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افتتاحية العدد

حتتفل املجلة الدولية للقانون بمرور َع ْق ٍد عىل إصدارها األول عام  ،2012وقد
سامهت خالل هذه املدة القصرية يف نرش أعامل علمية متميزة ،لباحثني من خمتلف
بلدان العامل ،ويف جماالت ختصصية متنوعة متاهت مع البعدين الدويل واملقارن ،الذ ْين
متيزت هبام املجلة الدولية للقانون ،فكانت ِقبل ًة لكوكبة هامة من الباحثني ،وجدوا
فيها ضالتهم ،فاختذوها منصة لنرش العلم واملعرفة.
وقد واصلت املجلة الدولية للقانون حصوهلا عىل معايري اعتامد معامل التأثري
واالستشهاد العريب (أرسيف  )Arcifلسنة  ،2021املتوافقة مع املعايري العاملية،
وحققت التصنيف يف الفئة األوىل ضمن ختصص القانون.

ومتيز هذا العدد كسابقيه بتنوع املوضوعات القانونية التي تناوهلا الباحثون
بالدراسة .وجمموع أبحاث هذا العدد عرشة؛ تناولت الورقة األوىل (بلكناين)
بالدراسة "محاية االستثامر من خالل االتفاقات بني الرشكاء :رشوط اخلروج املزامن
نموذجا" .أما الورقة البحثية الثانية (العدوان ،والشوابكة) فموضوعها حول
ً
"االلتزام التضاممي بني غياب النص القانوين وحضور التطبيق القضائي" .ولقد
تطرقت الورقة البحثية الثالثة (إبراهيم) إىل "وقاية الشخصية االعتبارية للرشكة
التجارية من البطالن" .أ ّما الورقة البحثية الرابعة (الرشف) فتعلقت بـ"نطاق
اختصاص حمكمة االستثامر العربية :تعليق عىل احلكم رقم /1لسنة  14قضائية
الصادر ملصلحة مجهورية ليبيا يف عام  ."2018يف حني درست الورقة البحثية اخلامسة
(اجلار اهلل) "نحو تطوير أحكام العقار يف القانون الدويل اخلاص الكويتي – دراسة
حتليلية نقدية" .أما الورقة البحثية السادسة (العيش) فاهتمت بـ"التعاقد باإلحالة إىل
نموذج – دراسة مقارنة" .بينام ركزت الورقة البحثية السابعة (الساممعه) عىل "اجلهة
املختصة يف حتديد أتعاب املحاماة – دراسة يف أحكام قانون نقابة املحامني النظاميني
األردين والقوانني املقارنة" .وسعت الورقة البحثية الثامنة (الظبريي) إىل دراسة
"القانون الدويل واهلجامت اإللكرتون ّية ما دون استخدام القوة" .أما الورقة البحثية
التاسعة (قسطندنديس) ،باللغة اإلنجليزية؛ فتعلقت بـ"فك رموز اتفاقية االستثامر
ملنظمة التعاون اإلسالمي يف ضوء جائزة اتصالنا ضد مجهورية العراق" .وتناولت
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الرخصة باالستخدام غري التجاري ،وينبغي نسبة العمل إىل صاحبه ،مع بيان أي تعديالت عليه .كام تتيح
حرية نسخ ،وتوزيع ،ونقل العمل بأي شكل من األشكال ،أو بأية وسيلة ،ومزجه وحتويله والبناء عليه،
طاملا ُينسب العمل األصيل إىل املؤلف.

الورقة البحثية العارشة (املزوغي) ،باللغة الفرنسية؛ الوضعيات الومهية يف قانون
الرشكات التجارية القطري .كام حيوي العدد مراجعة (الدكايل) لكتاب "املنظامت
الدولية :التاريخ ،السياسة ،االقتصاد ،القانون ،اإلدارة".
وتتوجه هيئة التحرير بشكر كافة الباحثني عىل اختيارهم املجلة الدولية للقانون.
ونتطلع إىل مشاركة هذه األبحاث مع مجهور عريض من القراء؛ لينهلوا منها ما
يزيدهم شغ ًفا بالقانون.

