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الموضوع :حول تفويـض اإلمضـاء في مجال إدخال وإصالح كتابة األسماء باألحرف الالتينية
في رسوم الحالة المدنية .
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نشر بالجريدة الرسمية عدد  5019بتاري  11ربيع اآلخر  1205الموافق ل

( 91مــاي  )0222يفــوب بمقتض ـا للســادة والة الجهــات وعمــال العمــاالت و األقــاليم و عمــال
عماالت المقاطعات كل فـي دارـرة اختصاصـل الترابـي ،اإلمضـاء بـالتفويض عنـل فيمـا يصـ

اإلذن

بإصــالح أو إدخــال األســماء الشصصــية و العارليــة بــاألحرف الالتينيــة فــي رســوم الحالــة المدنيــة
بالنسبة للمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب ،طبقا لما تن

عليل المادة  95من قـانون الحالـة

المدنية ،مع اإلشارة إلـى أن الصـالحية فـي ـ ا المجـال تظـل مـن اختصـاو ـ الـوزارة بالنسـبة
لمواطنينا المولودين بالصارج.
ـ ا ،وينــي عــن البيــان أن ـ ا القــرار يــدخل فــي إطــار التــدابير التــي تنهجهــا وزارة
الداخليــة لتكــريم مبــدأ تقري ـ اإلدارة مــن المــواطنين الشــيء ال ـ ي يــوفر الجهــد والوق ـ علــى

المعنيين باألمر وذوي المصالح في

ا النطاق ،إال أنل لوحظ على الريم من مرور أزيد من ثالثة

أشهر على نشر القرار الم كور في الجريدة الرسمية أن

الوزارة مازال تتوصل بعدد كبير من

الطلبات من طرف المواطنين من العماالت و األقاليم من أجل الحصول على اإلذن باإلدخال أو
اإلصــالح ،ممــا يــؤدي إلــى تــراكم الملفــات علــى مســتوة المصــالح المصتصــة بهـ الــوزارة لك ــرة
الطلبات.
ل ا ،فالمرجو منكم حث السـادة رسسـاء المجـالم المحليـة– ضـباط الحالـة المدنيـة
– علــى ضــرورة تحســيم المــواطنين ،وإشــعار م بمضــمون قــرار الســيد وزيــر الداخليــة فــي مجــال
التفويض للسادة الوالة و العمال في ميدان إدخال أو إصالح األسماء بـاألحرف الالتينيـة ،ونشـر
نسصة من

ا القرار علـى واجهـة مكاتـ الحالـة المدنيـة حتـى يتسـنى للمـوطنين اإلطـالع عليـل،

وتوجيل طلباتهم في الموضوع إلى السادة الوالة والعمال مباشرة .و السالم.
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