا

تا اامل ا مات سلت.ي  تا سلخ اي
ّ
ا ل اع ارالعّسسدوس ارلىعءاسار يت اعناقء

 امءسغيا -
ّ
ايءعسئعستام وامتلاعساأك

 
اع اي رباييالعخي رتارتع ل ي

 
عّ اي لس ر رتااتعياع مخ اي 

ثقسيغغتاي خي رغغتارتع لغغ اعقغغخماي ننغغس .ااالثثوزارة ر ثثري  مغغخ ااغغ ابعغغضاعغغخيّدحامغغ اأ اعغغ اعاغغسّ ا

ويخ يت اي ر س ايءتنءتف اي
 
 قط ايءتسذيا اا خ ار يت اأر س اي ف،اي نءتف اعثال

 



 

با -
ّ
أمعغ اي  مغغخ ارغالعّسس اععءقغغتايغخ يت اي ر غغس ام غواعنغغسباديتاي ياغس  ارأ ءغغقايغ اسايءاغغ ل

اغغغغغ اوتسغغغغغ اعغغغغغسايمغغغغغّااييغغغغغغ ي ااغغغغغ ايملجاتغغغغغ اريي ريغغغغغت ارم غغغغغغواعنشغغغغغ  ارمقغغغغغستي اي ر غغغغغس  ارأمعغغغغغغ ا

ييعسّ ايلجتاختلتا)ر لغ اي ر غس ايعغّف اي عتغ اارالعسس اععءقتايخ ل اي ر س ام واعنسباي عت 

 ييعسّ ايلجتاختلتم اياخاع ايياياوّ لتاا اتعسف اري باي خظعف اا ار يتايارييعسعءف اي وس.ا

ارسيغغياعغغ ايغغ ىاأ ااغغعياي  مغغخ اوغغس الاعغغسلف،ايلعسيغغتاغفغغ،اع غغّ د ا اغغسّ ار يت اي ر غغس ابشغغ با -

 ايغغغغغ ىايسغغغغغيا2 اييغغغغغعمارتداذكغغغغغ حااغغغغغ اي غغغغغسد ا)مغغغغغسّ  ارييع لغغغغغقاييشغغغغغملس ّ اييغغغغغ ي ّ ابشغغغغغ بالغغغغغسّيا
 
ماعغغغغغثال

غباتوغغسواييغ ي ااغغ ا
ّ
ييتثفغ،ر اوتسمغتاي عغغ الغس ع ر ارييرفغغ امغ اي رتغغ  اياغرايغ ر ايسغغياأدي اياخغ

اييشغغغغملسباعغغغغلورال غغغغخاييغغغغ ي  اراغغغغعياأعغغغغ العفغغغغ، ا
 
ييع  غغغغتااألنثثثثز زعثثثثّ ز اخوسغغغغيايملجاتغغغغ  ارل خرغغغغس

 أمءتتايملجات .ارييارسي اا ايملجات ام واأمسسادي   ار نساراا ا

كغغغغغعيياييعقغغغغغ  ا   اعغغغغغ العغغغغغلاي غغغغغسد  ارهغغغغغ ا)تع لغغغغغ اي للغغغغغتايي  غغغغغس  ارييعتغغغغغبام غغغغغوااعغغغغغخل اآيّسغغغغغس ا -

عغغ   ايي  غغس وار ايغغعيي ام غغواعغغ اا 
 
ي غغخي رف اغفغغ،اامثثا و ثث ا  غغسءاسم ايغغراي غغّ داي  مغغخ ااع غغسال

اأ اي  مغغغغخ اأمعغغغغغ ار يت اي ر غغغغغس ارغغغغغالعستا سعءغغغغغتادرا
 
 اي نغغغغءتف واركسغغغغغماا  غغغغغ  وارل خرغغغغغس

رااوغغس ارعّ لغغتاييا غغّ  ااوغغسادر ا
ّ
غف،اغغساعغغ اياجاغغس السينغغسع  ايياسعغغتام غغوارغغرسديقايي  غغس ارييغغا ت

 أمات سلت.

 

 الخالصة: 

عغغغ اييخاءغغغتاي رلغغغوايملغغغ راي عغغغ ااغغغ ااغغغعحاي ع كغغغتالغغغف اعؤّلغغغ ارععغغغست ايءت مغغغخ  ال اوغغغساعع كغغغتالغغغف ا

ييعءتسلسف اري ا ّيرف  اأمالف ايي ي ارييعءتسلست اريت اارسكاع اي ىاأ ااعيايي  يعاييلايياروخدام وا

 ار ادريغغتادينّسغغت ا 
 
اوغغسالانغغس تايينغغلادريغغتاأت اييخي غغ  ايسي ريغغتايينغغختّلتايغغرااتغغ ادريغغتامءتسلسغغتايخعغغس

 غغسلخ ارعؤّمنغغس  الغغباهغغ ادريغغتاأعرّسغغتالخيينغغّست ااملقغغ ايي ءتغغتاي رلغغواري لفغغ، اي وغغسايألواغغ  اي عرّسغغت اييتغغ ا

اتنسع ابش باععءقام وا سيتاعؤّمنس ايي ريت ارعلوسار يت اي ر س .ا

 ارل اييرةغغس ايغراريغ ا
 
وغغّبااألّن ي ّفغغ،اعغ اأدرياغي ايمرغ يتا غسلخ اارغغس ارع مغخ اارغسك ا اي ّفغغ،الغس ع ا غياس

م غغغغوايياغغغغخي  ااغغغغ ااذلثثثثب اءبقثثثثا اّتغغغغياأ اي غغغغسيوام غغغغواروغغغغخدحارلقسئغغغغيااغغغغ ايينغغغغءعت اريعغغغغّباأاغغغغّراأدرياغغغغيااغغغغ ا



 

سغغغغغس  ارعغغغغغسع اييغغغغغ ي الرةغغغغغ ا
ّ
سغغغغغس الرةغغغغغ اي  ء

ّ
يملجاتغغغغغ  ارأ ايعغغغغغّ  اعغغغغغ اييعسئعسغغغغغت اي غغغغغ ايملقغغغغغ اعغغغغغسع اي  ء

وّتغغغيايقغغغطايملوسيةغغغتام غغغواي مغغغاق يتاريياغغغخي  ااغغغ اي كة،يغغغت اياغغغخا ا غغغ  ايغغغيالسيعءتسلسغغغتاأرالسيغغغ ي  ارعغغغسا 

ايملجات ايسلت القس حاا ايينءعت.

خللابع ايياع يال اغف،اياجخا لتاييت ا
 
ر ع ااعياياج يوارييء طايمل راأ ارع تاييقسلخ ا  ا 

أ ّ اغغساعىءغغلاييشغغعا اريتغغ ا غغس اياغغعحايياعغغ يال اأث اغغسايغغ ىاي ؤّلغغ ي السرغغت التغغساا كاغغيامرغغ اراعغغ ا

 ءتغغغ وراعنغغغتخمت ارأاوغغغرايعيشغغغخ ااغغغ ادريغغغتاديتق ي سغغغتااتغغغستساي وغغغسا غغغّبامغغغءعتات سل وغغغسام غغغواا غغغعختالغغغ  

ايينءعتاي ل ى.اياناف اعاّت وراا القسشاعلتخ اي  مخ  ارتّلتسامس اعءخ السلا ستار.

ا

 


