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 كلمة العدد 
دواراً علمية مهمة  مجلة الرافدين للحقوق الن تمارس أتسعى  

والدراسا البحوث  لنشر  نافذة  المعمقة، الى جانب كونها  القانونية  ت 

سهام في عرض المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع  من خالل اإل

العراقي والعربي على وجه التحديد، ولذا سعت الى رعاية المؤتمر 

تشرين    5و  4ية الحقوق يومي  العلمي الدولي التاسع الذي عقدته كل

والظواهر   2020اكتوبر  –األول الهموم  من  واحداً  تناول  والذي 

العشوائ وهي  مؤخراً،  مجتمعاتنا  في  برزت  التي  يات االجتماعية 

راضي الدولة التي وضعت ضمن المخطط السكنية والتجاوز على أ

للمدن ألغراض متنوعة لبيئة صحيحة   العمراني  السكن تحقيقا  عدا 

ونظراً لما نتج عن  وسليمة تسهم في تحقيق رفاهية لعموم المجتمع،  

من الظاهرة  هذه  اال  بروز  الواقع  على  سلباً  أثرت  جتماعي نتائج 

والخدمي بل وحتى السلوكي في المجتمع العراقي والعربي، وهذا ما  

هذ في  ونشرت  المؤتمر  في  عرضت  التي  البحوث  العدد  تناولته  ا 

المخصص لهذه البحوث، تحقيقاً لهدف مهم من أهداف مجلة الرافدين  

المجتمع   في  والبناء  النماء  لتحقيق  مهمة  أداة  تكون  أن  في  للحقوق 

له   يطمح  نحو  المنشود على  استقرارها  في  وتؤثر  المحيطة  والبيئة 

 الجميع. 
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Editorial 

Alrafidain of Law journal seeks to play important scientific roles 

in addition to being a space to disseminate researches and in-depth 

legal studies, by contributing to presenting the problems and 

obstacles facing the Iraqi and Arab society in particular. Therefore, 

it sought to sponsor the Ninth International Scientific Conference, 

which was held by the College of Law from 4th to 5th of October 

2020 

, which dealt with one of the social concerns and phenomena 

problems that have emerged in our societies recently, namely the 

residential slums and the encroachment on state lands that were 

placed within the urban plan of cities for various purposes other 

than housing in order to achieve a healthy and sound environment 

that contributes to achieving the well-being of the general 

community, and given the results of The emergence of this 

phenomenon from the results negatively affected  the social, 

service, and even behavioral reality in Iraqi and Arab society, and 

this is what was addressed by the researches presented at the 

conference and published in this issue devoted to this researchs, in 

order to achieve an important goal of Alrafidain of Law Journal in 

being an important tool for achieving growth and construction in 
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society and the surrounding environment and affecting the Its 

desired stability in a way that everyone aspires to. 

 

 

                                                        

 
                                                                               


