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سالم تام بوجود موالنا اإلمام
وبعـد ،فقـد أاـارت وقـاعع وفيـات األج ـانب بـالمغرب ،الااجمـة صا ـة عـن ح ـوادث
الســير ،بعــص الاــعوبات التــي تعتــرل وي الهالــق أو وــركات نقــل أمــوات األجانــب عاــد
التاريح بها لذى ضـاا الحالـة المدنيـة ،والمتمثلـة فـي مطـالاتهم تعزيـز تاـريحاتهم باسـخ
مــن رســوم والدة الهــاللين أو دفــاتر م العاعليــة و وكـ ـالة تخــولهم ــالحية القيــام بالتا ـريح
بالوفــاة ،ممــا يعرقــل اإلج ـرامات المتعلقــة بتســليم رصــن الــدفن ونقــل الجث ـ  ،والتــي ــي
إجرامات استعجالية ال تقال االنتظار.
ففــي ــذا الاــدد تجــدر اإلوــارة إلــى أن مقتطــيات المــادة  22مــن قــانون الحالــة
المدنية تجيز للوكيل في حالة غيـاب أفـراد عاعلـة المتـوفى أن يقـوم مقـام موك ـله بـاإلجرامات
المتعلقــة بالتا ــريح بالوفـ ـاة م ــدعما بد ــهادة معاياــة الوف ـ ـاة مس ـ ـلمة مــن ط ــري الطاي ــب أو

ممرل الاحة العمومية أو بدهادة معاياة من طري السلطة المحلية ،طاقا ألحلـام المـادة
 22من المرسوم التطايقي لقانون الحالة المدنية .وعلى ـذا األس ـاس يملـن لدـركات نقـل
أمـوات األجـانب مـتى أدلـت بوكالة – نمو ج ماها طيـه -القيـام بجميـع اإلجـرامات اإلداريـة
و القانونية الالزمة للتاريح بواقعة الوفاة و نقل جثة الهالق.

لـــذا ،فـ ــالمرجو مـ ــالم حـ ـ السـ ــادة ض ـ ـاا الحالـ ــة المدنيـــة علـ ــى التقي ـ ـد بهـ ــذ

المقتطيات والحرص على مراعاة الظروي اإلستعجالية لهذ الوقاعع ،و لق باالعتماد في
مثــل ــذ الحــاالت علــى كــل الواــاعد المتــوفرة لــدى الماــرح ،التــي تفيــد فــي إااــات ويــة
المتــوفى ،كج ــواز سـ ـفر  ،أو بطاقــة تعريف ــه الوطاي ــة أو غير مــا .وكـ ـذلق إعط ــام تعليم ــاتلم
للمســلولين عــن أقســام الحالــة المدنيــة التــابعين للــم بتقــديم المســاعدة الالزمــة للماــرحين
بوفيات األجـانب ،في نطـا الاا ـوص القانونيـة المعمـول بهـا ،لإلسـراع بتسـجيل مثـل ـذ
الوفيات في سجالت الحالة المدنية المغربية ،حتـى يتسـاى لـذوي الهالـق القيـام بـتجرامات
نقل الجثة إلى حي ستدفن.والسالم.
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