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من وزير الداخليـة
إلــى
السادة الوالة وعمال العماالت و األقـاليم
وعمال عماالت المقـاطعات بالمملكة
الموضـوع  :إضافة وصـلة تكميلية لطـرة رسـم الـوالدة.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام.
وبعد ،فال يخفى عليكم أنه من بين المستجدات التي جاء بها القانون الجديد للحالة
المدنيــة ،تضــمين بيانــات ال ـ وا وانحــالل مي ــاق ال وجيــة بطــرر رســوم والدة ا وا  ،فضــال عــن
البـ ـيانات الهـ ـامشية ا خــرا التــي تعــتي عمــا يلـحـ ـق هويــة صــا
إصــالح ،بحيـ لــم تعــد هــوام

الرس ـم مــن تيييــر أو إضــافة أو

بعــا الرســوم المحــررة بســجالت الحالــة المدنيــة الممســو ة بـ

دخول القانون الجديد ي التعفيذ ،افية السـتيعاب جميـ هـذ البيانـات .ممـا ـدا بـبعا رؤسـاء
الجماعات المحلية – ضباط الحالة المدنية  -إلى توجيه استفسارات إلى هذ الو ارة صد إيجاد
الحلول المالئمة لهذ اإلشكالية المطرو ة على مستوا السجالت المذ ورة.
لهــذا فقــد تمــا استشــارة و ارة العــدل ــول اعتمــاد وصــالت تكميليــة تضــا إلــى

الرسوم المحررة بالسـجالت المـمسو ة من طر مكات الحـالة المدنية بـ سـعة

،2003

تخضـ

ب ـ اســتعمالها إلكن و ي ـ الملــ ،المخــتم ،طبقــا للمســطرة الخاصــة بسـ ـجالت الحالــة المدنيــة
المعصوص عليهـا فـي المـادة  12مـن ـانون الحالـة المدنيـة و المـادة  4مـن المرسـوم التطبيقـي لـه،

إلضفاء الصبية الرسـمية علـى هـذ الوصـلة ،واعتبارهـا جـ ء ال يتجـ أ مـن رسـم الـوالدة ،و ا تسـاب
البيانات الهامشية المضمعة بها نفس القوة و الحجية التي تتمت بها بيانات الرسم برمته.
وعلى هذا ا ساس وجه السيد و ير العدل تعليماته إلى السادة الو الء العـامين لـدا
محا م االستيعا والسـادة و ـالء الملـ ،لـدا المحـا م االبتدائيـة بالمملكـة للعمـ بهـذ الوصـلة
اإلضــافية وضــرورة إخضــاعها للتلشــير عليهــا مــن طــر العيابــات العامــة ،فــي دوريتــه الصـادرة تحــا
عدد  4س  2بتاريخ  4مايو  – 2007تجدونها رفقته .-
وفي نفس اإلطار امـا و ارة الداخليـة بوضـ وتحديـد نمـوك لهـذ الوصـلة مـن يـ
الشــك والمضــمون – طيــه نمــوك معهــا – لتو يــد العم ـ بهــا علــى صــعيد جمي ـ مكات ـ الحالــة
المدنيــة داخـ المملكــة وخارجهــا ،إك ســيتم تو يـ

صــم معهــا علــى جميـ العمــاالت و ا ــاليم

وعماالت المقاطعات بالمملكة لسد اجيـات مكاتـ الحالـة المدنيـة التابعـة لهـا فـي هـذا الشـلن،
وكل ،رفقة اجياتها من السجالت لسعة .2008
وعليه فإن ضباط الحالة المدنية مطالبون باتخاك عدة ا تياطات و تدابير لما تطل ا مر
استعمال الوصـلة التكميليـة أو الرجـوع إليهـا السـتخرا وثـائق الحالـة المدنيـة ،وكلـ ،علـى الشـك
التالي:
 -1الحرص على استعمال الوصلة التكميلية المعدة من طر هذ الو ارة دون غيرها.
 -2إلحــاق الوصــلة برســم الــوالدة و الحفــا عليهــا بــه بشــك دائــم ومســتمر ،والحــرص
على إبقائها مرتبطة بعفس الرسم ،بعد استعمالها.
 -3تضمين البيانات الهامشية بععاية و تو يعها مباشرة بعد االنتهاء من تحريرها.

 -4عدم إهمال اإلشارة إلى البيانات الهامشية المضمعة بالوصلة بالوثائق المسـتخرجة مـن
الرسم.
 -5اال تصــاد فــي اســتيالل مســا ة الور ــة ،وكلــ ،بتحريــر البيانــات الهامشــية بشــك
مسترس دون ترك سطور بيضاء.
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تابة البيانات الهامشية بخط واضح ومقروء.

 -7استعمال الحبـر الصـيعي لتحريـر البيانـات الهامشـية بالوصـلة مـا هـو الشـلن بالعسـبة
للرسوم.

 -8العم بمجرد االنتهاء من تضمين البيانات الهامشية بالوصلة التكميلية ،على إخبـار
العيابة العامة المختصة بذل ،وموافاتهـا بمطبـوع الوصـلة إلضـافتها إلـى رسـم الـوالدة
المضمن بالسج العظير المودع بالمحكمة للقيام بعفس اإلجراءات.
لذا ،أهي بكم العم على تو ي هذ الدورية على جمي ضباط الحالـة المدنيـة التـابعين
لعفوك م الترابـي ،و ـ هم علـى ضـرورة التقيـد بمـا جـاء فيهـا والحـرص علـى االسـتعمال الجيـد لهـذ
الوصلة ،تى تؤدي دورها فيما يعود على المواطعين بالعف  .والسالم.

وصلة تكميلية لطرة رسم والدة عدد............................لسنة..............................جماعة ........................ ..مكتب

الحالة المدنية...................للسيد ..............................................................................

صودق عليها من طرفنا نحن وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية ب............................................................

بتاريخ ......................................................................................................................................................
طابع المحكمة

اإلمضاء :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

