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ي لمركز البحوث القانونيةكلمة   
ون   افتتاحية للموقع األلكتر

 

ي وزارات العدل، الركن االساسي لعمل  
تمثل مراكز البحوث القانونية ف 

ي  
الت  النظرية  الفكرية  النتاجات  و  االفكار  منها  تنطلق  اذ  الوزارة،  هذه 

ارض الواقع، وقد شكل  تطبيق عىل  لتتحول اىل قرارات و احكام تمهد ل

ي إقليم كوردستان  
ي وزارة العدل  ف 

  – تأسيس مركز البحوث القانونية  ف 

ي عام  
، نقطة إنطالقة تحولية نحو ترتيب و اعادة تنظيم 2020العراق ف 

ي الوقت ال
ي إغناء الحياة القانونية، ف 

ي  ذللدور الذي تلعبه هذه الوزارة ف 

تر  اىل  واضطرت  العدل  وزارات  فيه  بخروج استمرت  هيئاتها،  شيق 

ال ونقص  القضاء،  اقرتها  منها    دوائر مؤسسة  ي 
الت  للمبادئ  إستجابة 

حقيقته  عىل  السلطات  بي    الفصل  مبدأ  فهم  لعدم  او  الديمقراطية، 

القانونية   وقد   الجوهرية، الخدمات  تقديم  عىل  الوزارة  دور  اقترص 

بناء  و  السياسات  رسم  ي 
ف  فعال  دور  أي  لعب  دون   ، للمواطني  

ي تنهض بها المنظومة القانونية. 
اتيجيات الت   االست 

ي  إذ أ
  تعزيز ثقتهمن وزارة العدل هي بوابة الحكومة نحو المواطني   ف 

 ال   اىل تحقيق ذلك،  باهم هدف تسىع لتحقيقه، وهو العدل، ولكي تسىع

ت  كي يقدموا 
ّ
بد من ان نفتح الباب عىل مرصاعيه لجميع حملة الفكر الن

حقوق  حماية  ان  الثقة، كما  تلك  لتعزير  وآرائهم  نظرياتهم  و  افكارهم 

ألداء  فهمهم  وترسيخ  عىل كراماتهم  الحفاظ  وضمان  وحرياتهم  االفراد 

القانوني الثقافة  نشر  خالل  من  وتوعيتهم  وتأهيلواجباتهم  بينهم،   ة 

ي المحافل الدولية،   الكوادر الحقوقية
كي يمثلوا اقليمهم افضل تمثيل ف 



كل هذا أدى اىل محاكاة األهمية البالغة لتأسيس مركز للبحوث القانونية  

ي االقليم. 
 ف 

يهتم بنشر الثقافة القانونية، ويرسم  وهو ان مركز البحوث القانونية، 

ي تدعم تطوير 
اتيجيات القانونية الت  يعات، وتعزز    السياسات واالست  التشر

ي تقدمها مختلف الدراسات والبحوث 
كفاءتها، من خالل التوصيات الت 

ة حيوية نشطة   ي جميع التخصصات القانونية، يسىع إىل أن يكون منصَّ
ف 

يسىع اىل ان تصل نشاطاته المتنوعة اىل ه  كما أن  ،لتلك الدرسات واألفكار 

ي  
ف  المحليي    السكان  اقتصار عىل  دونما  الجمهور،  اكتر عدد ممكن من 

االقليم ليس بمعزل عن الدور   ن االقليم، اذ يرسل رسالة للجميع مفادها ا

ي اغناء الثقافة العالمية، فهو جزء من هذه الثقافة، 
الذي يلعبه الجميع ف 

باللغتي   العربية و   ها، ومن اجل ذلك اهتم المركز  ليرتوي منها، و يروي  

ي ايصال نشاطاته اىل  
ية، اىل جانب اللغة األم الكوردية، ف   جمهور. الاالنكلت  

والمؤتمرات  الندوات  تنظيم  منها  نشاطات،  بعدة  المركز  يقوم 

 عن 
ً
التدريبية، فضال التعليمية والدورات  امج  التر الدراسية و  والحلقات 

ي مجال  تنظيمه  
لطاوالت مستديرة لكبار الفقهاء والقضاة المتمرسي   ف 

تخصصاته بمختلف  عىل  القانون  االطالع  للمواطني    المركز  يتيح  . كما 

يقدمه   عما   
ً
فضال القانونية،  والمتون  والدوريات  الكتب  من  منشوراته 

المركز من ترجمات لكتب قانونية نوعية، ولمتون قواني   اجنبية، تخدم 

ي الحصول عىل المعلومة بيش ودون  الباحث والد
ارس وكل ذي مصلحة ف 

 تعقيد. 

)العقد   لمجلة  اصداره  عتر  سيكون  المركز  نشاطات  ابرز  ولعل 

ي ستكون مجلة دولية علمية
( الت  ي   االجتماعي

محكّمة نصف سنوية، تعت 

بنشر البحوث والدراسات القانونية الرصينة باللغات الثالثة، وقد حرص 



ا تمتي    تكون منصة علمية  المركز عىل  المجلة كي  لهذه  العلمي  ألساس 

  
ً
للمعرفة  رائدة لكل من يريد النشر فيها خارج االقليم ومن داخله، توسيعا

 القانونية. 

ي االقليم،  
نسأل هللا تعاىل ان يكون تأسيس مركز البحوث القانونية  ف 

ي ستدعم حركة   باكورة النطالق سلسلة  مستحدثة من النشاطات،
الت 

ب وهذا كلالنهوض   ، االجتماعي و  ي 
القانون  حسن   هالواقع  لفضل  عائد 

الال  الحكومي  الدعم  و  من    التعاون  مجلس رئاسة)  مؤسسةمحدود   )

ي االقليم  
ي خدمة االعتالء  ،  الوزراء ف 

ي دأبت عىل وضع كل امكانياتها ف 
الت 

وزير  السيد  ان جهود  القانونية وضمان جودتها، كما  والمعرفة  بالثقافة 

ء لهذا المركز،  العدل االستا ي
ذ فرست احمد عبدهللا كانت السند المنشر

 .  وفق هللا الجميع اىل كل الخت 


