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نادى قضاة مصر صرح عريق وقاعدة من قواعد المجد ، ما إن تدلف ألروقته، حتى تتنسم عبق التاريخ المصري الحديث 
، وهو وبحق منارة للفكر القانوني ليس في مصر وحسب، بل وفي العالم العربي بأسره. وهو يؤدي دوراً بارزاً في نشر علوم 
وفقه القانون وأحكام المحاكم من خالل مكتبته القانونية العريقة والتي تعد الرائدة فى هذا المجال بما تحتويه منذ إنشائها 
على العديد من اهم المؤلفات القانونية للساده القضاة وكبار فقهاء القانون في مصر، وقد كان من بين أهم إصدارات المكتبة 

المجلة القضائية والتي كانت تصدر لوقت قريب.

وإيماناً بأهمية العمل المشترك المتكامل وضرورة تبادل الخبرات القانونية بين الجهات األكاديمية والتشريعية والقضائية 
إلثراء وتطوير الفكر القانوني لدى كافة المشتغلين به وما له من بالغ األثر على الصالح العام للقانون والعدالة في مصر جاء 
الهدف من إصدار تلك المجلة كدوريه قانونيه محكمه لتقدم فكر القامات القانونية في مختلف تلك الجهات فضال عن اتساعها 
والمهتمين  المشتغلين  إدراك  في  ورغبة  وغيرهم.  أعضائها  من  المقدمة  تحكيمها  المطلوب  والدراسات  القانونية  لألبحاث 
بالقانون في مصر للثقافات القانونية الدولية فقد امتد نطاق المجلة لمشاركة بعض الجامعات واألكاديميات القانونية خارج 
مصر، ومن هنا كانت المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع والتي يصدرها نادى القضاة بالشراكة مع أهم الجهات القانونية 

بمصر.

وإنه وبعد عمل جاد لمده تقارب األربع سنوات - اجتهد خاللها فريق عمل محترم على درجة عالية جدا من الفكر العلمي 
والقانوني من رجال القضاء وأساتذة القانون وفى مقدمتهم المستشار الدكتور فهر عبد العظيم رئيس هيئة التحرير والساده 
أعضاء الهيئة الكرام - صدر العدد األول من تلك المجلة الواعدة والتي سيتصدر من خاللها نادى القضاة المكانة التي يستحقها 

في األوساط األكاديمية القانونية والمؤسسات الفكرية.

وبمناسبة انطالق العدد األول من تلك المجلة الهامة، فإننا نتوجه بالشكر لكل الجهات الموقرة التي شاركت في تأسيسها، 
والشكر موصول لكل من اجتهد لنجاح تلك الفكرة وظهورها للنور خاصة أولئك النابهين القائمين على أمرها، والذين نتمنى أن 

يسلط عليهم الضوء ليتم االستفادة بهم في خطط التطوير بكافة قطاعات العدالة والقانون بمصر.

مع خالص تمنياتنا بأن يتحقق الهدف المنشود من هذه المجلة وأن تتبوأ مكانة متقدمة بين مثيالتها من المجالت القانونية 
الدولية.
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