
 حفظ التراث الحضاري العراقيفي  لألزياءالدار العراقية خصوصية 

 من خالل نظام االمن القانوني للتأمين على التصاميم 

                                                                                       

 ورقة بحثية مقدمة الى

 واالنسجة ومكمالتها لحضارة وادي الرافدين( لألزياء االول لمياالع )المؤتمر

 2020/  11/  2-1بغداد  –وزارة الثقافة /  لألزياءالدار العراقية 

 

 تصاميم االنسجة واالقمشة وااللبسة المنتجة محليا خدمات يحقق نظام التأمين سيطرة على المنفعة االقتصادية لمستقبل  

( لسنة 100رقم ) لألزياءالتي نص عليها قانون الدار العراقية  والتي تعد من ابرز االهداف ،لألزياء ةدار العراقيلل

 بقصد اضفاء الطابع التراثي والحضاريعلى وضع التصاميم او استيرادها  لألزياءالعراقية  م الداردتق فعندما .1 1983

اثناء وجودها في المكان المخصص لحفظها او السرقة  او الحريق يم الى مخاطر التلف، فقد تتعرض هذه التصامللعراق

 بيعها وترويجها خارج العراق.او جراء التعاقد مع الجهات الرسمية او القطاع الخاص او عرضها او 

الل توفير خمباشرة لحماية هذه التصاميم من  لألزياءالعراقية  للدار اإلداريةوهنا بات من الضروري تدخل السلطة 

لظواهر كانت ا إذا األطرافلكل  االطمئنانمن نوع  هذا يحققو خصوصية لمبدأ االمن القانوني في التأمين عليها.

 محمية قانوناً. لألزياءالقانونية للتعامل مع الخدمات التي تقدمها الدار العراقية 

وعة على الخدمات المتن ابرام عقود عندحيث تظهر المنفعة االقتصادية على وجه الخصوص في اتجاه إرادة االفراد 

ى لتصاميم الا. فقد تتعرض عقودالمستقبل عند ابرام هذا النوع من ال، حيث يشعر االفراد بالحاجة الى أدراك التصاميم

هذا القانوني، و ناألمااالطمئنان لهذه الخدمات ما لم نكن امام  إدراك نال يمكوانه مخاطر التلف او السرقة او الحريق، 

بلغ التعويض بم الخطر وادارته ومن ثم أدراكما سعى اليه الهدف من ابرام عقد التأمين في القانون المدني العراقي في 

  التأمين عند تحقق الخطر محل وثيقة التأمين.

ثار قانون اال ومن خالل االطالع على نصوص التشريعات العراقية التي كرست الحماية للمواد االثارية والتراثية ومنها

جد نصاً نفأننا لم  ،1983( لسنة 100)رقم  لألزياءوقانون الدار العراقية  2002( لسنة 55والتراث العراقي رقم )

اال  ي.تراث العراقاالعتداء على االثار وال أفعالقانونيا على توفير هذا النوع من االمن القانوني على الرغم من تجريم 

ا، لتأمين عليهفي ا اإلداريةالسلطة  إلزاماننا البد من ان نلجئ للتفكير بما يحفظ تلك التصاميم وان غفل المشرع عن 

 :اآلتيب لذلك وامام هذه المشاكل والتي تتعلق

 :احتمالية تعرض التصاميم للخطر (أوال) 

يلغي انعدام الخطر بالضرورة وجود التأمين، اذ ال كما انه  ،له الداعي المباشر السبب هو الخطر ان القول يمكنحيث    

االلتزامات الناشئة عن عقد التأمين، وزواله اثناء تنفيذ العقد يؤدي حاجة لتأمين من دون خطر، وهو الذي يحدد محل 

فالنشاط الذي يواجه اإلنسان ينتج مخاطر وعليه البد أن يكون هذا الخطر محل اطمئنان، وذلك إذا  .تلقائياً الى انفصاله

م التأمين نظام وقائي ليس وضعنا أدوات وقائية ومنها التأمين. ويكون اإلنسان مّيال لركوب المخاطر لذلك يعد نظا

لتحديد الضرر وإنما للتخفيف من األضرار الواقعة من الخطر. وينظر بعض شراح علم اإلدارة والتنظيم للخطر على 

 .2انه: ) ظاهرة او حالة معنوية تالزم الشخص عند اتخاذ القرارات مما يترتب عليه عدم التأكد من نتائج هذه القرارات(

 

                                                           
االنسجة واالقمشة وااللبسة وفق  إلنتاجثانيا :التعاقد مع الغير على انه ) 1983 لسنة( 100) رقم لألزياء العراقية الدار قانونمن  3تنص المادة  -: 1

لموافقة على استيراد التصاميم ونماذج االنسجة ا -على انه ) ب  اوال /6و تنص المادة  .(التصاميم الموضوعة من قبلها بصورة مباشرة او غير مباشرة

لطابع التراثي امشورة الفنية المتخصصة في مجاالت التصميم والترويج بقصد اضفاء تقديم الخدمات وال )ولغرضالموجبة  األسبابكما جاء . (وااللبسة
 (.والحضاري المتميز عليها

 .220ص ، 2011احكامه وأسسه، دار الكتب القانونية، القاهرة،  –التأمين   للتوسع ينظر: د. باسم محمد صالح،  -: 2



 

 : لدى الجميع او البيئة اآلمنة توفير االطمئنان )ثانيا( 

فالتأمين حصيلة التدارك والحيطة ومن خالل التأمين يتدارك المؤمن له حلول خطر أو كارثة تلحق به، ويتمثل هذا 

رد التدارك بالضمان المسبق للوسائل المادية التي تمكنه من إزالة النتائج الضارة التي يتحملها من تحقق الخطر، فالف

بحاجة إلى األمان أي الشعور بالطمأنينة ومصدر تلك الحاجة تعدد للمخاطر المحيطة به، سواء تلك التي تنجم عن 

أو تلك الناجمة عن التقدم التقني في ميدان اآللة وانتشار استعمالها لألغراض  ته فيهاالظواهر الطبيعية التي ال دخل إلراد

الحماية فهو بالتالي ضمانة للفرد وعامل من عوامل بعث الثقة بالنفس والتشجيع  اليومية، والتأمين يوفر هذا األمان أو

، وال يقتصر األمر على لألزياءللخدمات التي يهدف الى تقديمها الدار العراقية  على زيادة الطاقة اإلنتاجية واالستثمارية

تمر  قد التيو لألزياءدمات الدار العراقية خهذه الناحية، فالتأمين يساهم أيضاً في توفير الحماية الالزمة لمشاريع 

 .3 بظروف صعبة كتعرضها مثالً لخطر الحريق فمن خالل مبالغ التأمين )التعويض( تستطيع مواصلة أعمالها وإنتاجها

 ا( النقص التشريعي في معالجة ذلك:)ثالث 

االنسجة واالقمشة )تصاميم امام اختيار طريق توفير االمن القانوني من خالل التأمين على تلك التصاميم  ونحن   

وامام النقص التشريعي في النصوص الخاصة فال بد من البحث عن للدار العراقية لألزياء(،  وااللبسة المنتجة محليا

د اللجوء الى القواعد العامة في عق اميم ومن هنا كان البد منطريق قانوني لتغطية االمن القانوني للتأمين على تلك التص

العقد له أركان  علوم بأن، وكما هو م4عرف المشرع العراقي التأمين بأنه عقد حيث في القانون المدني العراقي، التأمين 

الشكل مثالً في بعض تنعدم الصفة العقدية بتخلفها كالً أو بعضاً هي الرضا والمحل والسبب وقد تضاف إليها غيرها ك

واحداً من العقود االحتمالية يعمل على تغطية هذه األخطار  ن هو الخطر، فالتأمين الذي ُيعدالعقود. ومحل عقد التأمي

) بدفع بدالت التأمين عند تحقق األخطار بإزاء األقساط التي يلتزم المؤمن لهم بدفعها، وبتجمع تلك األقساط لدى المؤمن

وبتحقيق المصلحة  للدار( اإلدارية)السلطة يعمل من خاللها على تحقيق المصلحة الشخصية للمؤمن له شركة التأمين(

العامة للمجتمع والدولة بمد االقتصاد الوطني من خالل تكوين رؤوس األموال وتمويل المشاريع، وتأمين مصدر 

 . 5لألموال والدخل الوطني، وعوامل أخرى

 خالل من العراقي الحضاري التراث حفظ في لألزياء العراقية الدار خصوصية) هذه دراستنا عنوان كان هنا ومن  

 اإلمكان، درق ودقيقة واضحة فكرة إلى الوصول الدراسة، هذه واستهدفت (.التصاميم على للتأمين القانوني االمن نظام

 روح من الواقع ذاه فيها ينفخ وما العملي بالواقع ارتباطه إطار في التصاميم، تلك على للتأمين القانوني االمن نظام حول

 أسباب يةخصوص تحديد خالل من وذلك هذا، بحثنا خالل الضوء عليه نلقي أن حاولنا ما وهذا. التأمين لنظام التطور

 تأمين في الخطر مفهوم بيان ومحاولة لألزياء، العراقية للدار محليا المنتجة وااللبسة واالقمشة االنسجة تصاميم تأمين

 الدار اهداف عم يتفق اإلدارية السلطة من باتباعه نوصي والذي القانوني األمان هذا فأن الحال وبطبيعة. التصاميم هذه

 مصداقاً  تمثل مينالتأ وثيقة فأن عليه .التصاميم تلك اتجاه عليها القانون نص التي الخدمات توفير في لألزياء العراقية

 اإلدارية ةللسلط ويمكن المتنوعة االخطار من التصاميم تلك لحماية غطاء تشكل كونها القانوني االمن لمبدأ واضحاً 

 .ضده المؤمن الخطر تحقق عند مناسب تعويض على الحصول التصميم صاحب او للدار

 عدادا                                                                                                                  
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