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كلمة هيئة التحرير
يسعد هيئة التحرير أن تقدم للقارئ البحريني باألخص والعربي بشكل أعم
العدد الثاني من القانونية بعد أن حقق العدد األول نجاحاً منقطع النظير
السيما خالل معرض البحرين الدولي للكتاب  ،ووقعت هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني إتفاقية توأمة مع الدورية العلمية الصادرة عن الجمعية الدولية
للتشريع بالمملكة المتحدة  IALDLARLاألمر الذي يكفل للقانونية إنطالقة
كبيرة وخطوات واسعة في المحافل الدولية.

والقانونية بهذه املثابة و يف �إطار التنوع يف الطرح الفكري والثقايف القانوين  ،الذي كفلته يف عددها
الأول ويف هذا العدد  ،والأعداد التالية ب�إذن اهلل تعالى  ،ف�إنها تقدم يف هذا العدد الثاين العديد من
الأبحاث يف خمتلف فروع القانون لتكفل التنوع يف التخ�ص�صات القانونية والتعدد الفكري يف �شتى فروع
القانون ومن كافة الدول والبقاع اجلغرافية  ،وكذلك وكما حتر�ص القانونية دائم ًا على تقدمي بحث ًا باللغة
االجنليزية يف مو�ضوع مهم من مو�ضوعات امللكية الفكرية وذلك يف �إطار من الآليات الت�شريعية الدولية
املتمثلة يف املعاهدات الدولية يف امل�س�ألة حمل البحث.
وتقدم القانونية بحثها الأول الذي يت�سم بقدر كبري من الر�صانة و�أ�صالة املعاجلة يف التناول للمادة
البحثية وهو بعنوان تف�سري الن�ص القانوين بني احلرفية والغائية للأ�ستاذ الدكتور  /خالد جمال �أحمد
ح�سن � ،أ�ستاذ القانون املدين امل�شارك  ،كلية احلقوق  ،جامعة البحرين.
وينق�سم هذا البحث الى املبحث الأول الذي يعالج مدلول تف�سري الن�ص القانوين لغ ًة وا�صطالح ًا ،
و املبحث الثاين املتعلق بنطاق التف�سري �أو جماله  ،واملبحث الثالث وعنوانه مو�ض ـ ـ ــوع التف�سـ ـ ـ ــري  ،ثم
املبحث الرابع ويحلل الأجهزة املعنية بالتف�سري  ،و�أخري ًا املبحث اخلام�س الذي يتناول مذاهب التف�سري �أو
مدار�سه  ،و�أخري ًا املبحث ال�ساد�س املتعلق بو�ســائل �أو ط ــرق التف�سري.
وي�أتي البحث الثاين بعنوان �أركان �صحة الت�شريع للأ�ستاذ الدكتور� /صربي ال�سنو�سي � ،أ�ستاذ القانون
العام بكلية احلقوق  ،جامعة القاهرة مبثابة �إ�ضافة ملمو�سة يف املجال ويف علم القانون الد�ستوري حيث
يتناول � ،أو ًال العنا�صر ال�شكلية يف �إ�صدار الت�شريع  ،وثانيا الأركان املو�ضوعية يف �إ�صدار الت�شريع.
ويتناول البحث الثالث �أحد التخ�ص�صات العلمية القانونية اجلديدة يف عاملنا العربي وهو جمال امللكية
الفكرية حيث جاء البحث بعنوان « امل�صنفات املحمية يف الت�شريعية اخلليجية « للأ�ستاذ الدكتور�/أجمد
حممد من�صور  ،عميد كلية احلقوق بجامعة اململكة �سابق ًا  ،و�أ�ستاذ القانون املدين امل�شارك  ،حيث ينق�سم
الى ثالثة مباحث وهي مفهوم امل�صنف و�شروط حمايتة  ،واملبحث الثاين �أنواع امل�صنفات املحمية بالنظر
الى الفن الذي تتناوله  ،واملبحث الثالث �أنواع امل�صنفات املحمية بالنظر الى انفراد �أ�صحابها بابداعها.
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ويتناول البحث الرابع وهو بعنوان حماية املال العام يف الت�شريعات امل�صرية والبحرينية (درا�سة
مقارنة)
للدكتور  /طارق عبد احلميد توفيق �سالم � ،أ�ستاذ القانون العام امل�ساعد  ،بجامعة اململكة  ،مملكة
البحرين حيث ينق�سم البحث الى املبحث الأول وهو عن مفهوم املال العام وقواعده  ،و املبحث الثاين
بعنوان احلماية الد�ستورية للمال العام فى الت�شريعات امل�صرية والبحرينية  ،و املبحث الثالث ويتناول
احلماية القانونية للمال العام فى الت�شريعات امل�صرية والبحرينية.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا يتناول البحث اخلام�س يف البحوث العربية بحث ًا حيوي ًا بالن�سبة لدول جمل�س التعاون
اخلليجي للباحث الأ�ستاذ /علي في�صل علي  ،وهو بعنوان املركز القانوين لوكاالت توريد العمالة الأجنبية
حيث يتناول املبحث الأول الإطار العام لن�شاط توريد العمالة الأجنبية  ،ويعالج املبحث الثاين مركز
وكاالت توريد العمالة الأجنبية يف مواجهة �صاحب العمل  ،و يو�ضح املبحث الثالث مركز وكاالت توريد
العمالة الأجنبية يف مواجهة العامل الأجنبي.
ويف جمال املتابعات القانونية تقدم القانونية حما�ضرة للمحامي الأ�ستاذ /عمر زين  ،للأمني العام
الحتاد املحامني العرب  ،بالدار البي�ضاء باملغرب ال�شقيقة  ،يف الدورة الثانية للمكتب الدائم  ،بعنوان من
�أجل �سيادة حكم القانون ودور املحامني يف تعزيزها وحمايتها  ،وتنق�سم املحا�ضرة الى ق�سمني هما  :الأ ّول
هو مفاهيم عامة حول �سيادة حكم القانون  ،والثاين هو دور املحامني يف هذا امليدان.
ويف جمال املقاالت تعر�ض القانونية ملقال يت�سم باجلدة للأ�ستاذة  /جواهر عادل العبدالرحمن ،
امل�ست�شار امل�ساعد بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين بعنوان املحكمة العـربية حلـقوق الإن�سـان «نحـو حـماية
ف ّعـالة حلقـوق الإن�سان العـربي» وتتناول فيه �أو ًال :حماية حقوق الإن�سان يف جامعة الدول العربية وثاني ًا:
مالمح �إن�شاء املحكمة العربية حلقوق الإن�سان.
و�أخري ًا تعر�ض القانونية يف الق�سم االجنليزي بها الى البحث يف مو�ضوع مهم من مو�ضوعات امللكية
الفكرية وهو مقدم من امل�ست�شار الدكتور /حممد ف�ؤاد احلريري نائب رئي�س جمل�س الدولة امل�صري
وامل�ست�شار القانوين بوزارة املالية مبملكة البحرين  ،حيث يتناول متطلبات حماية النماذج ال�صناعية من
منظور دويل مقارن  ،ويتناول نظرة عامة على املوقف دولي ًا وحملي ًا  ،وينق�سم هذا البحث الى ق�سمني وهما
نظرة عامة علي ال�صعيد الدويل تناق�ش متطلبات احلماية دولي ًا  ،و ثم املتطلبات الالزمة للحماية وفق ًا
للم�شرع يف جمهورية م�صر العربية يف �ضوء قانون امللكية الفكرية ال�صادر بالقانون رقم  82ل�سنة . 2002
والبحث الأخري يت�سم باجلدة واالبتكار واملعاجلة من منظور دويل مقارن بالإتفاقيات الدولية يف امل�س�ألة
حمل البحث.
وهيئة التحرير �إذ تختتم عر�ضها لأبحاث ومقاالت العدد الثاين من القانونية بالعربية واالجنليزية
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ف�إنها تتمنى للقارئ العربي ان يجد يف خمتلف فروع املعرفة التي تقدمها القانونية له ما يجد فيه كل فائدة
ومتعه يف �شتى انواع التخ�ص�ص القانوين.
واهلل ويل التوفيق،،،،
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