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 تنمية ثقافة الوعي القانوني نحو ضمان استثمار المعرفة
 نصير صبار لفته الجبوري د.أ.م.                                                         

nassirsl@yahoo.com            
تسعع المجتمتت ععلملمجتت إعع خلقجععالعاععللى ععرل ععلملجععل لشر ملثععللتعع لععع  ل  عع لمج  لرععلمل
مجتت ا عععالجلجمىم عععيلمجاععع يالىمججينيعععالىمج ل ى يعععالىميت يعععالىم سعععت تل يالىتعععلل عععلج ل جععع ل مملمجاعععاال
جت ظىتعععالمجتمتتعععولىمجلىجعععاال يععع لش لمجتمتتعععولمجعععىم رللعععلل ل اعععالمجتاعععل لج ععع لمج متعععلملمجتعععرل

 لىشسسععع لمجتعععرل  عععول اي عععلالىتععع لمانيعععلملمجعععى رلمج عععلمل مجعععى رلمج عععل ى ر لمجععع  لتسعععت ليل ي ى تععع
لي ا لمجتمتتولتملهلع ىللملشر ملهلج ىمتيس لمج ل نال  لتمل ج لمجترلتَ لج ل.

ىميععلمألش  ععلل  ععيصلرععرل اعع لملتاععلللمجت  رععالمجعع  لي تتععللم تتععللمألشسلسععيلأل اععالمسععت تل ل
ي تععرلريعع لمجت عع المج  ملععرلقجععالت ععميولم سععت تل مملى  ععع لمجت  رععالج عع  لر ععل الرععرلمجىلععملمجعع  ل

مجت  يعععلملمج لي عععالجفسععع لملرعععرل تايعععالت تيعععالمج ععع مللىتإلعععىي هلىتىسعععيوللل لتععع لم  تلميعععالىمجعلتيعععال
جل إععلرالقجعالت ايعالمج  ععالرعرلمججينعالم سععت تل يالل.ىت ىي  علالى تليعال  ععىللىتتتا علملمجتسعت ت ي 

رعرلت لجع لمجتعامملمجتسعت ت لل.ىمجتع ىي لج عل  يالىت فيعالم سعت تل لري علىمجت  يل االمجف صلم ست تل
ىللععل مت ملىت ععى ل رععرلتععل ييلتسععتعلتي لتعع لمج عع مليي لىتععوثيا ملىايععللخل فععلتت ملىل رععولت ععل مت م

ى جععع لتععع لممععع للرعععول تايعععالمجت تيعععالم لتاعععلليالل.ميىجىيعععالجتىظيعععيلىمسعععتعلمملمج عععلتاي لمج ععع مليي 
إلللععالمجتاععتيتيالجات ععل يولم سععت تل يالرععرلمج عع مل.لجعع ملرععو لشثتيععالمجتىإععىالىتإلىي ثععللىلايععللخلمج

تتماععالرععرلإعع ى خلإععتل ل  ععىللتسععت ت لمجت  رععالق لم عع ل لي اعع ل اي ععللق لجت ععلجييللععللت ععى ل
لجلثظالررلظ لمجتلمى لمج  ل لجات  را.

رلتا ج عععللجيعععللم ععع لق مل ل عععملمجإعععتل لملمج  ليعععال سعععت تل لمجت  رعععالتععع لعععع  لميلىم لمجتععع
  عععىللجيععععولمجت اىتعععلملىمجتعععع عيصلىمج تععع لىمجت لىجععععالى  ععع لمجت  ىجىميععععلال لتعععىر لمجإععععتل لمجعععع امل
جاتسععت ت لرو عع ليت عع لمجامععىتلقجعععالإععتل لملشععع  لايعع ل  ليعععالتععىر لمج تليععالمج اتععالىمجت عععىي ل
لمجت لسععيلجتسععت ت لمجت  رععا.لىت  ععللمجبعع  لتعع لم سعع مالرععرل سععملمج ععامالىتسعع ي لإلعع للم  جععلم

جع ج لرعو لتعع لي  عللت علرول اعال سععليل ععصلشعع لتعع لللليعا.ل تجت عو ل ع لش  عل لمجتسعع ىجيالمج
لى لىم ل للسىيلي ى لتااتلألجت ىي لثع ملمج ععصلمجع  لتعملت  يعللمجت علرول اعال سعلج لتع ل
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ايعع لش لي ععى لجتعع ل  ععللثعع هلمجت ععلرولتسععىالأللل ى يععلألرععرل جعع ال ععملش لمج ععل ى الى اععالمجعع املتعع ل
 علصلررلتتل سالتعتايلمي تل لمجتعرلي اجعى لرعرلمج يعلملج علالق لش ل جع ل لق إللن لمج للجأل

يسععىالمج عععى لجعععو لجيسععملث عععل ل عععلىلللل ى يععالت عععللتععع لتاعع رلملثععع  تلمي ععععلصالق لي جبعععرلش ل
ت ععى لتتل سععت ملجت عع لثعع هلمج  ععلإللملىر ععلألجتععلليف إعع لمج ععل ى لتعع لمجتامتععلملج ععلملم  تععلمتل اععال

ميتع ل ع ج الرععو لش  ع لتع لتسععل  ليت ع لش ليإلع ملىيت اععللجتعل لشت ل يععالل  عىللمجبيع .لىما مل ععل 
ت تيال  لرالمجى رلمج ل ى رلت لعع  لتإلجيعللمي  علملمجتت لتعال اعالر ع خلمسعت تل لمجت  رعالىاعى أل
قجالتىري لمجإعتل لمجت لسعيلج علالر ع لجاتسعت ت لرعرلثع هلمج لجعاال  علتللتت ع  ل  ىلع لج  تعلمتل

 ت ععلال اععال ظ يععالمج سعععيللى لسععجيالىتعع ل ععمليإلعع ملتسععل  لشععع ل ععع للى لتعع للجعع لمجبيعع الم 
 ظ يعععالمج سعععيللى لسعععجيلرعععرلتعععىري لمجإعععتل ل سعععت تل لمجت  رعععاال عععملم ععع لش ملجعععمليتجعععولمج ععععصل
مجىسععلن لمجت عع ى الرععرلتامىجععال  ععلإللت لىمتجععولشسععلجييلايعع لت عع ى التعع لممعع لمجىاععى لقجععالتععلل

 خلمجت لرسععالايعع لمجت عع ى الرععرلتععىري لمجإععتل ل سععت تل ليجتبيعع الرععو لتسععل  ألشععع ليت اععللجععلى لر عع
لمجت  را.ل

ش لمجعععى رلمج عععل ى رلق ملتعععللش يعععللجععع لش ليت  عععللىم لي ت ععع لرتععع لمجىممعععيل اعععالشرععع مللل تعععل
مجتمتتعععولش فسععع ملت  يعععلل جععع لميتععع الي لمجت سسعععلملت تعععللجاعععئلج عععللميتععع لتععع لتتاععع لمجىسعععلن ل

ي ععع لمجفععع للسعععل يلألقجيععع لجت اعععلل جععع لميتععع لجلجععع ممللىم ت ل يعععلمل لتسعععتإليولت  يعععللمج عععليلتعععللجعععم
م  سعععل يالىمجف ععع لمجععع  لي تاععع لمجفععع ل.ل تعععللش لشيععع ملل اعععىصلت ععع ي يالعلاعععالت عععلللشر عععل ألي عععل ل

ل.ت ت ج للت لرسلألجاى خلتعلجيلمجتتل سلملمج اي االثىلشت لى   لملي لجل  ت مم
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