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 الممخص :
في  آلية تعكيضية حديثة مستقمةكسيمةن متطكرةن ك صناديؽ الضماف طريؽ التعكيض عف  ُيعد  ك 

بحؽ المضركر في التعكيض في  يشير الى مرحمة جديدة في االعتراؼ   تطكر الحؽ في التعكيض ، إذ
كالسعي لتكفير أكبر قدر ممكف مف الحماية ، كىذا الحؽ لـ يعد مقتصران عمى  مختمفة مجاالت

نما يثبت في حاالت أخرل يحددىا المشرع أالحاالت التي تقـك عمييا المسؤكلية التقميدية  ك التأميف ، كا 
، تكفؿ لكؿ مضركر الحؽ في التعكيض في بتطكير أنظمة التعكيض الجماعية حتى  ، فيك يسيـ

دكف أم أمؿ في تغطية مف يكاجيكف مصيرىـ كقدرىـ  الكثير مف المضركريففي حاالت كثيرة ظؿ ف
كلية التقميدية ، فإذا ؤ عمييـ الحصكؿ عمى ىذه التغطية في إطار قكاعد المس ذرتع إذكجبر أضرارىـ ، 

كؿ المخطػىء ؤ ثـ التزاـ ىػذا المػس،  الضرر أكالن كؿ عف إحداث ؤ كانت ىذه القكاعد تقتضي تحديد المس
، فإف ىذا ال يككف ممكنا في كثير مف الحػاالت التػي تغطييػا صػػناديؽ الضماف ،  بالتعكيض ثانيان 

كؿ عف إحداث الضرر كما في حكادث اإلصابة باإليدز أك الحكادث ؤ حيث ال يعرؼ فييا المس
مكاجيتيا بكسائؿ  فاألمر يتطمب ، في الككارث الطبيعية كؿ عنيا كماؤ اإلرىابية ، أك ال يكجد مس

صؿ لمكاجية األضرار أستثنائية تختمؼ عف تمؾ الكسائؿ القانكنية التقميدية التي تـ كضعيا في األ
 .العادية

 .)صناديؽ الضماف التعكيض ،التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف ، ( : الكممات المفتاحية
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Abstract : 

Compensation through guarantee funds is a sophisticated means and a 

modern, independent compensatory mechanism in the development of the 

right to compensation, as it indicates a new stage in recognizing the right of 

the injured to compensation in various fields and striving to provide the 

greatest possible protection, and this right is no longer limited to the cases on 

which it is based. Traditional liability or insurance, but it is established in 

other cases specified by the legislator, as it contributes to the development of 

collective compensation systems in order to guarantee to each injured party 

the right to compensation, In many cases, many of the affected people 

continued to face their fate and destiny without any hope of covering and 

reparation for their damages, as they were unable to obtain this coverage 

within the framework of the traditional liability rules. The rules require 

determining the person responsible for causing the damage first, and then the 

obligation of this responsible person to pay compensation secondly. This is 

not possible in many cases covered by guarantee funds, where the person 

responsible for causing the damage is not known, as in accidents of HIV 

infection or terrorist accidents, or there is no one responsible for it, as in 

natural disasters. The traditional legal means that were originally devised to 

counter ordinary damages. 

Key Words: )Compensation through guarantee funds, compensation, 

guarantee funds(. 

 
 المقدمة :   

شير الى مرحمة جديدة ، تتمثؿ ي صناديؽ الضمافطريؽ  التعكيض عفف إ
كبر قدر أر بحقو في التعكيض في مختمؼ المجاالت كالسعي لتكفير ك قرار لممضر اإلب

ممكف مف الحماية ، كىذا الحؽ لـ يعد مقتصران عمى الحاالت التي تقكـ عمييا المسؤكلية 
 مف أبرزخرل يحددىا المشرع ، كلعؿ أ مجاالتنما يثبت في ا  ك التأميف ، ك أالتقميدية 

ككارث طبيعية الفي ك رىابية ، اإل األعماؿريف مف ك تعكيض المضر  المجاالتىذه 
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ك أالحكادث الطبية كضحايا االيدز بسبب نقؿ الدـ ك كالفيضانات كبئة كالزالزؿ األك 
ر ك صبحت العديد مف القكانيف الحديثة تسعى لتحسيف كضع المضر إذ إ، (1)مشتقاتو

عمى أساس أف جبر الضرر ىدؼ  كحمايتو عف طريؽ تعكيض عاجؿ كشامؿ لمضرر،
لمخطئ ، ينبغي الكصكؿ اليو مباشرة مف دكف أف يعطمنا عنو البحث عف خطأ ا

كاإللتزاـ بتعكيض المضركريف بأبسط كأيسر الطرائؽ ، مف دكف مماطمة كتسكيؼ ، كىذا 
، كالذم ييدؼ إلى ما يعبر عنو التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف بكؿ كضكح 

في الحصكؿ عمى  المضركر ماـأزاحة العقبات كالصعكبات التي قد تقؼ حجر عثرة إ
 .(2)فكريةتعكيضات فعالة ك 

 البحث :أهمية 
تكمف اىمية البحث في ككنو يتناكؿ مكضكعان مف اىـ مكضكعات ضماف الحؽ 

كتعاظـ  الحكادثفي التعكيض في ظؿ التطكرات الحاصمة في المجتمع كازدياد 
الذم يرمي الى تقرير حؽ لممضركر في الحصكؿ عمى تعكيض يجبر مخاطرىا ، 

لتعكيض المناسب مف ضرره أك التخفيؼ منو ، في حاؿ فشمو في الحصكؿ عمى ا
محدث الضرر، كأف التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف باتت مف ضركرات العصر 

، ككسيمة متطكرة تمكف المضركر مف الحصكؿ  الراىف في ظؿ تطكر النظاـ القانكني
عمى التعكيض بمجرد كقكع الضرر بغض النظر عف عنصر الخطأ أك القدرة المالية 

 .لممسؤكؿ
 البحث : مشكمة

تكمف مشكمة البحث في كجكد مضركر في بعض األحكاؿ ال يتمكف مف  
عف دكرىا التعكيضي  الحصكؿ عمى التعكيض بسبب عجز أنظمة التعكيض التقميدية

، بسبب مجيكلية المسؤكؿ عف إحداث الضرر ، أك  تكفير الحماية لممضركريف في
نظران ،  كجكد شخص مسؤكؿ أصلن ىركبو أك إعساره ، كفي بعض األحياف ينعدـ 

دكف أم تدخؿ لمعامؿ البشرم في مف ة تنشأ بفعؿ عكامؿ الطبيعة لحصكليا نتيجة كارث
يطالبو بالتعكيض ، كلف  كالن ؤ ففي ىذه الحاالت لف يجد المضركر أمامو مس،  نشكئيا

، مما يؤدم إلى ضياع كلية )شخصية أك مكضكعية( حل لمعضمتو ؤ تقدـ لو فكرة المس
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كبذلؾ تظير المشكمة ، حقكؽ المضركر كتحممو لكحده عبء الضرر الذم أصابو 
المتمثمة بنظاـ  البديمة تعكيضالالمجكء إلى أنظمة  الرئيسية التي تقتضي البحث كىي

مف الحصكؿ  يتمكف المضركر التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف ، الذم بمكجبو
 .عمى تعكيض
 ث :منهجية البح

في العديد مف  كذلؾ بإجراء مقارنةسنعتمد في الدراسة )المنيج المقارف( 
كقد كقع  المسائؿ بيف نصكص كل مف القانكف العراقي كالقانكنيف الفرنسي كالمصرم ،

اختيارنا لقكانيف ىذه الدكؿ ألننا بالقدر الذم تكفر لنا لمتحرم عف التشريعات الخاصة 
ف أ كالسيما ،الدكؿ لدييا إنجاز تشريعي يعتد بو في ىذا المجاؿ ىذه كجدنا أف 

، لذا بادرنا في إدخاؿ ة التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف ىك كليد القكانيف الفرنسي
إلى القكانيف  األشارة عف لن فضالرسالة ، تمؾ التشريعات ضمف نطاؽ مقارنتنا في ىذه 

 ، اآلخرل حيثما إقتضت الحاجة لذلؾ 
عف طريؽ التعكيض  اإلطار المفاىيميؽ أىداؼ بحثنا المكسكـ بػ ) لتحقي

المبحث كعمى النحك التالي :  ثلثة مباحثيقتضي تقسيمو الى  (صناديؽ الضماف
كيقسـ الى مطمبيف : ،  كتطكرهالتعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف نشأة  : األول

:  الثاني مطمبوال ، التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضمافنشأة  : المطمب االول
التعريؼ  المبحث الثاني :، أما  التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف تطكر

تعريؼ  المطمب االول ::  مطمبيفكيقسـ الى  التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضمافب
 . تعريؼ التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف : المطمب الثاني ، صناديؽ الضماف

 األول المبحث
 وتطورهالتعويض عن طريق صناديق الضمان نشأة 

كلى م نظاـ في اصكلو األألى إلغرض التعرؼ  ةالدراسة التاريخية ضركر  ُتعد  
كمف ثـ في مراحؿ تطكره اللحقة بغية تتابع العكامؿ التي تحكمت في تمؾ النشأة كذلؾ 
 التطكر، كدراسة التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف ليس استثناء عمى ذلؾ ، فمف

ظيكره ،  في ساىمتتضح لنا العكامؿ المكضكعية التي تتو سألى نشإخلؿ التعرؼ 
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ىذا حتماالت تطكير الييا مف عكامؿ جديدة ستعطينا صكرة كاضحة عف إضيؼ أكما 
 : مطمبيففي المستقبؿ . كىذا ما سنتناكلو في  ينظاـ التعكيضال

 ول األ  المطمب
 التعويض عن طريق صناديق الضماننشأة 

ف فكرة تعكيض المضركريف التي حالت الظركؼ دكف حصكليـ عمى تعكيض إ  
ف فقياء تاريخ القانكف أك معسران ، ليست بفكرة جديدة بؿ أعندما يككف المسؤكؿ مجيكالن 

جد نف أبيا في المجتمعات القديمة كيمكف  كانت معركفة كمعمكالن  فقدلييا، إشاركا أقد 
، ففي بػلد  خلؿ التزاـ الدكلة بتعكيض المتضرريفجذكرىا في الحضارات القديمػة مف 

شارت في أف شريعة حمكرابي أكادم الرافديف أدرؾ العراقيكف القدماء ىذه الفكرة ، فنجد 
رتكاب جريمة سرقة كلـ يعرؼ مرتكبيا ، يمتـز إحالة في نو ألى إ( منيا 23المادة )

ردفت أ، ك (3) منو مف ماؿ حاكـ المدينة بتقديـ التعكيض إلى المجنى عميو عما سرؽ
ف يدفع لكرثة المجنى عميو في جريمة القتؿ "منان كاملن أ( ذلؾ بالزاـ الحاكـ ب24المادة )

  .( 4)في حالة عدـ معرفة الفاعؿ " مف الفضة
قرار مبدأ التعكيض الجماعي لممسؤكلية إسلمي فضؿ السبؽ في اإل ومفقلككاف 

التشريعات المقارنة في العصر  اعتمدتياالمستقرة التي  صبح مف المبادلءأالذم 
أحد  ، إذ إف التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف في الفكر القانكني ُيعد  (5)الحديث

كنظاـ القسامة في الفقو اإلسلمي ، ، (6)عاقمةال التطبيقات المعاصرة لنظاـ الدية عمى
كيض تككف ليا ذمة مالية مكحدة ذلؾ أنو مف ناحية أكلى أف إنشاء أنظمة جماعية لمتع

تتكلى تعكيض األضرار التي يتعذر فييا حصكؿ المضركر أك كرثتو عمى التعكيض مف 
المسؤكؿ الحقيقي عف الضرر يشبو نظاـ الدية عمى العاقمة في الفقو اإلسلمي ، كمف 
ناحية أخرل فإف ىذه األنظمة الجماعية لمتعكيض تقـك بتعكيض األضرار التي يتعذر 

يا حصكؿ المضركر أك كرثتو عمى التعكيض في حالة عدـ معرفة المسؤكؿ عف في
عماالن لممبدأ الذم ، كا  (7)الضرر ، كىك ما يقترب مف نظاـ القسامة في الفقو اإلسلمي

أمرئ اليطؿ دـ ) :بقكلو "عميو السلـ"بي طالب أبف  يماـ عمرسى قكاعده اإلأ
اهلل عميو  ىصم"، تطبيقان لقكؿ الرسكؿ الكريـ محمد ، أم الييدر دمو المسفكؾ (8)مسمـ(
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في حاالت الغزكات  السيما، (9)(نا كارث مف ال كارث لو اعقؿ عنو كارثو)أ "كاؿ كسمـ
و قػاؿ: )إف كجػد نكمػا ركم عػف اإلمػاـ الصػادؽ عميػو السػلـ أ،  سلميةكالفتكحات اإل

ميو ف اإلماـ عمي )عإكقكلو أيضان  ، (قتيػؿ بأرض فلة أديت ديتػو مػف بيػت المػاؿ
( قاؿ: )مػف مػات فػي زحػاـ النػاس يػكـ الجمعة ، أك عرفة أك عمى جسر ال السلـ

الدكلػة )بيػت المػاؿ(  يمـزىذا المبػدأ . ك (10)يعممػكف مػف قتمػو فديتو مف بيت الماؿ(
 حيػاة القتيػؿ الحفاظ عمػىعند الفشؿ في  ،النفس عنػد مجيكليػة الضامف  إيذاءبضماف 

لو ، بمعنى يتكفؿ  فتككف ضامنة،  مرتكب الجريمةمػف اعتداء  حمايتػوأك فشميا في 
حفاظان كشرعتو الضماف  بيت الماؿ بجبر الضرر. كعرفت الشريعة االسلمية الغراء

صلححقكؽ كرعاية لمعيكد عمى ال ستد ،ضرارألا كا   مفؿ الفقياء عمى مشركعيتو كا 
كفي السنة  (11)قكلو تعالى : )كلمف جاء حمؿ بعير كأنا بو زعيـ(ف الكريـ في آالقر 

 .(12)النبكية
بكصفو ، (13)نساف عبر مراحؿ تاريخو المختمفة التعاكف العائميكلقد عرؼ اإل  

فراد العائمة بدكافع صمة الدـ كالقرابة أيتعاكف  إذخطار االجتماعية، لمكاجية األ كسيمةن 
ضرار بيـ ، أفي إغاثة مف يكاجو المخاطر االجتماعية منيـ التي تتسبب في حدكث 

كذلؾ بحكـ ، لزاـ اإل يلى مصافإكقد ارتقى ىذا التعاكف مف حالة ككنو عملن طكعيان 
سرة فراد األأك القانكف ، كما ىك الحاؿ في النفقات الكاجبة مف بعض أك الديف أالعرؼ 

ماف االجتماعي عد كسيمة فعالة لتكفير األف التعاكف العائمي لـ يُ ألبعضيـ االخر. غير 
شخاص شخاص الذيف ليس لدييـ أسر، كاألفي الكثير مف الحاالت ، أبرزىا حالة األ

ف ىذه الكسيمة لـ تعد أسر فقيرة تعجز عف تقديـ العكف ليـ ، كما ألى إالذيف ينتمكف 
، لصناعي نتيجة تفكؾ االسرة في ىذا المجتمع انحك أكبر في المجتمع صالحة عمى 

 . (14)مما قمؿ مف فاعمية ىذه الكسيمة بسبب ضعؼ الشعكر بااللتزاـ بتقديـ المعكنة
خر انتشرت في أكربا أكاخر القرف الثامف عشر جمعيات العكف آكفي تطكر 

يساىـ كؿ عضك  إذضائيا ، أعتقكـ عمى فكرة المساعدة التبادلية بيف التي التبادؿ ، 
عضاء الجمعية بمبمغ مف الماؿ بصكرة دكرية ، كمف مجمكع تمؾ المبالغ يتككف أمف 

عضاء الجمعية ، بمعنى تكزيع الضرر الذم أضرار التي تصيب رصيد لتعكيض األ
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نيا لـ تنجح النجاح الكافي في أال إخريف ، عضاء اآلعضاء عمى األحد األأيصيب 
بسبب الكثير مف العقبات التي كاجيتيا، فقد كانت التعكيضات التي تقدـ ىدافيا أتحقيؽ 

لممضركر تتكقؼ عمى حجـ اشتراكات االعضاء كانتظاـ التزاميـ بدفعيا، كفي الغالب 
كاجيت ىذه  كمف ثـكانت تكاجو صعكبات عممية ككف النظاـ برمتو اختياريان ، 

ضرريف في حاالت المخاطر طكيمة التبادليات صعكبات كبيرة في دفع التعكيضات لممت
  .(15)جؿاأل

كضع القانكف المدني الفرنسي مع بداية القرف التاسع عشر كاف محكر  عندك 
كقد جعؿ الخطأ أساسان حداث الضرر إشخص المسؤكؿ عف الالمسؤكلية المدنية ىك 

ك عجز المضركر أ، فإذا لـ يجد المضركر مسؤكالن يتحمؿ عبء التعكيض (16)لممسؤكلية
ك كاف المسؤكؿ معسران ، فيتحمؿ المضركر األضرار التي لحقت بو أثبات الخطأ إعف 

 ف الكياف االجتماعي العلقة لو بتعكيض تمؾ األضرار التي يظؿ أمرأكحده ، ك 
تعكيضيا محصكران بيف المضركر كالمسؤكؿ ، كىذا ما يطمؽ عنو بالمسؤكلية الفردية ، 

  . (17)لى الكياف االجتماعي إكاليتعداه 
ذا كانت األنظمة القانكنية المصطبغة بالنزعة اللتينية، كمنيا قكانيف فرنسا ك  ا 
إال أف ، أ إلى الخط يقرر المسؤكلية المدنية استنادان  ، تتضمف مبدأ عامان  كالعراؽكمصر 

الذم يمتاز بأنو عصر  تطكر المجتمع الصناعي كالتكنمكجي كدخكؿ عصر اآللة
 ف تتحمميا ،أبيا كتعجز المقدرة المالية لمحدثيا مف األضرار الضخمة التي يصعب تجن

برزت إلى جانب ىذه ، إذ (18)المسؤكلية عاجزة عف تكفير الحماية لممضركريفىذه باتت 
ف لـ ينتظميا مبدأ  ةالمسؤكلي الخطئية، مجاؿ لممسؤكلية التي ال تستند إلى الخطأ ، كا 

، كتشمؿ العديد مف الحاالت المتفرقة التي تفي فييا  كاحد، كالمسؤكلية الخطئية
كبناء عمى ذلؾ ال يعد الخطأ األساس ، المسؤكلية المدنية بنصكص قانكنية خاصة 

المطمؽ كالكحيد لممسؤكلية المدنية في تمؾ األنظمة. فالخطأ فييا يمثؿ مجاالن فقط مف 
حتفاظ ، بقصد اال(19)دكحمجاالت المسؤكلية ، قد يككف المجاؿ األكبر كلكنو ليس األ

لممضركريف بأكبر قدر ممكف مف الحماية في سبيؿ ضماف حصكليـ عمى تعكيض ما 
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ستحقاؽ الشخص المضركر ف الضرر يكفي الأصابيـ مف أضرار، بمعنى أ
 .(20)لمتعكيض

حدل الكسائؿ إكلقد كاف تطكر المسؤكلية المكضكعية كالمسؤكلية بحكـ القانكف 
تارة عمى نظرية تحمؿ التبعة كتارة اخرل عمى قاعدة  ان معتمد لييا القضاءإالتي ذىب 

ف ىذا التطكر لـ يقؼ أالغـر بالغنـ ، لغرض تكفير حماية كافية لممضركريف ، غير 
عند ىذا الحد ، فقد تطكر القانكف  ككاف ثمرة ىذا التطكر بركز أنظمة قانكنية بديمة 

حماية المضركريف ،  دعـلتىدفيا االساس ضماف حصكؿ المضركر عمى التعكيض 
عساره ، نقمت عبء إك مع أمع انعداـ كجكد المسؤكؿ  كأحتى مع انعداـ الخطأ 

 .التعكيض مف كاىؿ المسؤكؿ الفرد لتمقيو عمى كاىؿ كذمة الجماعة بأسرىا 
 1947في رسالتو عػاـ "  starck"  الفضؿ لمفقيو الفرنسي ستارؾ يعكدبما كر  

ف أبقاىا  جتماعيةن إ فكرةن بكصفيا لمتنبيو إلى فكرة الضماف  دائرة  محبكسة في، كا 
كلية المدنية ؤ لممس جديدان  أساسان تمثؿ نظريػة الضماف مف كجية نظره  ألفكلية ، ؤ المس

يجعميا كلعؿ أىـ ما يميز نظرية ستارؾ ك ، مخطأ كعف تحمؿ التبعػة ل بكصفيا بديلن 
 المضركرعمػى جيػة  يدتأك، عف طريؽ صناديؽ الضمافالتعكيض  أقرب إلى نظاـ

الضرر ، فيػك يػرل أف حياة اإلنساف  عف المسؤكؿمف التركيز عمى  كحقكقو بدالن 
م أل يمكفكسلمة األمكاؿ ىك الحد األدنى مف السلمة التي ال  الجسديةسلمة الك 

دكف كمف يرتب ضماف حؽ المضركر في التعكيض  لذلؾ انتياؾ، كأم  تجاىمومجتمع 
 منوسػتارؾ إلػى أف المدعى عميو يطمب  كيخمصالضرر،  لمتسبب فيا لسمكؾ تقييـأم 

  .(21)األضرار بؿ ألنو ضامف ليا تمؾعف  كالن ؤ المضركر ليس بصفتو مس تعكيض
ف  التطكر الذم شيدتو أنظمة التعكيض الجماعية مف حيث سيادة فكرة كا 

الحكادث التي كلية كمف حيث ترتيب تعكيض تمقائي عف ؤ الضماف فييا عمى فكرة المس
كلية ، ؤ تغطييا ىذه األنظمة سمح بتغيير كثير مف المفاىيـ التي كانت تسكد قانكف المس

كؿ كحمؿ عبء التعكيض بدال ؤ الكقكؼ إلى جانب المسب بحيث لـ يعد األمػر يتعمػؽ
عنو ، بؿ أصبح األمر يتعمؽ بالكقكؼ إلى جانب المضركر كضماف حقو في الحصكؿ 

نظامان  ُتعد  ، كما أنيا  كليتوؤ كؿ أك انتفت شركط مسؤ يكجد مسعمى تعكيض ، كلك لـ 
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. (22)جعؿ المسؤكلية الجماعية جزءن مف القكاعد اآلمر مماشرع بقانكف ، يقانكنيان ألنو 
 كبرزت فكرة إنشاء صناديؽ الضماف لتعكيض المضركريف مف خلليا .

م ىي فكرة برز األفكار التي دخمت حديثان مجاؿ القانكف االدار ألعؿ مف ك 
، كقد تأثرت ىذه  الفكرة بالتطكر الحاصؿ في ميداف القانكف الجنائي، الذم المضركر

الذم انصب االىتماـ فيو فرع قانكني حديث ىك )عمـ المجني عميو(  ظيكرشيد 
ىتماـ المشرع منصبان عمى أصبح ألذلؾ ، بالمجنى عميو كحقكقو المعتدل عمييا 

تحديد مركز قانكني لممضركر يحدد علقتو بالدكلة، فمـ يعد مركز كذلؾ ب، المضركر 
خاصة كمحددة  لو حقكؽ تصبحأالمضركر مجرد عنصر في نظاـ المسؤكلية، بؿ 

 . (23)صابو مف ضررأككاجب الدكلة في ضماف تعكيضو عما ،  ابتداءن 
كأف فكرة إنشاء صناديؽ الضماف عامة لتعكيض المضركريف نادل بيا بعض 

إنشاء نظاـ قياـ الدكلة بنادل الفقيو االنجميزم )جيرم ينتاـ( بضركرة  ء ، إذالفقيا
لتعكيض الضحايا ، مف خلؿ تعكيض المضركريف مف الخزينػة العامة في حالة عدـ 

ك عدـ التمكف أك معسػػكران ال يستطيػع دفػع التعكيض ، أف يككف مجيكالن أمعرفة الفاعؿ ك
المعقكؿ ترؾ المضركريف يكاجيكف الضرر القاسي نو ليس مف أمف القبض عميو ، ف

ف أبمفردىـ كتضرركا بسببو مف قبؿ الفاعؿ المجيكؿ ، كعميو يجب عمى المجتمع 
يضان الفقية االيطالي )إنركك أ، كصرح بذلؾ (24)لى جبر كتغطية ىذا الضررإيبادر 

نو يمـز عمى الدكلة رعاية المضركريف عف أفيرم( في كتابة )عمػـ االجتماع الجنائي( ب
، (25)لى القضاء بمجرد كقكع الضررإدكف المجكء مف طريؽ تعكيض تمقائي عاجؿ ليـ 

كنادل كالفقيو )جاركفالك( صراحة بضركرة إنشاء صندكؽ ضماف لتعكيض ضحايا 
ف الحصكؿ عمى عالجرائـ الذيف تضرركا مف جراء الحكادث كالجرائـ المجيكلة كعجزىـ 

مف  كظير إىتماـ كبير مف المشرعيف في مختمفة الدكؿ عكيض مف محدث الضرر .ت
يتكفؿ بتعكيضيـ عف صناديؽ لمضماف  منح المضركر التعكيض عف طريؽ إنشاءأجؿ 

 كالتي ينص عمييا المحددةجراءات اإللشركط ك اكفؽ عمى  األضرار التي لحقت بيـ
 . القانكف الخاص بإنشاء صندكؽ الضماف
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، كال يكاد  مف التعكيضالتجربة الفرنسية غنية بيذا النكع فإف ،  ففي فرنسا
في شتى  ضراريخمك مشركع قانكف أك اقتراح بخصكص إيجاد آلية فعالة لتعكيض األ

، (26)المجاالت كفي مختمؼ التشريعات مف اإلشارة إلى ضركرة إنشاء صندكؽ ضماف
إلى حقو نتيجة بعض متخفيؼ مف العبء الثقيؿ عمى عاتؽ المضركر في الكصكؿ ل

إنشاء مجمكعة مف  إذ جرل.(27)العكائؽ التي تطرحيا طبيعة األضرار التي تمحقو
البداية في  يمكف القكؿ أفك ،  المضركريفالخاصة بالتعكيضات الضماف صناديؽ 

في مجاؿ حكادث  نظاـ التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضمافاستعماؿ ىذا 
في  (108/51)يارات بمكجب القانكف رقـ صندكؽ ضماف حكادث الس ، كيعد(28)المركر

 عمى منو (15)المادة  تنص  مف أكائؿ ىذه الصناديؽ، إذ  1951 كانكف األكؿ 31
تساىـ في تمكيمو كؿ شركات التأميف كالذم  إنشاء صندكؽ ضماف حكادث السيارات

كاف الغرض مف ، يغطي كؿ مخاطر المسؤكلية المدنية الناشئة عف إستخداـ السيارات 
، (29)نظاـ التأميف اإلجبارم ال يغطييا التي لتعكيض المضركريف في الحاالت ئوإنشا

، (30)ككاف ليذا القانكف اآلثر الكبير في ظيكر التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف
صدرت العديد مف القكانيف التي أدخمت  إذتسع نطاؽ ىذا الصندكؽ بمركر الكقت، اكقد 

 .ترتبة عمى حكادث المركرمف األضرار الم مجمكعةفي نطاقو 
 الثاني  المطمب

 تطور التعويض عن طريق صناديق الضمان
مف ضماف حؽ المضركر في الحصكؿ عمى تعكيض ، ل إتجاهصبح ىناؾ أ

كؿ حقيقي أك نظرم ، بحيث يمكف الحديث عف إلزاـ الكياف ؤ بحث عف مسالدكف 
لـ  الضرر أكإحداث كؿ عف ؤ مس يكف ىناؾلك لـ حتى الجماعي بتعكيض المضركر 

، فإف ما حدث مف تطكر صاحبو  التطكر الحقيقيمكمف ، كىذا ىك  تحديده يجر
 فيكسيمة متطكرة تساعد المضركر  التحكؿ نحك آلية أخرل لمتعكيض ، بكصفو
دكف مف معينة مف كقكعو ، ك  مدةك بعد أالحصكؿ عمى التعكيض عند كقكع الضرر، 

دكرىا الداخمي  ظؿالدكؿ في  كدأبت ، لتعكيضستحصاؿ قرار قضائي باإالحاجة الى 
 بشكؿآلية تعكيضية حديثة مستقمة تعمؿ ككنيا عمى إنشاء صناديؽ الضماف ، 
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 (31)تغطي عجزىما كنقصيمالالمسؤكلية كالتأميف  أنظمةاحتياطي أك تكميمي إلى جانب 
ضآلتيـ بعد عف طريؽ صناديؽ الضماف  التعكيض ف فيك كجد المضركر  ، إذ

نظـ ىذه النشاء إدل كلقد أفي الحصكؿ عمى التعكيض ،  اىك التي كاجي الصعكبات
لعب دكر ميـ في ضماف حؽ المتضرر إلى سـ )صناديؽ الضماف( ابالمعركفة قانكنية 

عف تعكيض األضرار  تككف مسؤكلة في الحصكؿ عمى التعكيض المناسب كالفكرم ،
كجكد صناديؽ الضماف لظؿ فمكال ، (32)هتحمميا بمفرد المضركرالتي قد يتعيف عمى 

ىذه دكف أمؿ في جبر أضرارىـ ، كلـ تقتصر  مف ف يكاجيكف قدرىـك المتضرر 
، مثؿ الككارث الطبيعية ك حكادث  بؿ في مختمؼ الحاالت عمى ضرر معيفالصناديؽ 

نظمة بتعكيض تمقائي ، كتكفمت تمؾ األ(33)رىابيةاإل ألعماؿالسير كضحايا الحركب كا
لممتضرر خارج نطاؽ  ان ف منيا ، كبات المشرع يقرر تعكيضلممضركريف المستفدي

 السيماالمسؤكلية التقميدية ، كلـ يعد يربط بيف منح التعكيض كمعرفة محدث الضرر، 
كُيعد  التعكيض عف طريؽ صناديؽ  ،(34)أضرار ال يعرؼ المسؤكؿ عنياكجكد في ظؿ 
ض المجاالت التي كسيمة قانكنية لتقرير حؽ المضركر في التعكيض في بعالضماف 

 .(35)تأخذ طابعان إستثنائيان 
بيذا النكع مف التعكيض كبمغت ذركتيا عندما  التشريعات الفرنسية تكأخذ
كفي حاالت عدة ، بتعكيض المتضرريف عف طريؽ صناديؽ الضماف  تدخؿ المشرع

بتنظيـ نظاـ الضماف الخاص  1964 نيساف 10 ( في64-706رقـ ) ىميا : قانكفأ
 1977كانكف الثاني  3في  (5-77رقـ ) قانػكف، ككذلؾ (36) ةالككارث الزراعي ضد

 13في ( 600-82) رقـ كقانكف .(37) تعكيض األضرار الناجمة عف جرائـ العنؼل
 . (38)المتعمؽ بتعكيض ضحايا الككارث الطبيعية 1982 حزيراف

العقكبات رىاب عمى تشديد المشرع الفرنسي في مكاجية جرائـ اإل كلـ يكتؼ  
جراءات المحاكمة كنحك ذلؾ ، ك  رىاب ، اإلتعكيض ضحايا نشأ صندكؽ ضماف لأنما ا  كا 

لمسؤكؿ ، كذلؾ بمكجب قانكف عف اساس تعكيض المضركريف بغض النظر أيقـك عمى 
عف  نطاؽ التعكيضكيككف تحديد  ،(39)1986 ايمكؿ 9الصادر في  (1020-86)رقـ 

األضرار الجسدية  تعكيضات شاممة عف جميعفي أنو يقدـ  طريؽ صناديؽ الضماف
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كلى مف المادة التاسعة مف حسب مابينت الفقرة األ.  (40)رىابيةاإل األعماؿعف  تجةالنا
 .  (41)ىذا القانكف

ضػحايا اإلصػابة بمرض نقص كما جرل إنشاء صندكؽ ضماف لتعكيض 
مقانكف ، كفقان ل أك أحدل مشتقاتوؽ عمميات نقؿ الدـ الممكث يعف طر  المناعة )اإليدز(

ر مف ك يستفيد المضر إذ  .(42) 1991 كانكف األكؿ 31 في (1406-91) رقػـ
أك أحدل  نتقاؿ الفيركس إليو عف طريؽ عمميات نقؿ الدـ الممػكثإالتعكيض إذا كاف 

، كأال يككف (44)عممية نقؿ الدـ في األراضي الفرنسية تجرم، شريطة أف (43)مشتقاتو
عف كيككف التعكيض ، أك غير ذلؾ  ةالجنسي العلقاتبسبب ( الفيػركسالعدكل )انتقػاؿ 
ر أك كرثتو تعكيضان كاملن عف األضرار التي لحقت ك ر ضلمم الضماف صندكؽطريؽ 

رقـ  قانكف حقكؽ المرضى كجكدة النظاـ الصحيكصدر  .(45)بالمصاب
بيف األخطاء الطبية كالتداعيات الطبية  زيمالذم  2002 آذار 04في  (2002_303)
في ظؿ التأميف  وب إثباتذم يجفي األكلى عمى الخطأ القائمان يبقى التعكيض  إذ، 

صناديؽ عف طريؽ  تمقائيان  وتعكضيتـ كلية الطبية ، أما الثانية فؤ اإلجبارم مف المس
 .  (46)الضماف
التاريخي لجؿ  الجذر ُيعد  الذم التشريع الفرنسي فقد تأثر ب ما المشرع العربيأ

 تمامان  ف لكؿ قانكف كيانو الذاتي الذم يجعمو مستقلن كمع ذلؾ فإالتشريعات العربية ، 
ه ر يالرجكع إليو في تطبيقو كتفسيره كتطك  بالضركرةمنيػا كليس  يأتيعف المصادر التي 

 فمـ يكف بعيدان عف نظاـ التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف ، فقد كرس  كمف ثـ  ،
ضرار الناشئة عف حكادث السيارات ىذا النظاـ مف خلؿ صندكؽ الضماف لتعكيض األ

يحـر المضركر في حكادث السيارات مف حقو في  في حاؿ في حاالت محددة ، حتى ال
لزاـ صندكؽ الضماف إنصكصان ب (47)غمب القكانيف العربيةأالتعكيض ، فقد تضمنت 

مف  العديدنشأ المشرع الجزائرم ، كا   رضرار الناشئة عف حكادث المرك بتغطية األ
 التي تكاجوالصعكبات  التغمب عمىيدؼ بمجاالت مختمؼ الفي ك  الضمافصناديؽ 
 ىءنشأُ ففي مجاؿ حكادث المركر  ، كفكرم عادؿمحصكؿ عمى تعكيض لريف ك المضر 

كانكف  31في  (107-69)تعكيض حكادث المركر بمكجب األمر رقـ ضماف لصندكؽ 
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أ نشأ الذم 2004نيساف  5في  (103-04)، كمف بعده مرسكـ رقـ  1969األكؿ 
 صندكؽ ىءنشأُ ثـ بعد ذلؾ لو.  األساسي كضع النظاـصندكؽ ضماف السيارات ك 

كانكف  19في  (93-01)لضحايا اإلرىاب بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ  ضماف
ـ تنفيذم رقـ بعد ذلؾ الصندكؽ الكطني لمبيئة بمكجب مرسك  ىءنشكأُ  ،1993الثاني

 . (48)1998 آيار 13في  (98-147)
كلـ يكف النظاـ القانكني في مصر بعيدان عف نظاـ التعكيض عف طريؽ    

صناديؽ الضماف، فقد نجح بإعتماد عمى ىذا النظاـ التعكيضي عمى الرغـ مف تأخره 
، كلكف  التعكيضي في الدكؿ اللتينية في إقراره ، بعد أف شيد التاريخ نجاح ىذا النظاـ

جانبو الصكاب في الطريقة كالكيفية التي أقر بيا التعكيض عف طريؽ صناديؽ 
الصندكؽ الحككمي لتغطية االضرار الناجمة عف حكادث سيارات ، كُيعد  (49)الضماف

قانكف )( مف 20نص المادة ) بمكجب وستحدثإ ، كالذم جرلالنقؿ السريع داخؿ مصر
( أكؿ الخطكات في مجاؿ األخذ بنظاـ 2007( لسنة 72التأميف االجبارم رقـ )

صندكؽ الرعاية  اءنشإ كقد تله بعد ذلؾ ،التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف
الصادر  128يناير كأسرىـ ، بمكجب القرار رقـ  25جتماعية لضحايا ثكرة الصحية كاال

 25لغرض تعكيض كرعاية ضحايا ثكرة  2011 حزيراف 30مف المجمس العسكرم في 
إنشاء صندكؽ تكريـ شيداء كضحايا كمفقكدم كمصابي العمميات الحربية  كذلؾ، ك يناير

 .2018لسنة  16رقـ بمكجب قانكف  كاإلرىابية كاألمنية كأسرىـ
لمضركر الـ يأخػذ بنظػاـ تعػريض  ، فنلحظ أف المشرع العراؽ أما في العراؽ

صناديؽ ضماف مـ يقـ بإنشاء ف،  اراتسيالادث ك في ح عف طريؽ صناديؽ الضماف
لتغطية الحاالت التي ال يتمكف فييػا ىذا المضركر مف الحصكؿ عمى تغطية تأمينية 

المضركريف مف ، ذات األمر ينطبؽ عمى ،  كما فعمت غالبية التشريعات المقارنػة
 .(50)األعماؿ األرىابية

أشار إلى ىذه الصناديؽ في تشريعات عمى الرغـ مف أف المشر ع العراقي 
أننا لـ ال بمكجب ىذه القكانيف صناديؽ تتكلى تعكيض المضركريف ، إ ئتنشأُ إذ أخرل، 

 مطالبػةالبشكؿ صريح في التشريعات العراقية يعطػي لممضػركر الحػؽ فػي  ان نجد تشريع
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، عمى غرار ماىك عميو صناديؽ الضماف عما أصابو مف ضرر بالتعكيض عف طريؽ
رقػى تال يا نأإال  إنشأ صناديؽ لمضمافػي التشػريع العراق الحاؿ في فرنسا، بمعنى أف

صناديؽ الضماف فػي جبر بالتعكيض عف طريؽ تػزاـ لمبػدأ االب ارقػر اإلإلػى مسػتكل 
  األضػرار التي تقع عمى المضركريف.

( لسنة 9طباء رقـ )فقد أصدر المشرع العراقي قانكف صندكؽ ضماف األ 
عانات لممستحقيف إغايتو تقديـ  ،(51)طباءمف خللو صندكؽ ضماف لأل أنشأ 1968

 مستقمة ،المعنكية الشخصية باللصندكؽ ، كيتمتع ا فراد عائمتيـأك مف أ األطباء مف
، كما (52)عضاء بمضمنيـ الرئيس كنائبوأتدير الصندكؽ لجنة مؤلفة مف خمسة ك 

قانكف خاص بتعكيض األضرار التي تصيب األشخاص كممتمكاتيـ الناجمة أصدر ال
( لسنة 11رقـ ) (53))قانكف صندكؽ تعكيض المتضرريف مف الحرب(عف الحرب 

سمي  ان نشأ صندكقأ، الذم  1991 ( لسنة28، كقانكف إغاثة المتضرريف رقـ ) 1981
 .(54)بػ )صندكؽ إغاثة المتضرريف(

 
  الثانيالمبحث 

 التعويض عن طريق صناديق الضمانبتعريف ال
مف مقتضيات البحث أف نكضح كقبؿ الدخكؿ بأحكاـ التعكيض عف طريؽ 
صناديؽ الضماف تعريؼ التعكيض بكجو عاـ ، كفي حقيقة األمر لـ نجد في النصكص 
القانكنية تعريفان لمتعكيض ، كيعد ذلؾ إتجاه سميـ ، فتحديد أم اصطلح قانكني مف 

، كأشارت تمؾ النصكص اليو األفضؿ أف يككف ميمة الفقو القانكني كليس المشرع 
ثر المترتب عمى قياـ اآلكجزء لممسؤكلية كطريؽ احتياطي لتنفيذ اإللتزاـ ، ككنو 

ك أالمسؤكلية المدنية بشقييا العقدية كالتقصيرية ، في صكرتيو التعكيض العيني 
الشخص ىي تعكيض لممسؤكلية المدنية ساسية األكظيفة ال أم أف،  التعكيض بمقابؿ

كالتي يتحقؽ بيا جبر الضرر أك إزلتو، أك ، بقدر ما أصابو مف ضررالمضركر 
التصرفات التي ارتكبيا المسؤكؿ كردعو عف العكدة الى  معاقبةأما ،  توتخفيؼ كطأ

 . (55)أك كظيفة مترككة لممسؤكلية الجنائية مسألة يفي، الغير ب ضرران  كألحقت
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ذا كاف فقياء القانكف المدني يربطكف التعكيض با  لمسؤكلية في تعريفيـ لو ، كا 
إذ يعرفكف التعكيض بأنو: )ما يمتـز بو المسؤكؿ في المسؤكلية المدنية تجاه مف أصابو 

نو )مبمغ مف النقكد أك أم ترضية بأ كما عرؼ، (56)بضرر، فيك جزاء المسؤكلية كأثرىا(
مف جنس الضرر تعادؿ ما لحؽ المضركر مف خسارة كما فاتو مف كسب كاف نتيجة 

نو )جبر الضرر الذم لحؽ أب (58)و بعضيـ اآلخر، كما عرف(57)طبيعية لمفعؿ الضار(
كلية، أم ؤ كميما كاف أساس المس بالمضركر، سكاء كاف ذلؾ الضرر ماديان أك معنكيان 

ف ك ،  عباء العامة(سكاء كاف عمى أساس الخطأ أك أساس الخطر أك المساكاة أماـ اال ا 
ف (59)اـ المسؤكؿ بتعكيض الضرراليدؼ مف دعكل المسؤكلية ىك إلز  كاف القانكف ، كا 

دارم ف التعكيض في القانكف اإلفإ،  أك نقديان  ف يككف التعكيض عينيان بأ يسمح يالمدن
القانكنيف فيما يتعمؽ بمبدأ التعكيض  كل . كأف كاف األصػؿ العػاـ كاحدان فييككف نقػديان 
 .  (60)يشمؿ التعكيض ما لحؽ المضركر مف خسارة كما فاتو مف كسب إذالكامؿ ، 
ليس ىذا مناط التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف ، فيك اليرتبط ال أنو إ

بتقييـ سمكؾ محدث الضرر كمدل ارتكابو لمخطأ )ثابت أك مفترض( مف عدمو ، لذا 
زاء يفترض الخطأ فإف ىذا التعكيض ال يمكف أف يككف جزاءن عمى اإلطلؽ ، ككف الج

دكف البحث عػف مػحػدث الضرر، مف التعكيض قد يتـ ىذا  منحبؿ إف كالمسؤكلية ، 
كلية المدنية ؤ لقكاعػد المس ليو ، خلفػان إكؿ كالتعرؼ ؤ بحيث ال يتكقؼ عمى كجكد المس

  .(61)كؿ يككف أك يجب أف يككف مخطئػان ؤ ، التي تبحث عف مس التقميدية

ؽ الضماف فاف األمر يقتضي ديعف طريؽ صناالتعكيض  كلغرض تعريؼ  
لى إالبد مف التطرؽ  لذامف المسائؿ التي يكمؿ كؿ منيا اآلخر ،  بعضالكقكؼ عمى 

كالن كمف ثـ تعريؼ التعكيض عف طريؽ صنادؽ الضماف ، أتعريؼ صناديؽ الضماف 
 : كعمى النحك اآلتي مطمبيففي  المبحثسنتناكؿ ىذا  كبناءن عمى ذلؾ

 ول : تعريف صناديق الضمان . األ  المطمب 
 الثاني : تعريف التعويض عن طريق صنادق الضمان المطمب 

 
ولاأل  المطمب  
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 (62)تعريف صناديق الضمان
تغطية صناديؽ الضماف ىي صناديؽ خاصة بتعكيض المضركريف، تتكفؿ ب

، فعالة لمتعكيض عف األضرار في حالة تعذر حصكؿ المضركريف عمى التعكيض 
عمى الرغـ مف تعدد كتنكع أىداؼ كأغراض صناديؽ ، ك (63)بالشخصية المعنكيةكتتمتع 
،  (64)نشأئياإىا بقػدر األغراض المقصكدة مف ؤ ، بحيث تختمؼ أشكاليا كأسما الضماف

ذلؾ  :)نيا أكعرفيا بتعريفات عدة منيا ف الفقو القانكني قدـ مفاىيـ عامة عنيا ، أال إ
الكياف القانكني المستقؿ الذم يناط بو تعكيض االضرار الجسيمة كالخطيرة الماسة 

عبارة عف نظاـ : )أنيابخر فعرفيا آكقد ذىب جانب ، (65)(شخػاصمف األأبسلمة ك 
التأميف أك تمؾ التي  خطار التي ال تقبميا عادة شركاتيتكلى عمميات تأميف ضد األ
 .(66)ترل الحككمة مزاكلتيا بنفسيا(

كىناؾ مف عرؼ ىذه صناديؽ الضماف عمى أساس الغرض األساسي الذم 
عبارة عف ىيئة ذات شخصية ): بأنيا صندكؽ تعكيض ضحايا اإليدز تعنى بو فعرفت 

اعتبارية حدد قانكف إنشائو مصادر تمكيمو المتمثمة في الدكلة كشركات التأميف ، فيك ال 
الدـ ، أك أحد مشتقاتو ىي الفئة التي  يعكض إال فئة معينة مف ضحايا عمميات نقؿ

 .(67) (أصيبت بفيركس اإليدز
كمف جانبنا يمكننا أف نعرؼ صناديؽ الضماف بإنو: ))نظاـ قانكني مستقؿ 
يتمتع بشخصية معنكية ييدؼ الى تكفير الحماية لممضركر مف جراء بعض الحكادث ، 

 . خسارتو(( إذا تعذر عمى المضركر سمكؾ طريؽ آخر يجبر بو ضرره كيعكيض

ف صناديؽ الضماف يجرم  ،  عمميابمكجب تشريعات مستقمة تنظـ  ئياإنشا كا 
كتككف ، بمكجب تشريعات كطنية تحمؿ الطابع الكطنيصناديؽ ضماف كطنية  فتنشئ

إنشاء  يجرم أك، صندكؽ الضماف العاـك صندكؽ الضماف الخاص ،  عمى نكعيف
 .دكلية  تفاقياتأبمكجب  طابع دكلي ذات صناديؽ ضماف

نشطة المتخصصة في بعض األتمؾ الصناديؽ  ىي فالصناديؽ الخاصة
 ىذهأصحاب  فيقـك،  باألشخاص أك بممتمكاتيـ تمحؽ الضرريمكف أف التي  المينية



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

2361 

أنشطة عف  تنجـقد  التيلتعكيض أضرار كارثية ضماف صناديؽ بإنشاء المشاريع 
الممارسي األنشطة مف بيف ىذا النكع مف الصناديؽ كجكد تضايفترض مشاريعيـ ، 

تمكيؿ لؾ يجرم أنشطة مشاريعيـ ، لذب المتأثريفريف ك لضماف تعكيض المضر  المينية
كفقان لحجـ كطبيعة  كُيحددفرض عمييـ  يُ ستقطاع مبمغ مالي إ خلؿ مفىذه الصناديؽ 

بأحد أشخاص القانكف  منكطةإدارة ىذه الصناديؽ إف ، (68)نشاط كؿ مف ىذه المشاريع
بالقدرات  مقيدان فإف نطػاؽ تدخؿ ىذه الصناديؽ يكػكف  ، كمف ثـالخاص كليس بالدكلة

التي تسبب أضراران غير  الحكادثعمى تقريبان مصندكؽ كتمكيمو ، فيك يقتصر ل المحدكدة
ا فرنسفي تعكيض األضرار التي يتسبب بيا الصيادكف ضماف صندكؽ  جسيمة، كُيعد  

 ع ىذه الصناديؽ.أحد أنكا
ميمة تمؾ الصناديؽ التي تنشئيا الدكلة كتناط  فييما الصناديؽ العامة أ

التي  الحكادثالصناديؽ لمكاجية  كيككف إنشاء ىذهالعامة،  الييئاتإدارتيا بإحدل 
، لذلؾ الصناديؽ الخاصة  إمكانياتتفكؽ  فادحةكخسائر  جسيمةضرار أ في تتسبب

مثؿ صندكؽ تعكيض ضحايا ريف، ك الحماية لممضر  لجكء لمدكلة لتكفير البد مف
 اإلرىاب كالصندكؽ الكطني لضماف الككارث الزراعية الفرنسي .

االتفاقيات  تفيي تمؾ الصناديؽ التي نص  ، لصناديؽ الدكلية مايخص اما أ
جيات خاصة داخؿ  نشأتياأفيي ليست صناديؽ خاصة  كمف ثـالدكلية عمى إنشائيا ، 

كفقان لمقانكف حككمة إحػدل الدكؿ  نشأتياأصناديؽ عامة كما أنيا ليست دكلة كاحدة ، 
تنظـ أحكاـ ، كىي التي تفاقية دكلية مكجب إب جرل إنشأؤىاىي صناديؽ  بؿ،  الكطني

ة الجية المعنية بإدار  تحديدكتبيف نطاؽ عممو كتنص عمى  اختصاصوالصندكؽ كتحدد 
الصندكؽ الدكلي لمتعكيض عف  مى ذلؾ، كمف األمثمة ع (69)كاإلشراؼ عميو الصندكؽ
 . 1971اتفاقية برككسؿ لسنة  عمى كفؽالزيت  تمكثأضرار 

 تيا ،كحدأك  تعدد صناديؽ الضماف مف األفضؿ ذا كافإفيما  السؤاؿر أكقد يث

بمعنى أف يككف ىناؾ صندكؽ ضماف كاحد لتعكيض جميع األضرار سكاء أكانت 
، أـ أف مف األفضؿ  الككارث الطبيعيةك الطبية  لجميع األضرارناشئة عف الجرائـ أـ 
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تعدد صناديؽ الضماف ، بحيث يككف لكؿ نكع معيف مف الجرائـ أك األنشطة صندكؽ 
 خاص لتعكيض األضرار الناشئة عنو ؟

مزايا كعيكب، التي الضماف  صناديؽ أنكاع كؿ نكع مفلف أ مف رغـال عمى
، كمف ثـ ال تخمك مف ميزة ترجحو كتدعـ  خرفي اآل ان ف تككف مزايا أحدىما عيكبأيمكف 
 جانبو .

أف األضرار التي تصيب المضركريف  يعزز حقيقةفإف تعدد صناديؽ الضماف 
ذ تكجد إ ، متعددة ، بؿ قد تتعػدد داخؿ النشاط الكاحد ، كما ىك الحاؿ في نطاؽ الجرائـ

يكجد مرضى إذ خرل عادية ، ككذلؾ الحاؿ في النشاط الطبي أرىابية كجرائـ إجرائـ 
ف تتعدد صناديؽ الضماف أفضؿ ىكذا ، فمف األك فيركس الكبد الكبائي كمرض اإليدز 

 الضماف فر كذلؾ مصادر لتمكيؿ صناديؽاف ىذا التعدد يك أبتعدد كتنكع األضرار، كما 
ما في حاؿ أ .(70)نشاء الصندكؽ كالفئة المستيدفةإكالتي تختمؼ بأختلؼ الغرض مف 

ك في أارد ك سراؼ ، سكاء في جذب الملى عدـ اإلإنو يؤدم إالضماف فكحدة صناديؽ 
الى كجكد نكع مف المساكاة في تقديـ  فضلن عفممضركريف ، لمنح مبالغ التعكيضات 

 . (71)مبالغ التعكيضات لممضركريف
ف كؿ نكع إفضلن عما تقدـ ، ففجانبنا نؤيد تعدد صناديؽ الضماف  كنحف مف

كفؽ حاالت معينة تتمثؿ  عمى التعكيضات لممستفيػديف منومف ىذه الصناديؽ يقدـ 
الذم يقكـ عميو صندكؽ الضماف  الغرضف إف كمف ثـو ، ئنشاإبالميمة االساسية مف 

ك نطاؽ التعكيض أفيما يتعمؽ بمدل التعكيض  السيما كاختصاصو يختمؼ في أحكامو
خرل فيي األ كالتي يغطييا الصندكؽككذلؾ طبيعة األضرار التي تصيب المتضرر 

يتطمب األمر  كما(، ...الخ حكادث سياراتك رىابية إلا كاألعماؿ )ككارث طبيعيةة متفاكت
صعكبة  كمف ثـمنح التعكيض ،  فيخرل ألى إكآليات مختمفة تختمؼ مف حالة  ان شركط

 نكاع األضرار كافة .أصندكؽ ضماف كاحد  كبيرة في أف يغطي
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 الثاني المطمب
 ق الضمانيصنادتعريف التعويض عن طريق 

 يتطرؽ ، كلـ ؽ الضمافيمتعكيض عف طريؽ صنادللـ تضع التشريعات تعريفان   
بيف ي تعريؼفقػياء القانكف لمفيكـ التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف بكضع 

ستحقاقو ، لكي تضفي عميو إكشركط  آلية منحولبياف  انما تعرضك ا  المقصكد منو ، ك 
المشرفة عمى منحو سمطة في تحديد إجراءاتو كآلية  نكعان مف المركنة ، كتمنح الجيات

لى زيادة في إف التعكيض معناه كاضح كال يحتاج ألى إتطبيقو ، كربما يرجع ذلؾ 
ؼ التعكيض عف طريؽ بحثنا في ىذا المكضكع لـ نجد مف عر  خلؿ ، كمف االيضاح 

لى إ (72)مصطمحان مستحدثان ، كلكف ذىب جانب مف الفقو بكصفوصناديؽ الضماف 
حد أصناديؽ الضماف  عف طريؽ تعكيضال يعدتعريؼ التعكيض التمقائي الذم 

لى كرثتو بمجرد كقكع الحادث إنو تعكيض يؤدل الى المضركر اك )إ ، فعرفو: مصاديقو
المسبب لمضرر دكف حاجة الى المجكء لمقضاء لممطالبة بتعكيض الضرر الذم حدث 

 .(لممضركر
تمؾ )نو أي نظاـ تعكيض صناديؽ الضماف بؼ جانب مف الفقو الفرنسكما عر  

اآللية القانكنية التي تتكفؿ باداء التعكيضات المناسبة مف جراء مجمكع االضرار الكبرل 
كالككارث الطبيعية كالحركب كاالرىاب كاالمراض ذات االنتشار الكاسع كااليدز 

 . (73)(كالحكادث الطبية
ميمة تضمف سرعة كأداة كسيمة ىك فالتعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف   

 ذا كاف محدث الضرر مجيكالن إفي حالة ما  المناسبر عمى التعكيض ك حصكؿ المضر 
يشعر حتى ر ك المضر  اتتعكيضالك تعذر معرفتو ، فيضمف الصندكؽ أ أكمعسران 

 .الذم يعيش فيو ماف كالعدالة في المجتمعباأل
يتيح لممضركر يمكف القكؿ إف ىذا النكع مف التعكيض  كبناءن عمى ما تقدـ

فرصة الحصكؿ عمى التعكيض الجابر لمضرر الذم أصابو ، السيما في األحكاؿ التي 
اليمكف فييا تعكيضو بكسيمة أخرل، كتجنب المضركر سمكؾ طريؽ القضاء كما 

يمكننا كضع تعريؼ شامؿ لمتعكيض يستتبعو مف إجراءت طكيمة كنفقات باىضة ، لذا 
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بطريقة جزافية محدد  هتقدير  يجرمتعكيض تمقائي ): )نو أعف طريؽ صناديؽ الضماف ب
بمجرد كقكع ، ك كرثتو أ المضركرلى إصندكؽ الضماف  ويدفع،  في الغالب سمفان 

عند عجز قكاعد المسؤكلية التقميدية كنظاـ ، يحددىا المشرعالضرر في حاالت معينة 
كليس بديلن التأميف مف تكفير التعكيض المناسب لممضركر عما أصابو مف ضرر 

 .((أركقة المحػاكـ كساحات القضػاء لممطالبة بالتعكيضإلى دكف المجكء كمف عنيما، 
  الخاتمة

متعكيض عف طريؽ اإلطار المفاىيمي لبعد أف انتيينا مف دراسة مكضكع 
صار الزامان ، عمى الكجو المتقدـ كأكرمنا ببمكغ محطتيا اآلخيرة ،  صناديؽ الضماف

، كما نقدمو مف تكصيات آمميف أف تؤخذ  أف نبيف أىـ ما تكصمنا إليو مف نتائج عمينا
 :كعمى النحػك التاليعتبار، بعيف اإل

 اواًل / اإلستنتاجات 
جذكرىا في  عف طريؽ صناديؽ الضماف لياف فكرة تعكيض المضركر نجد إ .1

، ككجدنا ليا أصلن في  الحضارات القديمػة مف خلؿ التزاـ الدكلة بتعكيض المتضرريف
 . ضرار الجسمانيةفي ما يتعمؽ باأل السيما سلمياإل ، كفي الفقوشريعة حمكرابي

في بعض عف تكفير الحماية لممضركريف  أنظمة التعكيض التقميديةثبت قصكر   .2
، إذ كقفت عاجزة عف األمتداد إلى حاالت أخرل ال يتصكر فييا كجكد المجاالت

كر آليات جديدة بديمة عنيا ہمسؤكؿ يقع عمى عاتقو جبر الضرر ، كاف الدافع كراء ظ
متمثمة في التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف، بكصفو آلية تعكيضية حديثة 
مستقمة ، تعمؿ بصفة احتياطية أك تكميمية لنظامي المسؤكلية كالتأميف ، فتغطي 

بيف أطراؼ المسؤكلية المدنية كاختلؼ عجزىما كنقصيما ، كتعيد التكازف الذم اختؿ 
 .مراكزىـ القانكنية نتيجة التطكر العممي كالتكنكلكجي

يعكس التعكيض عف طريؽ صنادؽ الضماف التطكر الحاصؿ عالميان في النظاـ  .3
المخاطر و ضماف حؽ المضركر في الحصكؿ عمى التعكيض ، كيجنب نحكالقانكني 

ؿ ػلى تقميإنو يؤدم أحصكؿ عمى التعكيض ، كما ال تحكؿ دكفالقانكنية كالعممية التي 
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خفيؼ العبء عمى المحاكـ كعمى القضاة أنفسيـ مف القضايا الممقاة كيالمنازعات ، 
 .عمى كاىميـ 

تعكيض إال في التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف لـ يتبف  العراقيأف المشرع  .4
ارات كاألعماؿ سي، أمػا المشرع المصرم تبناه في حكادث الالمتضرريف مف الحرب

التي اقتضت  ة، في حيف أف المشرع الفرنسي قاـ بتفعيمو في حاالت عديد اإلرىابية
، اإلرىاب األعماؿ حكادث المركر،تقرير حؽ لممضركر في الحصكؿ عمى تعكيض )

، الككارث الطبيعية ، األضرار كاإلصابة باإليدز الحكادث الطبيةالتعكيض عػف بعػض 
 .(  العنؼ كغير ذلؾالناشئة عف جرائـ 

نظاـ قانكني مصدره  عف طريؽ صناديؽ الضمافأف نظاـ التعكيض تبيف لنا   .5
رادة المشرع ، كاف قيامو عمى أساس التضامف االجتماعي ، ىك المباشر  القانكف كا 
أك منحة لممضركر، بؿ ىك  إعانةأف ىذا التعػكيض ىك مف األحكاؿ حاؿ أم اليعني ب

 .حؽ مقرر لو
تعريؼ لمتعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف يجمع خصائصو المميزة  نعثر عمىلـ  .6

بطريقة جزافية محدد  هتقدير  يجرمتعكيض تمقائي )) لو مما حدل بنا إلى تعريفو بأنو:
بمجرد كقكع الضرر ، ك كرثتو أ المضركرلى إصندكؽ الضماف  ويدفع،  في الغالب سمفان 

المسؤكلية التقميدية كنظاـ التأميف عند عجز قكاعد ، يحددىا المشرعفي حاالت معينة 
كمف كليس بديلن عنيما، مف تكفير التعكيض المناسب لممضركر عما أصابو مف ضرر 

 .((أركقة المحػاكـ كساحات القضػاء لممطالبة بالتعكيضإلى دكف المجكء 
 ثانيًا : التوصيات 

إتباع آلية التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف، بنكصي المشرع العراقي   
نحتاج إلى  إذ إننا في العراؽ.  االستفادة مف التجربة الفرنسية التي أثبتت فاعميتياك 

إنشاء صناديؽ لمضماف  لتقكـ بيذا الدكر اإلنساني الذم تقكـ بو مثيمتيا في فرنسا، 
، كىك  الحكادثغيرىا مػف الككارث الطبيعية أك  التي تقع بسبب نظران لضخامة األضرار

مف الضرر عف  ترفع كلػك جزءن ، ل ما يجعمنػا أحػكج مػف غيرنا إلى مثؿ ىذه الصناديؽ
 . المضركريف
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 الهوامش
                                                           

د. محمد محمد عبد المطيؼ ، التطكرات الحديثة في مسؤكلية اإلدارة ، دار النيضة العربية ، ( 1)
 .127، ص2000القاىرة ، 

بنابي سعاد ، نظاـ التعكيض بيف المسؤكلية كحماية الضحية ، أطركحة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، ( 2)
 . 157ص، 2020جامعة بك مرداس ،

)3( G. R. DRIVER & JOHN C. MILES  Kt,The Babylonian Laws , Oxford 

University Press , Amen House , London E.C.4, 1955,P.159/160 . 
رىاب ضحايا جرائـ اإلأحمد عبد المطيؼ الفقي ، الدكلة كحقكؽ ضحايا الجريمة تطبيؽ عمى ( د. 4)

 2003كلى ، دار الفجر لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، الممكث ، الطبعة األسبب نقؿ الدـ كجرائـ اإليدز ب
 أطركحةديش مكسى ، النظاـ القانكني لتعكيض ضحايا الجرائـ اإلرىابية دراسة مقارنة ، ؛  64، ص 

؛ د. عمي حمزة عباس  137، ص2016،  تممساف -الحقكؽ ، جامعة أبي بكر بمقايد  دكتكراه ، كمية
بية ، بحث منشكر في مجمة كمية رىاتعكيض المجني عميو في الجرائـ اإلالدكلة ب فمسفة التزاـ، 
،  2018كؿ ، العدد صفر ، سراء الجامعة ، المجمد األسراء الجامعة ، تصدر عف كمية اإلاإل
 .33ص
 (دراسة مقارنة)د. زياد عبد الرحمف عبد اهلل مل زاده ، التعكيض عف حكادث السيارات المجيكلة  (5)

 . 140، ص 2015المكتب الجامعي الحديث ،  ، ، الطبعة األكلى

بيو نتائج ألعاقمة : عبارة عف نظاـ يتحمؿ بمقتضاه أقارب المسؤكؿ عف احداث الضرر مف جية ( ا6)
المبسػكط فػي المسػؤكلية المدنيػة )الضػرر( حسف عمى الذنكف ، د.  ُينظرك شبة العمد ، أفعمو الخاطئ 

 .328ص  ،1991، كالنشر المساىمة ، بغداد  ، شركة التايمس لمطبع
ية عف تعكيض األضرار بك السعكد عبد المطمب مصطفى ، التحكؿ بالمسؤكلية المدنأمعاذ د.  (7)

كلى ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر ، اإلسكندرية الطبعة األ، لى الجماعية ، دراسة مقارنة إمف الفردية 
 . 335ص،  2021،
أبػف الحسػف الطكسػي ، تيػذيب األحكػاـ ، الجػزاء العاشػر ، تحقيػؽ كتعميػؽ السػيد أبك جعفر محمػد ( 8)

 171/172ق ، ص 1365أيراف ،  –حسف المكسكم الخراساف ، الطبعة الرابعة ، دار الكتب طيراف 
. 
لكبيػر، الجػزء التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ا  ،أحمد بف عمػي بػف حجػر العسػقلني( 9)

؛ شػػياب الػػديف 174، ص1391/6، المسػػألة رقػػـ  1995كلػػى ، مؤسسػػة قرطبػػة، الطبعػػة األ الثالػػث ،
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ة ، الطبعػة الذخيرة، الجزء السابع ، تحقيؽ األسػتاذ محمػد بػك خبػز  ،أبي العباس أحمد بف إدريس القرافي
، قػػاؿ: كلقكلػػو صػػؿ اهلل عميػػو كاؿ كسػػمـ "أنػػا كارث  33، ص 1994سػػلمية ، األكلػػى، دار الغػػرب اإل

 "ػف ال كارث لػو أعقؿ عنو كأرثو" كىك اإلماـ األعظـ فيككف المراد بيت الماؿم
السػلـ ، الجػزءاف األكؿ كالثػاني ، الطبعػة  ويػة ، فقػو اإلمػاـ جعفػر الصػادؽ عميػ( محمد جػكاد مغن10)

 . 50، ص 1992األكلى ، دار التيار الجديد ، منشكرات الرضا )ع( ، لبناف ، 
ساف العرب ، المجمد ل ابف منظكر ، ُينظر:،  الزعيـ يعني الكفيؿ . 72األية :سكرة يكسؼ ( 11)

 . 92، ص 2005، دار صادر لمطباعة كالنشر ، لبناف ، الثالث عشر 
كاف ال يصمي عمى رجؿ عميو  ركل جابر بف عبد اهلل األنصارم أف النبي صمى اهلل عميو كآلو( 12)

ديف فأتى بجنازة فقاؿ: ىؿ عمى صاحبكـ ديف؟ فقالكا: نعـ ديناراف قاؿ: فصمكا عمى صاحبكـ فقاؿ أبك 
لما فتح اهلل عمى رسكلو قاؿ: أنا أكلى بالمؤمنيف ، ك قتادة: ىما عمي يا رسكؿ اهلل قاؿ: فصمى عميو 
أبك جعفر محمد بف الحسف الطكسي : ُينظر، عمي مف أنفسيـ فمف ترؾ ماال فمكرثتو كمف ترؾ دينا ف

 –، الطبعة الثالثة ، طيراف  المبسكط في فقو اإلمامية ، المكتبة المرتضكية إلحياء اآلثار الجعفرية ،
 . 322، ص  ػػػى 1387إيراف ، 

سرة كالعشيرة كالقبيمة فقد شكاؿ رئيسة لمتنظيـ العائمي ىي األأالمجتمع االنساني عرؼ ثلثة  (13)
نو في مجتمع المدينة أال إالمجتمعات الرعكية كالى حد ما بالمجتمعات الزراعية ، في كجدت 

د. أحمد ُينظر : ، ان كحيد ان عائمي ان تنظيمبكصفيا سكل االسرة  ختفت العشيرة كالقبيمة كلـ تبؽ  االصناعية 
اإلجتماعية كتطبيقيا عمى القانكف المقارف ، الطبعة األكلى ، حسف البرعي ، المبادئ العامة لمتأمينات 

 .83، ص1983دار الفكر الجامعي ، القاىرة ، 

عدناف العابد كيكسؼ الياس ، قانكف الضماف االجتمػاعي ، شػركة العاتػؾ لصػناعة الكتػاب ، د.  (14)
 .11بيركت ، بل سنة نشر ، ص

النظريػػة العامػػة مػػع دراسػػة تطبيقيػػة فػػي التشػػريع  محمػػد عبػػد الخػػالؽ عمػػر ، األمػػاف األجتمػػاعي (15)
الميبػػػي ، بحػػػث منشػػػكر فػػػي مجمػػػة القػػػانكف كاألقتصػػػاد ، تصػػػدر عػػػف كميػػػة الحقػػػكؽ فػػػي جامعػػػة القػػػاىرة 

          30/7/2022تػػػػػػاريخ أخػػػػػػر زيػػػػػػارة فػػػػػػي ، فر عمػػػػػػى المكقػػػػػػع األلكتركنػػػػػػي ا. متػػػػػػك  134، ص 1971،

https://search.mandumah.com                                      

رشػػيد الحسػػناكم ، التعػػكيض القضػػائي فػػي نطػػاؽ المسػػؤكلية العقديػػة ، رسػػالة  د. حسػػف حنتػػكش (16)
( مػف 1382؛ كػذلؾ ُينظػر نػص  المػادة ) 22، ص  1990ماجستير ، كمية القانكف ، جامعة بغداد ، 

عمػػى :) كػػؿ عمػػؿ ايػػان كػػاف يمحػػؽ ضػػرران بػػالغير يمػػـز مػػف كقػػع  1804القػػانكف المػػدني الفرنسػػي لسػػنة 
 .يقـك بتعكيضو( بخطئو ىذا الضرر أف

https://search.mandumah.comتاريخ
https://search.mandumah.comتاريخ
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  . 25سابؽ ، صالمصدر ال( د. معاذ ابك السعكد عبد المطمب مصطفى ، 17)
كلية الفرديػػة ؤ تعػػكيض المضػػركر مػػف بػػيف قكاعػػد المسػػضػػماف د. محمػػد نصػػر الػػديف منصػػكر ، ( 18)

 . 171، ص2001كاعتبارات التضامف االجتماعي، الطبعة األكلى ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

كلية المدنية بيف التقييػد كاإلطػلؽ، دراسػة تحميميػة لألنظمػة ؤ المس ، ك الميؿبأإبراىيـ الدسكقي د.  (19)
االنجمػػك أمريكيػػة" )مػػع طػػػرح فكػػرة التعػػدم كأسػػاس عػػػاـ  -اإلسػػػلمية  -القانكنيػػة المعاصػػرة "اللتينيػػة 

 . 40ص، 1980لممسئكلية المدنية( ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
مد حكاس ، األنظمة الجماعية لتعكيض أضرار التمكث ، تأميف المسػؤكلية عػف حعطا سعد م( د. 20)

التػػػزاـ الدكلػػػة بتعػػػكيض أضػػػرار التمػػػكث، دار  -صػػػناديؽ تعػػػكيض أضػػػرار التمػػػكث  -أخطػػػار التمػػػكث 
 . 10، ص2011الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ،

كلية المدنية في المجتمع المعاصر ، دار ؤ مد نصر رفاعي ، الضرر كأساس لممس( د. مح21)
جبار صابر طو ، إقامة المسؤكلية كمابعدىا ؛ د.  465، ص  1978، القاىرة ، العربية النيضة 

المدنية عف العمؿ غير المشركع عمى عنصر الضرر، دراسة مقارنة في الشريعة اإلسلمية كالقكانيف 
لذم يشير إلى أف الفقيو " بيكار " ) في ، ا 183ص ، 1984الكضعية، مطابع جامعة المكصؿ، 

ف كاف 1930المسؤكلية عػف حػكادث السيارات سنة  عفمقالو  ( كاف سباقان إلى القكؿ بيذه الفكرة كا 
 الفضؿ يعكد إلى " ستارؾ " في شرحيا كتأصيميا.

محمػػػد خكرشػػػيد تكفيػػػؽ، مسػػػؤكلية اإلدارة عػػػف تعػػػكيض ضػػػحايا جػػػرائـ اإلرىػػػاب دراسػػػة تحميميػػػة ( 22)
 . 87، ص 2008ح الديف ، أربيؿ ، لجامعة ص -كمية القانكف كالسياسة ارنة، رسالة ماجستير ، مق
 . 129، صالمصدر السابؽ،  محمد محمد عبد المطيؼ( د. 23)

)24(  Raffaele Garofalo , “La Criminologie” paris,1905 Vol .2, p.422 

 . 152صسابؽ ، المصدر الحمد عبد المطيؼ الفقي ، أنقلن عف 
)25( Enrico Ferri: “La sociologie criminelle” Trad francaise par Leon 

Terrier,paris,1905, p.571 

                                   152 سابؽ ، صالمصدر الحمد عبد المطيؼ الفقي ، أنقلن عف 
                           .  

 373، ص المصدر السابؽ، المبسكط في المسؤكلية المدنية )الضرر( ،  د. حسف عمي الذنكف (26)
، 1999كلية المدنيػة لألطبػاء ، دار النيضػة العربيػة ، القػاىرة ، ؤ التأميف مف المس ، جابرد. أشرؼ  ؛

 . 457ص
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قـك بدفع التعكيضات يأصدر المشرع الفرنسي في اعقاب الحربيف العالميتيف تشريعيف ، ل( 27)
بعد انتياء الحرب  1919 نيساف 7أصدر المشرع الفرنسي قانكف  إذالحرب ،  مفالمناسبة لممضركر 

 1946 تشريف األكؿ 28الحرب ، كقانكف ىذه كلى لتعكيض األضرار التي احدثتيا العالمية األ
محمد عبد المطيؼ ، د. محمد ُينظر :  لتعكيض األضرار التي أحدثتيا الحرب العالمية الثانية

 .  129سابؽ ، صالالمصدر 
( يسمى صندكؽ ضماف ضحايا حكادث المركر ، كىك يعيد إليو بدفع التعكيضات المستحقة 28)

لى المسؤكؿ عف الحادث ، سالـ السحيمي ، قراءات إلضحايا الحكادث كذلؾ في حالة عدـ التكصؿ 
المركر ، مجمع األطرش لمكتاب المختص ، جديدة لقانكف التعكيض عف األضرار الناتجة عف حكادث 

 . 126، ص  2015تكنس ، 
(29) Phlippe CASSON Las fonds de prantie, Accidents de circulation et de 

cha, intction penales, acte de terrorisme et contamination par le VIII, preface 
de Geevieve VINEY, LG.DJ, 1999, p41. 
)30( JONAS KNETSCH, Le droit de la responsabilité et les fonds 

d'indemnisation -Analyse en droits français et allemand - Thèse en vue de 

l'obtention du grade de Docteur en droit privé , UNIVERSITÉ DE 

COLOGNE Faculté de droit,2011,p 24.  
دراسة )داكم ، حماية المستيمؾ في مكاجية مخاطر التطكر العممي ( محمد عدناف حاتـ المي31)

 . 196، ص 2021سكندرية ، ، دار الجامعة الجديدة ، اإل ( مقارنة
)32( JONAS  KNETSCH,op,cit ,p.2 . 

ساءة ( 33) جاء في إعلف األمـ المتحدة الخاص بالمبادئ األساسية لتكفير العدالة لضحايا الجريمة كا 
استعماؿ السمطة الصادر الجمعية العامة في االمـ المتحدة الحث عمى إنشاء صناديؽ لتعكيض 

كد بك السعأمعاذ  لممزيد ُينظر : د.،  1985 تشريف الثاني 29في  40/33ضحايا الجرائـ بالقرار 
 كما يمييا. 275عبد المطمب مصطفى ، المصدر السابؽ ، ص 

بك النكر السيد عكيس ، التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف في التشريع المقارف أد. حمدم ( 34)
 . 47، ص  2011دار الفكر الجامعي ، ، 
 مطبعة برجيالطبعة األكلى، ( ، الخطأف عمي الذنكف ، المبسكط في المسؤكلية المدنية )د. حس (35)

  .500ص ،2006، بيركت، لبناف، 
)36( Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre 

les calamités agricoles françaises. www.legifrance.gouv.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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، تعكيض األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىاب ، دار الجامعة الجديدة ،  أحمد السعيد الزقرد د. (37)
 .92ص،  2007اإلسكندرية ، 

)38( Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes 

de catastrophes naturelles en France. www.legifrance.gouv.fr  
فػػي التعػػكيض عػػف طريػػؽ صػػناديؽ الضػػماف  نػػا فػػيبحث فػػي معػػرضلػػى ىػػذا القػػانكف إسػػنتطرؽ  (39)

 . في الفصؿ الرابع مف ىذه الرسالة رىابيةاإل األعماؿ مجاؿ أضرار
 .311سابؽ ، صالمصدر البك السعكد عبد المطمب مصطفى ، أمعاذ ( د. 40)
 :تي جاء النص عمى النحك اآل (41)

“La reparation integrale des dommages corporals resultant des actes est 

assuuree par lintermediaire d un fonds de grantie” 
  . 130سابؽ ، صالمصدر ال( د. محمد محمد عبد المطيؼ ، 42)

)43( Cass. Civ. 2e 18 Juin 1997, J.C.P 1997-1-4070 obs. Note: Viney 

(Geneviève)  .  

)44( Art. 47-I de loi n°91-1406 du 31 Décembre 1991 portant diverses 

dispositions d'ordre social . 

( د. أحمد محمكد أحمد الربيعي ، مسؤكلية اإلدارة دكف خطأ كتطبيقاتيا المعاصرة دراسة مقارنة ، 45)
 . 54، ص2015اإلمارات ، الكتاب الثاني ، دار الكتب القانكنية ، مصر ػػػػػػػ 

ضرار بكاسطة التأميف كصناديؽ الضماف فتاح فايد ، التعكيض التمقائي لألد. عابد فايد عبد ال (46)
 . 41، ص 2014دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، 

( عمى سبيؿ المثاؿ : تكنس التي أنشأت صندكؽ الضماف التكنسي الخاص بتعكيض حكادث 47)
صندكؽ تعكيض المتضرريف مف حكادث  ىءنشأُ ، كفي االردف  1962لسنة  60السير بالقانكف رقـ 

( لسنة 32الممحؽ بنظاـ التأميف اإللزامي رقـ ) 2004( لسنة 6الطرؽ لألضرار الجسمانية بقرار رقـ )
كذلؾ صندكؽ لتعكيض المضركريف مف حكادث السيارات المجيكلة  ىءنشأُ ، كفي المغرب  2001

، أشار  2002( لسنة 17 -99رقـ ) مف قانكف التأميف االلزامي لممممكة المغربية 133بمكجب المادة 
 . 211ك 210ك  208لى ذلؾ زياد عبد الرحمف عبد اهلل مل زاده ، المصدر السابؽ ، صإ

( رحكم محمد ، حدكد مساىمة اآلليات الجماعية لمتعكيض في اإلستجابة لحؽ المضركر في 48)
التعكيض في القانكف المقارف ، رسالة ماجستير ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة تممسػاف ، 

 . 100، ص 2012
  .  317بك السعكد عبد المطمب مصطفى ، المصدر السابؽ ، صأد. معاذ  (49)

http://www.legifrance.gouv.fr/
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)قانكف تعكيض المتضرريف جراء  2009( لسنة 20قانكف رقـ )اصدر المشرع العراقي  (50)
منشكر في الكقائع العراقية، العدد ،  العمميات الحربية كاألخطاء العسكرية كالعمميات اإلرىابية(

ىذا القانكف يقترب بعض الشيء مف صندكؽ ضماف ضحايا اإلرىاب . 28/12/2009(، في 4140)
 .1986أيمكؿ  9الفرنسي في  في ظؿ القانكف

 29/7/2022متاح ىذا القانكف عمى المكقع اإللكتركني، تاريخ اخر زيارة  (51)
aliraq.net-http://wiki.dorar       

 . (1968لسنة  9رقـ )ف ُينظر المكاد )الثالثة( ك)الرابعة( ك)الخامسة( مف القانك ( 52)
 . 16/2/1981(، في 2817( منشكر في الكقائع العراقية، العدد )53)
تعدؿ ىذا القانكف في  جرل، كقد 9/9/1991(، في 3370( منشكر في الكقائع العراقية، العدد )54)
 . 17/4/2000(، في 3822(، منشكر في الكقائع العراقية العدد )27بالقانكف رقـ) 9/4/2000
اإلصلحي كليدة القانكف الفرنسي ، ترعرعت كنمت كأخذت مكانيا تبر فكرة التعكيض ( تع55)

، فسيطرت فكرة جبر الضرر كحدىا عمى  1804الحقيقي في ظؿ القانكف المدني الفرنسي لسنة 
طو عبد المكلى إبراىيـ ، ، ُينظر: د. الضار كاضعي ىذا القانكف دكف نية عقاب مرتكب الفعؿ

لقانكف المدني ، الطبعة األكلى ، دار الفكر كالقانكف ، مشكلت تعكيض األضرار الجسدية في ا
 .41، ص  2000مصر، 

–نظرية االلتزاـ بكجو عاـ  –د. عبد الرزاؽ احمد السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني ( 56)
 .1037/ص 611، فقرة  1964مصادر االلتزاـ ، الطبعة الثانية ، دار النيضة العربية  ، القاىرة ، 

عبد المجيد الحكيـ كد. عبد الباقي البكرم كد. محمد طو البشير، الكجيز في نظرية اإللتزاـ  ( د.57)
، مصادر االلتزاـ ، الطبعة الرابعة ، العاتؾ لصناعة الكتاب  في القانكف المدني العراقي ، الجزء األكؿ

 .244، ص2010، القاىرة ، 
، 2003دار النيضة العربية ، القاىرة ، ( د. أنكر أحمد رسلف ، كسيط القضاء اإلدارم ، 58)

 . 778ص
( د. علء حسيف مطمؽ التميمي ، تأصيؿ االتجاىات الحديثة في المسؤكلية المدنية ، دار 59)

.  281ص / 203، فقرة  3122النيضة العربية ، القاىرة ػ   
.  778( د. أنكر أحمد رسلف ، المصدر السابؽ ، ص60)  
إبراىيـ البيو ، حقيقة أزمة المسؤكلية المدنية كدكر تأميف المسؤكلية ، ( د. محسف عبد الحميد 61)

. 15/ ص10، فقرة  1993مكتبة الجلء ، المنصكرة ،   

http://wiki.dorar-aliraq.net/
http://wiki.dorar-aliraq.net/
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( تطمؽ بعض التشريعات عمى صناديؽ الضماف مصطمح صناديؽ التعكيض كالتشريعات 
  )62الجزائرم.

؛ ُأسامة شياب حمد يكسؼ الجعفرم ، التنظيـ  466مكسى ، المصدر السابؽ ، ص ( ديشي63)
القانكني اللتزاـ المُنتج بتتبع منتجاتو )دراسة مقارنة( ، الطبعة األكلى ، المركز العربي لمنشر كالتكزيع 

. 300، ص 2022،   
)64( JONAS  KNETSCH , op , cit , p 64. 

نية لممُنتج ، أطركحة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة أبي بكر ( قادة شييدة ، المسؤكلية المد65)
 .382، ص 2005تممساف ،  -بمقايد

( د. خالد مصطفى فيمي ، الجكانب القانكنية لحماية البيئة مف التمكث في ضكء التشريعات 66)
االسكندرية ، الكطنية كاالتفاقيات الدكلية )دراسة مقارنة( ، الطبعة األكلى ، دار الفكر الجامعي ، 

 . 553، ص 2011
 (67) LAMBERT - FAIVRE (Y) , " Droit du dommage corporel " , systèmes 

précis d'indemnisation , 3 e éd . , Dalloz , 1996, P 67. 

( عباد قادة ، المسؤكلية المدنية عف األضرار البيئية ، دار الجامعة الجديدة ، األسكندرية ، 68)
. 213، ص 2016  

. 554( د. خالد مصطفى فيمي ، المصدر السابؽ ، ص69)  
. 462، ص، المصدر السابؽ أشرؼ جابرد.  (70)  
 . 304( د. معاذ أبك السعكد عبد المطمب مصطفى ، المصدر السابؽ ، ص71)
. كيشمؿ التعكيض التمقائي ) الضماف  18د. عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المصدر السابؽ، ص( 72)

 ، التأميف ، تعكيض صناديؽ الضماف( . األجتماعي
( نقل  عف رباب عنتر السيد إبراىيـ، تعكيض المجني عمييـ عف األضرار الناشئة عف جرائـ 73)

. 425ص  ، 2001اإلرىاب، أطركحة دكتكراه ، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة ،   


