قحم1/

من وزيـر الداخليـة

إل ــى

السادة والة الجهات وعمال العماالت و األقاليم
و عماالت المقاطعات بالمملكة
الموضـوع :تحرير نسخ رسوم الحالة لمدنية باللغة العربية وباألحرف الالتينية.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام.
وبعد ،فعلى إثر صدور القانون رقم  60-53بتاريخ  56نونبر  ،7662المتعلق
بإحــداث بطاقــات التعريــو الوطنيــة االلكترونيــة ،التــأ بصــبح تتضــمن جميــب البيانــات
الخاصــة بهويــة األ ــخا  ،مدونــة بــاللغتين العربيــة وال رنســية ،بثيــرت بعــا الوــعوبات
التــأ تعتــرم الموــالل المكل ــة بإعــدادىا بــاإلدارة العامــة لامــن الــوطنأ ،خاص ـة عنــدما

يتعلق األمر بنقل بيانات ىوية الشخص باألحرف الالتينية ،نظـرا لكـون الوثـااق األساسـية
المســتخرجة مــن الســجالت ،والتــأ تسســي عليهــا بطاقــة التعريــو الوطنيــة االلكترونيــة،
تحرر من طرف ضباط الحالة المدنية باللغة العربية فقط.
و نظــرا لمــا تكتســيو نســخ رســوم الحالــة المدنيــة مــن بىميــة بالغــة فــأ إنجــاز
البطاقة اإللكترونية ،فإن ضباط الحالة المدنيـة ملزمـون ،طبقـا لمقتضـيات المـادة  50مـن
المرســوم التطبيقــأ لقــانون الحالــة المدنيــة ،بتحريــر جميــب بيانــات النســخ باللغــة العربيــة
وباألحرف الالتينية بو ة تلقااية ،و الحر على مطابقتها مـب مـا ىـو مضـمن بسـجالت

الحالــة المدنيــة الممســوهة لــديهم ،ت اديــا لمــا يمكــن بن ينــت عـن ذلــم مــن صــعوبات بو
مشاهل للمواطنين ،عند طلبهم لبطاقة التعريو الوطنية اإللكترونية بو تجديدىم لها.
ىذا وعند اإلقدام على تحرير نسخ الرسوم يجب اتخاذ اإلجراءات التالية :
 -1إذا لــم يكــن االســم الشخوــأ بو العــاالأ مضــمنا بوــلب الرســم فيجــب
توجي ــو الم ــواطن لس ــلوك مس ــطرة إدخ ــال بو إص ــالح االس ــم ب ــاألحرف الالتيني ــة ،وعل ــى
الضابط بن يتولى ذلم بن سو بو ة تلقااية.
 -7هتابــة هلمتــأ "ابــن" بو "بنـ " بــالحروف الالتينيــة علــى الشــكل التــالأ :
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 -5هتابة جميـب النسـخ التـأ سـيتم اإلدالء بهـا لـدس سـلطات األمـن الـوطنأ
إلنجاز البطاقة الوطنية للتعريو اإللكترونية ،بالحاسوب بو بواسطة اآللة الكاتبة.
 -4بن ي ــتم نق ــل ــكل هتاب ــة االس ــم الشخو ــأ و االس ــم الع ــاالأ لاب ــوين
ب ــالحروف الالتيني ــة بالنس ــخ المس ــتخرجة م ــن س ــجالت الحال ــة المدني ــة بع ــد استش ــارة
وموافقة المعنيين باألمر إذا هانوا يحسنون القراءة و الكتابـة بو باالعتمـاد علـى بث وثيقـة
رســمية يمكنهــا بن تســاعد علــى ذلــم بالنســبة لا ــخا
الكتابــة ،والعمــل علــى تضــمينهما بقلــم الرصــا

الــذين ال يحســنون الق ـراءة و

بطــرة رســم والدتهــم ،للرجــوع إليــو هلمــا

جــددوا طلبــاتهم ،وذلــم تجنبــا ألث خط ـ بو تنــاقا يمكــن بن يلحــق هتابــة ىــذا االســم
بالحروف الالتينية مستقبال.
 -3الح ــر عل ــى تط ــابق ت ــاريخ تحري ــر النس ــخة باللغ ــة العربي ــة م ــب ت ــاريخ
تحريرىا بالحروف الالتينية.
 -0التوقيــب علــى جهتــأ النســخة المحــررة باللغــة العربيــة وبــالحروف الالتينيــة
م ــن ط ــرف ن ــي الض ــابط لتحديــد المس ــسولية ،م ــب اإل ــارة إلــى اس ــمو وصـ ـ تو .وى ــذه
اإلجـراءات مــن ـ نها بن تضـ أ علــى ىــذه الوثــااق حوــانة وقــوة تكســبها حجيــة قانونيــة
يعتد بها على مستوس جميب اإلدارات العمومية ،داخل المغرب وخارجو.
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لــذا ،بىيــب بكــم العمــل علــى ح ـ جميــب ضــباط الحالــة المدنيــة التــابعين
لن وذهم الترابأ على االلتـزام مسـتقبال بتحريـر جميـب بيانـات نسـخ رسـوم الحالـة المدنيـة
باللغــة العربيــة وبــاألحرف الالتينيــة وفــق مــا جــاء بعــاله ،مادام ـ ىــذه النســخ تعتبــر ىــأ
الرهيزة األساسية المعتمدة لإلثبات الوحيل للهوية .والسالم.
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