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من وزيـر الداخليـة
إلــى
السادة والة الجهات وعمال العماالت و األقاليم
وعماالت المقاطعات بالمملكة
الموضـوع  :تسليم وثائق الحالة المدنية من أجل االدالء بها بالخارج.
سالم تام بوجود موالنا اإلمـام .
وبعــد ،ففــط إطــار االجتماعــات التشــاورية التــط تــم عقــد ا بــين ــل مــن وزارات
الداخلية،العدل،والشــؤون الخ ــارجية والتعــاون وبــين المجموعــة القة ــلية التابعــة لســفارات
دول االتحــاد األوربــط المعتمــدة بالربــاي  ،و التــط ــان مــن بــين محاور ــا موضــوع الحالــة
المدنيــة ،أثيــرت خاللهــا عــدة مال تــات ــول تعالــة الوثــائق المســلمة مــن طــر مكات ـ
الحالة المدنية سواء للمغاربة المقيمين بالخارج أو تلك المطلوبة من طر سلطات بلـدان
إق ــامتهم  ،ق ــد تس ــوية وض ــعيتهم اتج ــاب المؤسس ــات االجةاي ــة ات الط ــاب االجتم ــاعط
واإلداري .
ونترا لإل تمام الدائم لحكومة صا

الجاللة بشؤون مواطةيةا بالخارج ،و ـر

ذب الوزارة على تدليل جمي ال عوبات والعراقيل التط تعتـرضهم  ،يـ مـن الواجـ أن
تعمل إدارتةا ومؤسساتةا على مساعدتهم و ل مشا لهم س اإلمكان ،وفق المقتضيات
القانونية الجـاري بهـا العمـل  ،ف نـع يتعـين علـى السـادة رمسـاء المجـال

المحليـة – ضـااي

الحالة المدنية  -اال تمـام بقضـايا المـواطةين المغاربـة القـاطةين بالخـارج ،لمـا تعلـق األمـر
بطلاهم الح ول على وثـائق إداريـة لـإلدالء بهـا أمـام سـلطات بلـدان إقـامتهم أو عـن طريـق
بعض المؤسسات أو السلطات األجةاية خارج المغرب أو تلك المعتمدة داخلع ،مثل
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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السـ ــفارات والقة ـ ــليات ،أن يقومـ ــوا بتحريـ ــر ـ ــذب الوثـ ــائق ،وخاصـ ــة مةهـ ــا نس ـ ـ الرسـ ــوم

المســتخرجة مــن ســجالت الحالــة المدنيــة بواســطة الحاســوب أو اآللــة

الكاتاــة علــى

مطاوع معـد مسـاقا مـن طـر مطاعـة مخت ـة سـ الةمـو ج المعتمـد بمقتضـى المرسـوم
التطايقــط لقــانون الحالــة المدنيــة  ،يـ يجـ أن يوضـ علــى ورى الئــق تــى يكــون فــط
مستوى الوثائق الرسمية ال ادرة عن إدارة عمومية وفط مستوى سـمعة المغـرب و إشـعاعع،
م تجة استعمال االوراى المهيأة على"الستانسيل".
ذا وتجدر اإلشارة إلى أن العةاية بشكل وثائق الحالة المدنيـة وتوفر ـا علـى افـة
الايانات المطلوبة من شـأنع أن يييـد مـن فهـم وا تـرام السـلطات األجةايـة للوثـائق المسـلمة
من طر إدارتةا.ولكط تؤدي الدور المةوي بها فط مجال اإلثاات وتاقى متوفرة على قوتها
القانونية التط خ ها بها المشرع ،يتعين االلتيام،عةد تحرير ا بالمقتضيات التالية:
-1

تجة المحو والتشطي .

-2

تجة الكتابة بين السطور.

-3

عدم اللجوء إلى االخت ار فط تحرير الايانات.

-4
-5

تابة جمي التواري بالحرو و االرقام .
الح ـر علــى أن يكــون إســم مكت ـ الحالــة المدنيــة للجماعــة الــذي أصــدر

الوثيقة واضحا بشكل تام سواء فط أعلى الوثيقـة أو فـط صـل طـاب المكت  ،مـا يجـ
بيان إسم ضابط الحالة المدنية الذي وق الوثيقة وصفتع.
ونت ــرا للط ــاب اإلجتم ــاعط واإلداري له ــذا الموض ــوع وإلح ــا الجموعـ ـة القة ــلية
لالتح ــاد األورب ــط عل ــى اإل تم ــام ب ــع لفائ ــدة مواطةيةـ ـا بالخ ــارج ،فـ ـ نةط أ يـ ـ بك ــم اص ــدار

تعليماتكم إلى السادة رجال السلطة ورمساء الجماعـات المحليـة -ضـااي الحالـة المدنيـة-
التــابعين لــدائرة نفــو م الترابــط ،إيــالء ــذب الوثــائق مــا تســتحقع مــن العةايــة الالزمــة و التقيــد

بالقواعد السالفة الذ ر.والسالم.
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