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الموضوعات  أكاديميًا وبحثيًا صريحًا وشفافًا لمناقشة كثير من  إلى توفير منبرًا مفتوحًا وفضاًء  المؤتمر  يهدف  
المتعلقة بمهنة المحاماة والتحكيم التجاري والمنظومة القضائية والتشريعية بدول مجلس التعاون، ويبحث في 
إيجاد اآلليات الناجعة لالرتقاء بأعمال ركن متين من أركان العدالة ومناخ االستثمار من أجل المساهمة المجتمعية 
في خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تتوافق مع الرؤية االقتصادية الوطنية من أجل ازدهار ونمو اقتصادنا في 

دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب يمهد إلى تأسيس تعاون وشراكات.

برنامج المؤتمر
السبت 19 ديسمبر 2015

9:00   - 10:00  التسجيل للمؤتمر
10:00 - 11:00  بدء حفـل االفتتاح للمؤتمر

¿  تالوة آيات من الذكر الحكيم  
¿ الكلمات   

    - كلمة جمعية المحامين القطرية
    - كلمة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون

    - كلمة األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
    - كلمة الحفل

¿ حفل التكريم ) منح العضوية الفخرية ، تكريم المتحدثين ، تكريم الرعاة(  

11:00 - 11:30  استراحه
- المحور األول - 11:30 - 13:00  الجلسة االفتتاحية  

"دعم وتعزيز توجهات الدولة االقتصادية في سن القوانين واألنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي 
دولية  ومحاكم  للمال  مركز  وتأسيس  األكاديمي،  القانوني  الفكر  لنشر  القانون  كليات  إلنشاء 
التجاري" ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، واألخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم 

الورقة األولى : مالمح مشروع قانون التحكيم القطري.
الورقة الثانية : المحكمة الدولية المدنية والتجارية بمركز قطر للمال.

الورقة الثالثة : كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني األكاديمي.
الورقة الرابعة : دعم المسيرة التدريبية والتعليمية القانونية.

13:00 - 14:30  دعوة وزارة العدل القطرية لتناول وجبة الغداء والصالة .

- المحور الثاني - 14:30 - 16:00  الجلسة الثانية  
الناس  بآالم  الرتباطها  السامية  اإلنسانية  الرسالة  ذات  النبيلة  المهن  من  المحاماة  "مهنة 
وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية و ركن متين من أركان العدالة، يحتم على 
المزاحمة  من  المحامين  وحماية  واإلنساني،  الحضاري  دورها  وتأكيد  المهنة  دعم هذه  الدولة 

الغير مشروعه" 
الورقة األولى: مدى الحاجة إلى إشراك جمعيات المحامين في صياغة مشروع ينظم مهنتهم.

الورقة الثانية: المعوقات التي تواجه جمعية المحامين في مملكة البحرين.
الورقة الثالثة: مستقبل مهنة المحاماة في دولة الكويت.

الورقة الرابعة: الهيئة السعودية للمحامين .. مشروع واعد لبناء مستقبل مهنة المحاماة.
16:00 - 16:30  استراحة قصيرة والصالة 
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- المحور الثالث - 16:30 - 18:00  الجلسة الثالثة  
"بات من الضروري تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في األعمال التجارية 
والمالية واالستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري واالجتماعي والقانوني 

والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة لالستثمارات األجنبية"

الورقة األولى: ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري.
الورقة الثانية: قانون الشركات التجارية الجديد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الورقة الثالثة: لمحات من مشروع قانون المحاماة في دولة قطر.
الورقة الرابعة: إمكانية تطبيق قانون موحد للمحاماة في دول مجلس التعاون.

20:00 - 21:30  دعوة للعشاء ) سوق واقف أو كتارا (

األحد 20 ديسمبر 2015
- المحور الرابع -  10:30 - 12:00  الجلسة األولى  

وإن  التحكيم،  أو  القضاء  فيها  التي بت  الحقوق ألصحابها  إيصال  تتولى مهمة  التنفيذ  "محاكم 
تعطل إجراءاتها يؤثر سلبًا على استقرار المعامالت واالقتصاد الوطني وسياسة تشجيع االستثمار، 

وال بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق إلصحابه"

الورقة األولى: معوقات تنفيذ األحكام القضائية في المملكة العربية السعودية.
الورقة الثانية: األحكام الخليجية وآلية تنفيذها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الورقة الثالثة: القضاء العماني .. وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية.
الورقة الرابعة: معيار دولية التحكيم وتنفيذه في دول مجلس التعاون.

12:00 - 12:30  استراحة قصيرة والصالة
- المحور الخامس -  الجلسة الختامية   

على هامش اللقاء الثاني بإمارة دبي عقد اجتماع بتاريخ 25 فبراير 2004 شكلت لجنة إلعداد 
النظام  على  المحامين  ممثلو جمعيات  وقع    ، الخليجيين  المحامين  التحاد  األساسي  النظام 
األمير  سمو  اختيار  وتم  الكويت  بدولة  الرابع  اللقاء  في   2006 أبريل   18 بتاريخ  األساسي 

الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيسًا فخريًا التحاد المحامين الخليجيين.
12:30 - 13:30 مناقشة مفتوحة حول مشروع اتحاد المحامين الخليجين.

13:30 - 14:00 قراءة البيان الختامي للجنة المنظمة للمؤتمر والتوصيات.
14:00 - 15:00 دعوة غرفة تجارة وصناعة قطر لتناول وجبة الغداء.

16:00 - 20:00 جوالت سياحية ثقافية ترفيهية ) درب الساعي ، اللؤلؤة ، كتارا ، سوق واقف (. 
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