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 مقرتح قانون  

من القانون رمق    327يقيض بتمتمي املادة  

مبثابة مدونة الأرسة، الصادر بتنفيذه    70.03

  12بتارخي    1.04.22الظهري الرشيف رمق  

 (  2004فرباير    3)   1424من ذي احلجة  
 

 أأعضاءالسادة الس يدات و كامل صربي مبعية ابيق املستشار الس يد تقدم به 

 فريق التجمع الوطين للأحرار 
 

 

 

 

 

 22رمق التسجيل: 

 22/06/2022اترخي التسجيل: 
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 مذكرة تقديمية:

 

قد   حلوادث  الصيد،  سفن  منت  عىل  بعملهم،  أأثناء القيام  البحارة  يتعرض 

بيهنا   من  أأس باب  لعدة  البحر  عرض  يف  وفقداهنم  السفن  هذه  غرق  اىل  تصل 

اج  عىل سبيل املثال ال احلرص الأحوال اجلوية السيئة، والأمطار الغزيرة، والأمو 

 .العالية داخل البحر وكذا اندالع بعض احلرائق

ويرتتب عن فقدان البحارة يف عرض البحر قيام السلطات اخملتصة حباةل 

املفقودين   جثث  عن  للبحث  نقاذ  االإ جلهات  رسيع  وتدخل  قصوى  استنفار 

،  فقودالعاملني ابلبحر مما يس تغرق مدة طويةل، تضيع معها حقوق ذوي حقوق امل

مبثابة مدونة الأرسة    70.03من القانون رمق    327وذكل بناء عىل أأحاكم املادة  

" حيمك مبوت املفقود يف حاةل اس تثنائية يغلب عليه فهيا الهالك    اليت تنص عىل

بعد ميض س نة من اترخي اليأأس من الوقوف عىل خرب حياته أأو مماته. أأما يف 

اليت املدة  أأمد  فيفوض  الأخرى،  الأحوال  ىل    مجيع  اإ بعدها  املفقود  مبوت  حيمك 

بواسطة   الوسائل  من  أأمكن  مبا  عنه  والبحث  التحري  بعد  لكه  وذكل  احملمكة، 

 ."اجلهات اخملتصة ابلبحث عن املفقودين 
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البحر   يف  العاملني  املفقودين  جثث  عن  البحث  مدة  أأمد  لطول  واعتبارا 

ه أأرس  حيرم  قد  الوضع  هذا  ن  فاإ احلاالت،  من  كثري  يف  تطول  قد  ؤالء اليت 

املفقودين من الاس تفادة من حقوقهم املالية يف وقت معقول ويسامه يف مضاعفة  

 .معاانهتم النفس ية وصعوابهتم املالية

  بتمتمي، ارتأأى فريق التجمع الوطين للأحرار تقدمي هذا املقرتح والقايض  اذل

ليه أأعاله الس    70.03من القانون رمق    327املادة   تثناء مبثابة مدونة الأرسة املشار اإ

اس تفادة   هبدف  البحر  يف  العاملني  املفقودين  املادة  هذه  مقتضيات  تطبيق  من 

 أأجل معقول وفامي ييل  ذوي حقوق املفقودين من البحارة من حقوقهم املالية يف

 تمتمي. نص هذا ال 
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بمثابة مدونة  70.03من القانون رقم  327تتميم المادة يقضي ب مقترح قانون 

من ذي الحجة    12 بتاريخ 1.04.22الظهير الشريف رقم  الصادر بتنفيذه  ،األسرة

 ( 2004فبراير  3) 1424

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

 مادة فريدة 

رمق    327املادة  تمتم    القانون  الأرسة  70.03من  مدونة  بتنفيذه   ،مبثابة  الظهري  الصادر 

رمق   احلجة  م  12  بتارخي  1.04.22الرشيف  ذي  النحو  (2004فرباير    3)  1424ن  عىل   ،

 :التايل

 327المادة 

حيمك مبوت املفقود يف حاةل اس تثنائية يغلب عليه فهيا الهالك بعد ميض س نة من اترخي   

 .اليأأس من الوقوف عىل خرب حياته أأو مماته

ىل احملمكة،  أأما يف مجيع الأحوال الأخرى، فيفوض أأمد املدة اليت حيمك مبوت املفقود بعدها اإ

بواسطة اجلهات اخملتصة ابلبحث    وذكل لكه بعد التحري والبحث عنه مبا أأمكن من الوسائل

 .عن املفقودين

 يس تثىن من تطبيق مقتضيات هذه املادة املفقودين العاملني يف البحر. 

 

 


