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والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت وعماالت المقاطعات
الوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناؼ بالمملكة
وكالء الملك لدى المحاكم االبتدائية
رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

الموضػوع  :مسطرة تسجيل األشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة
من جهة األم بسجالت الحالة المدنية.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام

وبعد ،لقد صدر كما تعلمون ،بالجريدة الرسمية عدد  1185بتاريخ  85ربيع األول
 2( 8221أبريل  )2007القانون رقم  02-00بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  8.11.210الصادر
في  28من صفر  0( 8571شتنبر  )8511بسن قانون الجنسية المغربية الذي جاء بعدة تعديالت
أىمها إسناد الجنسية المغربية بناء على البنوة ،حيث نصت المادة  0منو على أنو "يعتبر مغربيا
المولود من أب مغربي أو أم مغربية" .كما أن األحكام االنتقالية الواردة في مادتو الثانية نصت على
تطبيق المقتضيات الجديدة بأثر رجعي ،إذ أكدت على أن "تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد
الجنسية المغربية بمقتضى الفصل السادس عن طريق الوالدة من أم مغربية على األشخاص
المولودين قبل تاريخ نشر ىذا القانون".

وىكذا ،فقد ترتب عن ىذا التعديل إسناد الجنسية المغربية األصلية:
 .8لجميع األشخاص المولودين من أمهات مغربيات.
 .2جميع األشخاص المولودين من أمهات مغربيات قبل نشر ىذا النص بالجريدة
الرسمية.
 .5ضرورة تسجيل ىذه الفئة من المواطنين بالحالة المدنية المغربية.
وعلى ىذا األساس تم عقد عدة اجتماعات بين وزارات العدل ،الخارجية والتعاون
والداخلية قصد االتفاؽ على تحديد المساطر الواجب إتباعها لتمكين ىذه الفئة من المواطنين من
االستفادة من نظام الحالة المدنية المغربي حيث أسفرت على الحلول التالية :

 – Iالحصول على شهادة الجنسية:

يمكػػن لألشػػخاص الػػذين أسػػندت إلػػيهم الجنسػػية المغربيػػة بنػػاء علػػى مقتضػػيات المػػادة 6

السػػالفة الػػذكر ،الحصػػول علػػى شػػهادة الجنسػػية مسػػلمة مػػن طػػرؼ السػػيد وكيػػل الملػػك للمحكمػػة
االبتدائيػػة المختصػػة طبقػػا لدوريػػة السػػيد وزيػػر العػػدل عػػدد  3س 2الصػػادرة بتػػاريخ  4مػػايو 2007
حػػول موضػػوع إسػػناد الجنسػػية المغربيػػة ومسػػطرة الحصػػول علػػى ىػػذه الشػػهادة ،حيػػث يتعػػين علػػيهم
تقديم طلب مصحوب بالوثائق التالية :
 ما يثبت ىوية الشخص إذا كان بالغا سن الرشد القانوني ) بطاقة اإلقامػة ،جػواز
السفر ،نسخة من رسم والدتو(.........

 ما يفيد عالقتو بأمو (نسخة كاملة من رسم والدة المعني باألمر).
 ما يفيد أن أمو مغربية (نسخة كاملة من رسم والدتها).

 – IIالتسجيل في الحالة المدنية المغربية :

بع ػػد الحص ػػول عل ػػى وثيق ػػة الجنس ػػية ي ػػتم التس ػػجيل ف ػػي الحال ػػة المدني ػػة المغربي ػػة حس ػػب

الحاالت التالية :

 -1األشخاص المسجلين بسجالت الحالة المدنيػة المغربيػة لألجانػب المؤسسػة بمقتضػى

ظهير  4شتنبر  :1915يتم نقل رسوم والدتهم مباشرة من طرؼ ضابط الحالػة المدنيػة إلػى سػجالت
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الحالة المدنية المغربيػة الممسػوكة حاليػا لديػو ،قياسػا علػى مػا ىػو منصػوص عليػو فػي المػادة  18مػن

قػػانون الحالػػة المدنيػػة ،مػػع اإلشػػارة بهػػامم الرسػػم المسػػجل بسػػجالت األجانػػب والرسػػم المسػػجل
بالسجالت الحالية إلى بيان إسػناد الجنسػية المغربيػة بمقتضػى المػادة  6مػن قػانون الجنسػية المشػار
إليو أعاله ،ويعد ىػذا البيػان بالرسػم األجنبػي بمثابػة إلغػاء لػو مػع اإلشػارة بػو إلػى مراجػع رسػم الػوالدة
المغربي الجديد و إخبار وكيل الملك الماسك للسجل النظير بذلك.
 – 2األشػػخاص المسػػجلين بسػػجالت الحالػػة المدنيػػة الحاليػػة المحدثػػة بمقتضػػى القػػانون

الجديػػد رقػػم  37/99الصػػادر بتنفيػػذه الظهيػػر الشػػريف المػػؤر فػػي  3أكتػػوبر  :2002تػػتم اإلشػػارة
به ػػامم رسػ ػوم والدته ػػم إل ػػى بي ػػان إس ػػناد الجنس ػػية المغربي ػػة طبق ػػا لمقتض ػػيات الم ػػادة  6م ػػن ق ػػانون
الجنسية مع إخبار وكيل الملك الماسك للسجل النظير بذلك.
 – 3األشػػخاص المولػػودين بػػالمغرب غيػػر المسػػجلين بسػػجالت الحالػػة المدنيػػة المغربيػػة:

يتعػػين علػػيهم استصػػدار أحكػػام تصػريحية بػػالوالدة طبقػػا لمقتضػػيات المػػواد  18 ،3و  30مػػن قػػانون
الحالة المدنية.
 – 4األشػػخاص المولػػودين بالخػػارس والمسػػجلين بسػػجالت الحالػػة المدنيػػة األجنبيػػة لبلػػد

اإلقامة :يتعين عليهم بعد إثبات جنسيتهم المغربية بشهادة الجنسية المسلمة من طرؼ وكيل الملك
للمحكمػػة االبتدائيػػة لمقػػر سػػكناىم بالمملكػػة أو وكيػػل الملػػك بالمحكمػػة االبتدائيػػة بالربػاط بالنسػػبة

للذين ال يتوفرون على محػل إقامػة بػالمغرب ،طلػب نقػل والدتهػم بسػجالت الحالػة المدنيػة المغربيػة
الممسوكة حاليا بالمركز القنصلي أو الدبلوماسي المختص طبقا لمقتضيات المادة  15مػن المرسػوم
التطبيقػي لقػػانون الحالػػة المدنيػػة المػتمم بمقتضػػى مرسػػوم رقػػم  2.04.331الصػادر فػػي  18مػػن ربي ػع
الثاني  7) 1425يونيو  (2004مع اإلشارة إلى بيان اكتساب الجنسية بهامم رسوم والدتهم.
 - 5األش ػػخاص المول ػػودين خ ػػارس المملك ػػة ال ػػذين اس ػػتقروا بص ػػفة نهائي ػػة ب ػػالمغرب غي ػػر

المسػػجلين بالحالػػة المدنيػػة المغربيػػة :يتعػػين علػػيهم استصػػدار أحكػػام قضػػائية للتسػػجيل فػػي الحال ػة
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المدنية مػن المحكمػة االبتدائيػة لػدائرة نفػوذ سػكناىم طبقػا لمقتضػيات المػادة  30مػن قػانون الحالػة

المدنية.

 -6جميع الوالدات الحديثة سواء الواقعة بالمملكػة أو خارجهػا يصػر بهػم مباشػرة لػدى

ضابط الحالة المدنية المختص وذلك حسب الحالتين التاليتين :

 بالنسبة للمولودين بالمملكة يصر بهم فػي األجػل القػانوني اعتمػادا علػى شػهادة
الوالدة و نسخة كاملة من رسم والدة األم وبطاقتها الوطنيػة ،وفػي حالػة عػدم التصػريخ داخػل األجػل
القػػانوني يتعػػين استصػػدار حكػػم قضػػائي مػػن أجػػل التسػػجيل بسػػجالت الحالػػة المدنيػػة المغربيػػة طبقػػا
للمادتين  3و  30من قانون الحالة المدنية.
 أمػا فيمػػا يتعلػػق بػالوالدات الواقعػػة خػػارس المملكػػة فتطبػق عليهػػا مقتضػػيات المػػادة
 15مػػن المرسػػوم التطبيقػػي لقػػانون الحالػػة المدنيػػة المػػتمم بمقتضػػى المرسػػوم الصػػادر فػػي  7يونيػػو
.2004
وفيمػػا يتعلػػق باألشػػخاص المػػؤىلين للتصػػريخ بهػػذه الػػوالدات ،يجػػب االلت ػزام بمقتضػػيات
المادة  16من قانون الحالة المدنية التي تحدد األشخاص الموكول لهم التصريخ بالوالدات.

 – IIIالوثائق المدعمة للتسجيل في الحالة المدنية المغربية والبيانات الهامشية المترتبة
عن ىذا التسجيل :

 – 1للتسجيل في الحالة المدنية المغربية يتعين على األشخاص المسندة إليهم الجنسية

المغربية اإلدالء بالوثائق التالية :
 شهادة الجنسية المغربية. -نسخة كاملة من رسم والدة األم.

 نسخة كاملة من رسم الوالدة األجنبي بالنسبة للمسجلين بالحالة المدنية األجنبية. شهادة الوالدة بالنسبة للمواليد الجدد. نسخة من عقد الزواس عند وجوده. – 2البيانات الهامشية :
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عند نقل رسوم والدة األشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية أو تسوية وضعيتهم اتجاه

نظام الحالة المدنية المغربية ،يجب اإلشارة إلى البيانات التالية :

أ – بيان إسناد الجنسية المغربية بسجالت الحالة المدنية األجنبية الممسوكة طبقا
لمقتضيات ظهير  4شتنبر  1915على الشكل التالي :
" تم إسناد الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادة  6من قانون الجنسية المغربي ،ونقل
رسم والدتو إلى سجالت الحالة المدنية المغربية للسنة الجارية………..تحت عدد ……".
وحرر ب

ضابط الحالة المدنية
اإلمضاء

ب – بيان إسناد الجنسية المغربية بسجالت الحالة المدنية المغربية الحالية داخل
المملكة وخارجها ويتم ذلك على الشكل التالي:
" تم إسناد الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادة  6من قانون الجنسية المغربي".
وحرر ب
ضابط الحالة المدنية
اإلمضاء
 -IVبالنسبة للمواطنين المولودين خارس المملكة الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية :
للحصول على شهادة الجنسية المغربية يتعين عليهم تقديم طلبات بذلك مباشرة إلى السادة وكالء
الملك بالمحاكم االبتدائية لمقر سكناىم داخل المغرب أو رفع ىذه الطلبات عن طريق السادة
رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية إلحالتها إلى وكيل الملك المختص تحت إشراؼ
السيد وزير العدل.
ويبقى وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بالرباط مختصا في تسليم ىذه الشهادة
بالنسبة للمواطنين المولودين بالخارس والذين ال يتوفرون على سكنى داخل المملكة.
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 -Vاألسماء الشخصية والعائلية :

نظرا للصعوبات التي يمكن أن يثيرىا تطبيق المادتين  20و  21من قانون الحالة المدنية

المتعلقتين باختيار األسماء الشخصية والعائلية بالنسبة لألشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية
طبقا
لمقتضيات المادة  6من قانون الجنسية المغربي ،فقد تم االتفاؽ على إعطاء المواطن إمكانية
االختيار بين الحالتين التاليتين :

 .1تغيير أسمائهم الشخصية طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في ىذا المجال
واختيار أسماء شخصية طبقا للمعايير المحددة في المادة  21من قانون الحالة
المدنية.
 .2احتفاظ األشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية المولودين قبل تاريخ نشر
ىذا القانون بأسمائهم الشخصية والعائلية لعدة اعتبارات اجتماعية ،عملية
وقانونية أىمها :
 أن الجنسية المغربية أسندت إليهم عن طريق البنوة " جهة األم". أنو من حيث نسبهم األصلي يبقون تابعين آلبائهم وبالتالي فهم ملزمون بحملاألسماء العائلية آلبائهم األجانب.
 -تفادي حمل ىويتين مختلفتين األولى مغربية بأسماء شخصية وعائلية مغربية والثانية

بأسماء أجنبية مترتبة عن حمل جنسية األب.

 أن ضابط الحالة المدنية ملزم بالتقيد بالبيانات الواردة برسم والدة المعني باألمروشهادة الجنسية وشهادة الوالدة بالنسبة للمواليد الجدد.
 أن المادة  18من قانون الحالة المدنية رقم  37.99تنص على نقل رسم والدةاألجنبي إلى الحالة المدنية المغربية دون التطرؽ إلى مسألة االسم الشخصي والعائلي.
 أن المادة  13من قانون الجنسية المغربية لم تلزم المتجنس بالجنسية المغربية تغييراسمو الشخصي والعائلي حيث نصت في فقرتها الثانية على أنو " يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس
بطلب من الشخص المعني باألمر تغييرا السمو العائلي واسمو الشخصي" وبالتالي فإن الشخص
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المسندة لو الجنسية المغربية يخضع لنفس اإلجراءات المنصوص عليها بالمادة أعاله لتسجيلو
بالحالة المدنية.

كما أن المشرع المغربي عند تغييره لمقتضيات المادة  6من قانون الجنسية المغربي،
استند في ذلك على مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها المملكة المغربية و المتمثلة في التسامخ
و االنفتا والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوؽ والواجبات ،وحماية المصالخ المكتسبة لجميع
المواطنين داخل المملكة وخارجها.

 .3بالنسبة للمواليد الجدد يسجلون بالحالة المدنية المغربية مباشرة لدى ضابط
الحالة المدنية لمحل الوالدة طبق الشروط التي تطبق على جميع المغاربة ،حيث يصر بهم ويختار
لهم اسم شخصي طبقا للمادتين  16و  21من قانون الحالة المدنية على اعتبار أنهم مغاربة
باألصالة وأن أمهاتهم على إطالع ومعرفة بقانون الحالة المدنية ،مع احتفاظهم باألسماء العائلية

آلبائهم األجانب حفاظا على نسبهم.
 – VIعقد الزواس :

بالنسبة لعقد الزواس تجب اإلشارة إلى أن اإلدالء بو عند تسجيل ىذه الفئة من المغاربة
الذين أسندت لهم الجنسية المغربية ال يعد شرطا من شروط التسجيل في الحالة المدنية ،حيث
يظل تقديمو رىينا بإمكانية وجوده.
لذا فالمرجو منكم إبالغ فحوى ىذه الدورية بشكل واسع إلى كافة رؤساء الجماعات
المحلية –ضباط الحالة المدنية -وجميع المتدخلين في ىذا المجال العاملين في دائرة نفوذكم،
وحثهم على مساعدة وتسهيل استفادة ىذه الفئة من المواطنين المغاربة من نظام الحالة المدنية
وحصولهم على جميع وثائقهم في ظروؼ جيدة ،كما نهيب بكم تنظيم ندوات تكوينية لجميع

موظفي الحالة المدنية من أجل إطالعهم بصفة عملية على ىذه اإلجراءات الجديدة في أقرب وقت
ممكن .والسالم.
وزيػر الداخليػػة

وزيػر الشؤون الخارجية والتعاون

وزيػر العػدل
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