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من وزيػر الداخليػة
إلػػى
السادة والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم
وعماالت المقاطعات بالمملكة
الموضػوع :اختيار األسماء الشخصية.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام.
وبعػػدف لعلػػى إثػػر اػػدور قػػانون الحالػػة المدنيػػة رقػػم 99.33بتػػاري  9اكتػػوبر 2002ف

ومػػرور أك ػػر مػػن سػػع سػػخوات علػػى دخولػ ثيػ الت يػػقف أثيػػرت عػػدة استاسػػارات مػػن طػػرؼ
ض اط الحالة المدنية والمواطخين داخل المملكة وخارجهاف وبعض لعاليات المجتمع المػدن،ف

ثول اختيار األسماء الشخصية.

لقانون ألحالة المدنية – كما تعلمون  -نص ل ،المادة  22مخ ف على أن االسم

الشخص ،المختار عخد التصريح بالوالدةف يجب أن يكتس ،طابعا مغربياف وأال يكون

اسما عائليا أو اسما مرك ا من أك ر من اسمين أو سم مديخة أو قرية أو ق يلةف وذلك
بهدؼ الحااظ على هويتخا المغربية وأاالتخا وتقاليدنا الم خية على أسس راسخة.
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وثراػػا علػػى أن يػ ػتم ت يػػق هػػلم المػػادة علػػى أثسػػن وج ػ ف والحيلولػػة دون ثصػػول
تجاوزات قد ت ال ثرية المػواطن لػ ،اختيػار االسػم الشخصػ ،لمولػودمف وتاػادي أي نػ اع قػد

يحػػدث لػػ ،هػػلا الشػ ن بػػين ضػ اط الحالػػة المدنيػػة والمػػواطخينف البػػد مػػن الت كيػػد علػػى أمػرين

أساسػػيينف يتعلػق أولهمػا بال ػػابع المغربػػ ،كمعيػػار الختيػػار االسػػم الشخصػػ،ف وال ػػان ،بمس ػ رة
اختيار هلا االسم.

 ( 2ال ابع المغرب :،لقد نصع الاقرة األولى من المػادة  22أعػالم أنػ يخ غػ ،أن يكػون

االس ػػم الشخصػ ػػ ،المختػ ػػار عخػ ػػد التص ػ ػريح ب ػػالوالدة اسػ ػػما اخصػ ػػيا يكتسػ ػػ ،طابعػ ػػا مغربيػ ػػا.
والمقصود بع ارة " ال ابع المغرب "،خصوايات المجتمع المغربػ ،مػن اػمال إلػى جخوبػ ومػن

ارق إلػى رربػ ف وأن يكػون االسػم الشخصػ ،متػداوال بػالمغر ف إلػى درجػة جعلتػ متػواتراف أي

جػػرت العػػادة علػػى ثمل ػ ف ل ػال يعت ػر رري ػػا عل ػى األذن المغربيػػةف وال علػػى الوسػػر المغربػػ،

بجميػػع مكونات ػ  .لهػػو إسػػم اػػاع ثمل ػ  .وال توجػػد أدنػػى مشػػقة أو اػػعوبة لػػ ،التعػػرؼ علي ػ .
وهكلا نجد أن األسماء المغربية ه:،

أ – األسماء العربية المتداولة مخل القدم بالمغر .

– أسماء اهلل الحسخى متى س قع بلاظة –ع د -وجردت من أداة التعريف "أل.

ج – األسماء األمازيغيةف والت ،قد يختلف معخاها من مخ قة إلى أخرى.

د – األسػػماء التػػ ،أا ػ حع متداولػػة بػػالمغر لػػ ،السخػ ػوات األخيػػرةف ذات ن ػػق عربػػ،

سليم أو ذات أال إسالم.،

ه -األسماء الع رية بالخس ة لليهػود المغاربة.

ثيث يجب الحرص على أن ال تكون كل هػلم األسػماء م يػرة للسػخرية والمعػرة ف وأن ال

تمس باألخالؽ والخظام العام.

 (2مسػ رة اختيػػار االسػػم الشخصػػ :،عخػػد اختيػػار اإلسػػم الشخصػػ ،يػػتم التص ػريح ب ػ

لػػدى رئػػيس المجلػػس الجمػػاع -،ضػػابر الحالػػة المدنيػػة– بمحػػل الػ ػوالدةف وهػػو بحكػػم كون ػ
مختخ ا تاترض لي المػعرلة باألثوال اإلجتماعيػة ألبخػاء جماعتػ  .وت قػى لػ اػالثية إبػداء رأيػ
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ل ،مدى م ابقة االسم الشخص ،المختار من طرؼ المصرحف بحيث يظل هو المؤهػل قانونػا
لق ول اإلسم المختار أو رلض  .وعليػ أن يسػلك ل ،ذلك جانػب اإلرا ػاد واإلقخ ػاعف والحػوار
مع المصرح واستعمال المرونة مع المواطن وال حث والتحري واالسػتنخاس بػالقرارات الصػادرة
عػػن اللجخػػة العلي ػاف والجهػػاز القضائػ ػ ،ق ػل رلػػض اإلسػػمف لتوجيه ػ وإراػػادم إلػػى اختيػػار إسػػم

اخص ،مغرب ،سليم المعخى والم خى لمولودمف رير مخل باآلدا أو الخظام العام.

ه ػػلا وإذا وق ػػع خ ػػالؼ ب ػػين الض ػػابر والمص ػػرح ث ػػول م ػػدى ا ػػالثية اإلسػػم الشخص ػػ،

المصرح ب ف وهو أمر ط يع ،ألن رؤساء الجماعات المحلية – ضػ اط الحالػة المدنيػة – علػى
الررم من معرلتهم باألثوال االجتماعيػة ألبخػاء جمػاعتهم كمػا سػ ق توضػيح ف لإنػ ال يمكػخهم

اإللمام بمدلول جميػع األسػماء المغربيػة ومعانيهػا المتداولػة بالمملكػة التػ ،تختلػف مػن مخ قػة

إلى أخرىف ونظرا لما قد يكون للموضوع من آثار سل ية على ثقوؽ ومصالح المواطخينف لإنػ

يتعين على ض اط الحالة المدنية ف كلما استعصى علػيهم األمػرف االستشػارة مػع كتابػة اللجخػة
العليا للحالة المدنية بواس ة جميع طرؽ اإلتصال الممكخةف داخل أجل ال يتعدى  22سػاعة ػ

طي الئحة باألرقام الهاتاية والااكس ػ لعرض على أنظار اللجخة العليا الت ،ت ع لي على وج

االستعجال و إخ ارهم بقرارها.

والجػػدير بالػػلكر أن ػ س ػ ق لهػػلم اللجخػػةف ق ػػل اػػدور قػػانون الحالػػة المدنيػػة الجديػػدف أن

وضعع الئحة باألسماء الشخصية المق ولة والمرلوضة على س يل اإلسػتنخاس لػيس إالف ثيػث

لػػم يعػػد معمػػوال بهػػا مخػػل دخػػول القػػانون رقػػم  99/33المتعلػػق بالحالػػة المدنيػػة ثي ػ التخايػػلف

بتاري  9مايو 2009ف وبالتال ،تعت ر الرية بحكم القانون.

لػػلاف لػػالمرجو مػػخكم العمػػل علػػى إبػػالغ لحػػوى هػػلم الدوريػػة إلػػى كال ػة السػػادة رؤسػػاء

المجالس الجماعية – ض اط الحالػة المدنيػة– التػابعين لػدائرة ناػوذكم الترابػ ،وتخظػيم نػدوات

ل ،الموضوع لح هم على ضرورة التقييد بما جاء ليها .والسالم.
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الئحة تتضمن أرقام الهاتف والااكس الت ،يمكن بواس تها اإلتصال
بالمسؤولين بالقسم المرك ي للحالة المدنية .
******************
اإلسػم الكامػل

المهػام المسخػدة إليػ

محمػد الحػرثػ،

رئيس القسم

محمػد رػ وز

رئيس مصلحة اكايات المواطخين

كتابة السيد مدير الشؤون
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