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أ ت / ث 
4 د أ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. األمانة العامة . الشؤون القانونية .
ــدول  ــن ل ــتمر للمحامي ــي المس ــم القانون ــي للتعلي ــادي النموذج ــل اإلرش الدلي
ــدول  ــاون ل ــس التع ــاض : مجل ــة. ـ الري ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

ــة ؛ 2014م .  ــة العام ــة ، األمان ــج العربي الخلي
9 ص ؛ 24 سم .

الرقم الموحد لمطبوعات المجلس : 0495 ـ 095 / ح / ك / 2014م.
/ القانــون / / المحامــون / / التعليــم المســتمر / / األدلــة / / العمــل الخليجي المشــترك 

/ / دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية/
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مقدمة 

الحمد اهلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل .. 

يســر قطــاع الشــئون القانونيــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لدول 
ــي  ــم القانون ــي للتعلي ــادي النموذج ــل اإلرش ــدم الدلي ــة أن يق ــج العربي الخلي
المســتمر للمحاميــن بــدول المجلــس ، والــذي يأتــي اســتكماالً لوثيقــة المنامــة 
للنظــام )القانــون( الموحــد للمحامــاة ، ولدليــل الضوابــط واآلليــات التنفيذيــة 
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــي دول مجل ــاة لمواطن ــة المحام ــة مهن لممارس
العربيــة، ويتكــون مــن )7( مــواد إشــتملت علــى تعاريــف للمحامــي، وللتعليــم 
القانونــي المســتمر ، ونطــاق تطبيــق التعليــم القانونــي، وعــدد الســاعات التــي 
يجــب علــى المحامــي اإللتــزام بهــا ، وإختصاصــات الســلطة المختصــة بوضــع 

البرنامــج التدريبيــة ، كمــا إشــتمل الدليــل علــى مذكــرة إيضاحيــة.
وهــذه هــي الصيغــة النهائيــة التــي توصلــت لهــا لجنــة الخبــراء المختصيــن 
فــي الــدول األعضــاء ووافــق عليهــا أصحــاب المعالــي وزراء العدل فــي إجتماعهم 
الخامــس والعشــرين الــذي عقــد بمملكــة البحريــن ـ المنامــة بتاريــخ 25 - 26 

ذوالقعــدة 1434هـــ الموافــق 1 - 2  أكتوبر 2013م 
آمليــن أن يحقــق هــذا الدليــل اإلرشــادي النموذجــي الهــدف المرجــو مــن 

إقــراره.
واهلل ولي التوفيق ، ، ، 
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الدليل اإلرشادي النموذجي للتعليم القانوني املستمر للمحامني
 لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

املادة  1 

1- احملام��ي يعــد محاميــاً كل مــن يقيــد بجــدول المحاميــن الــذي ينظمــه النظــام 

)القانــون( الموحــد للمحامــاة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 
ــر  ــي لتطوي ــه المحام ــع ل ــذي يخض ــب ال ــو التدري 2- التعلي��م القانون��ي املس��تمر: ه

إمكانياتــه ومعارفــه وعلومــه القانونيــة بعــد مزاولتــه المهنــة، بغيــة تجديــد 
معلوماتــه، وجعلــه علــى تواصــل مــع المســتجدات فــي مجــال تخصصــه، بهدف 

الوصــول إلــى مســتوى أفضــل فــي الجانبيــن العلمــي والعملــي.  
3- السلطة املختصة: هي الجهة المسؤولة عن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة. 

4- املؤسس��ة التدريبي��ة: هــي الجهــة المعتمــدة التــي تقــوم بتنظيــم برامــج التعليــم 

ــي المســتمر.  القانون
5- الس��اعات املعتم��دة: هــي الســاعات التــي يحصــل عليهــا المحامــي إذا اســتوفى إحدى 

األنشــطة التاليــة : 
أ- حضــور تدريــب يفيــده فــي تطويــر مهاراتــه المهنيــة )اإلشــتراك فــي دورات 

تدريبيــة، نــدوات ، مؤتمــرات  ، ورش عمــل( .
ب - حصوله على تدريب مهني من مؤسسة معترف بها.

ج - قيامــه بكتابــة ونشــر مقالــة قانونيــة ، أو تقديــم أوراق عمــل فــي مؤتمرات 
ونــدوات أو تقديــم ونشــر بحــوث قانونية .

د - قيامــه بــأي عمــل تطويــري آخــر خــالل مــدة زمنيــة تحـــددها الســـلطة 
المختصــة، يمكــن أن تعتبــر بمثابــة دورة تدريبيــة تفيــد تطويــر المهــارات 

ــي. ــة للمحام المهني
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املادة 2

يطبــق التعليــم القانونــي المســتمر علــى جميــع المحاميــن بــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .

املادة 3

1- يجب على المحامي الحصول على عدد )16( ساعة معتمدة كل عام. 
2- يتــم تـــــخفيض اإللتــزام بالســاعات المعتمــدة المنصــوص عليها فــي الفقرة 
)1( تناســبياً إذا مــا ُطبقــت القواعــد علــى المحامــي لمــدة تقــل عــن 11 شــهر 

فــي أي عــام. 
ــات  ــة قانونيــة تتعلــق بأخالقي 3- يجــب علــى المحامــي حضــور دورات تدريبي

المهنــة وقواعدهــا. 
 4- الحــد األقصــى لعدد الســاعات المعتمدة التــي يمكن تحصيلها عن طريق نشــاط 
مــا المشــار إليهــا بالبنــد )د( مــن الفقــرة )5( مــن المــادة )1( هو )3( ســاعات 

 . ة معتمد
ــم  ــاعات تعلي ــن س ــه م ــل علي ــا حص ــض م ــل فائ ــي أن يرح ــوز للمحام 5- يج

ــن .  ــن التاليي ــام للعامي ــالل الع ــتمر خ ــي مس قانون

املادة 4

يعفــى المحامــي مــن كل أو جزء مــن متطلبــات التعليــم القانوني المســتمر 
فــي األحــوال التالية :

1- إذا قــدم مــا يثبــت حضــوره لــدورات تدريبية مــن أي جهــة معتمــدة للتدريب 
تراهــا الجهــة المختصــة كافية.

2- إذا رأت الجهــة المختصــة إعفــاءه مــن البرامــج التدريبيــة لظــروف جديــر 
بهــا اإلعفــاء.
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املادة 5

تضــع الســلطة المختصــة البرامــج التدريبيــة للتعليــم القانونــي المســتمر 
وتطبــق وســائل مختلفــة للتحقــق والتأكــد مــن إتبــاع المحاميــن لمتطلبــات 

التعليــم القانونــي المســتمر.
املادة 6

ــزم المحامــي بتســجيل عــدد ســاعات التدريــب المعتمــدة التــي حصــل  يلت
عليهــا لــدى الســلطة المختصــة ويحتفــظ بالشــهادات والتقاريــر ذات الصلــة .
ويخضــع إلتزامــه بالتعليــم القانونــي المســتمر إلشــراف ومراقبــة وتقييــم 

الســلطة المختصــة.

املادة 7

عــدم إلتــزام المحامــي بالتعليــم القانونــي المســتمر يعــد مخالفــة لمتطلبــات 
وواجبــات المهنــة.
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مذكرة إيضاحية 
للدليل اإلرشادي النموذجي للتعليم القانوني املستمر للمحامني 

بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

يكتســب التعليــم القانونــي المســتمر أهميــة خاصــة لــدى المحاميــن ومــن 
يمثلونهــم، فبالنســبة لجميــع مــن يبحثــون عــن إستشــارات قانونيــة، مــن المهــم 

أن يكــون المحامــي محيطــاً بآخــر التطــورات القانونيــة. 
ــم  ــة التعلي ــدرك أهمي ــة ي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع وأن مجل
القانونــي المســتمر للمحاميــن ، وبالتالــي  يتعيــن علــى جميــع المحاميــن فــي 
دول مجلــس التعــاون المشــاركة فــي برامــج التعليــم القانونــي المســتمر، وأنــه 
لذلــك ينبغــي علــى الســلطات التنظيميــة، والمؤسســات التدريبيــة والجمعيــات 
ــم  ــة التعلي ــج وأنظم ــر برام ــس، تطوي ــي دول المجل ــة ف ــة المعني القانوني
ــادي  ــل اإلرش ــذا الدلي ــد وضــع ه ــا الخاصــة، وق ــي المســتمر بطريقته القانون

ــاون. ــس التع ــي دول مجل ــن ف ــتمر للمحامي ــي المس ــم القانون ــم التعلي لدع
كمــا يـــــوفر هــذا الدليــل اإلرشــادي النموذجــي إطــاراً عنــد إعــداد دليــل 
ــس  ــاء بمجل ــدول األعض ــي ال ــتمر ف ــي المس ــم القانون ــون( للتعلي ــام )قان نظ

ــاون. التع
وقــد إشــتمل الدليــل علــى ســبع مــواد، حيــث إشــتملت المــادة األولــى علــى 
تعاريــف للمحامــي وللتعليــم القانونــي المســتمر وللســلطة المختصة المســؤولة 
عــن الترخيــص لمزاولــة مهنــة المحامــاة، وللمؤسســة التدريبيــة التــي تقــوم 
بتنظيــم برامــج التعليــم القانونــي المســتمر، وللســاعات المعتمــدة التــي يحصــل 

عليهــا المحامــي والتــي تعتبــر مــن التعليــم القانونــي المســتمر.
ــي المســتمر  ــم القانون ــق التعلي ــأن يطب ــد قضــت ب ــة فق ــادة الثاني ــا الم أم

ــس. ــدول المجل ــن ب ــع المحامي ــى جمي عل
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أمــا المــادة الثالثــة فقــد إشــتملت علــى أحــكام تختــص بعــدد الســاعات التــي 
يجــب علــى المحامــي اإللتــزام بهــا وطريقــة تخفيــض تلــك الســاعات، ومايجب 
علــى المحامــي حضــوره مــن دورات تدريبيــة قانونيــة تتعلــق بأخالقيــات المهنة 

وقواعدهــا، وعلــى الســاعات المعتمــدة للتعليــم القانوني المســتمر.
أمــا المــادة الرابعــة فقــد قضــت بإعفــاء المحامــي مــن كل أو جــزء مــن 

متطلبــات التعليــم القانونــي المســتمر فــي أحــوال حصرتهــا المــادة.
ــادة الخامســة فقــد قضــت بإختصــاص الســلطة المختصــة بوضــع  ــا الم أم
البرامــج التدريبيــة للتعليــم القانونــي المســتمر ووســائل التحقــق مــن إتبــاع 

ــي المســتمر. ــم القانون ــات التعلي متطلب
أمــا المــادة السادســة فقــد قضــت بأنــه يجــب علــى المحامــي تســجيل عــدد 
ــه اإلحتفــاظ بالشــهادات وســجالت  ــا وعلي ــي حصــل عليه ــب الت ســاعات التدري

اإلمتحانــات ذات الصلــة.
ــزام  ــم إلت ــب وتقي ــن تراق ــي م ــة ه ــلطة المختص ــأن الس ــت ب ــا قض كم

ــتمر. ــي المس ــم القانون ــن بالتعلي المحامي
وأخيــرا المــادة الســابعة قضــت بأنــه وعنــد عــدم إلتــزام المحامــي بالتعليــم 

القانونــي المســتمر يعــد ذلــك مخالفــة لمتطلبــات وواجبــات المهنــة.

                                     واهلل الموفق،،،
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
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