نشرة العيادة القانونية
ال ' ' ' ' 'ع' ' ' ' ''دد

األول

 ١٤فبراير٢٠١٦-م

“

من لم يحتمل
ذلّ التعلم
ساعة,بقي ف
ذلّ اجلهل أبداً

”

مـرحـبـاً بـكـم ف الـعـدد األول مـن نـشـرة الـعـيـادة الـقـانـونـيـة ,ال
ي ـس ـت ـط ـيــع أي ط ـمــوح أن يــرســم مــالمــح وج ـه ـتــه مــن احملــاولــة
األولـى,ولـكـن مـشـوار األلـف مـيـل يـبـدأ بـخـطـوة,تـشـكـل هـذه
ال ـن ـشــرة م ـن ـبــراً ل ـطــال ـبــات ك ـل ـيــة ال ـقــانــون ب ـجــام ـعــة اإلمــارات
ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـحــدة مل ـشــاركــة األف ـكــار و طــرح املــواض ـيــع ال ـتــي

-األصمعي

تـشـغـل اجملـتـمـع اجلـامـعـي كـافـة,هـنـا حـيـث يـلـتـقـي اإلبـداع
ممزوجاً بالطموح ومتوجاً باإلجنازات.

تواصل
معنا

الرؤية:
أن ت ـكــون ال ـع ـيــادة أك ـثــر اجل ـهــات جــودة وم ـصــداق ـيــة ف ت ـقــدي اخلــدمــات ال ـقــانــون ـيــة ف
الدولة.

خدماتنا…
-تقدي مشورات قانونية ف املسائل

الرسالة:

املدنية ,التجارية,األحوال الشخصية

تقدي اخلدمات القانونية لألفراد واملؤسسات بهدف حتقيق العدالة ف اجملتمع.

وغيرها,

القيم:

-مساعدة ف كتابة املذكرات القانونية

العدالة :توفير اخلدمات واالستشارات القانونية لكافة فئات اجملتمع.

ف جميع املسائل القانونية.

إرسـاء حـكـم الـقـانـون :احلـرص عـلـى الـتـطـبـيـق الـصـحـيـح لـلـقـانـون ف كـافـة مـنـاحـي
احلياة.
نصرة املظلومي :مساعدة أصحاب احلقوق على استرداد حقوقهم.

legalclinic@uaeu.ac.ae

أوقات العمل  -:األحد-األربعاء

البحوث الطالبية و الواجبات .
 كتابة صحف الدعاوى والطلبات.-صياغة وإبرام العقود.

C 2 1024
البريد اإللكتروني-:

-املساعدة ف التعليق على حكم و

-اإلستفسارات القانونية األخرى.

 10صباحاً  2-مساءً

إعداد :سهيلة الشهومي بخيتة املنصوري .املراجعة واإلشراف:د.عبدال اخلطيب جرافيكس :بخيتة املنصوري

ف صلب املوضوع
نورهان قبالن

ال ي ـخ ـلــو م ـج ـت ـمــع مــن اجلــرائــم,ف ـمــدي ـنــة أفــالطــون
الـفـاضـلـة لـيـس لـهـا وجـود ,تـتـعـدد اجلـرائـم إلـى جـرائـم
مــاســة بــاجل ـســد أو بــاملــال أو بــال ـعــرض,ومــن األخ ـيــرة
جــرميــة " ال ـت ـحــرش" وال ـتــي ي ـس ـت ـهــان ب ـهــا لــدى ف ـئــات
كـثـيـرة مـن أفـراد اجملـتـمـع ; بـالـرغـم مـن أنـهـا تـتـرك آثـاراً
سـلـبـيـة ف نـفـس اجملـنـي عـلـيـه ,وخـاصـة اإلنـاث ,وقـد
عــالــج امل ـشــرع اإلمــاراتــي ظــاهــرة ال ـت ـحــرش مــن خــالل
املـادة  ٣٥٩رقـم  ٣لـسـنـة  ١٩٨٧مـن قـانـون الـعـقـوبـات
اإلحتـادي عـلـى أنـه  ":يـعـاقـب بـاحلـبـس مـدة ال تـزيـد
عـلـى سـنـة وبـغـرامـة ال تـزيـد عـلـى  ١٠آالف درهـم
أو بـإحـدى هـاتـي الـعـقـوبـتـي مـن تـعـرض ألنـثـى عـلـى
وجــه ي ـخــدش ح ـيــاءهــا بــال ـقــول أو ال ـف ـعــل ف طــريــق
عـام أو مـكـان مـطـروق" .وهـذه املـادة إعـمـال لـتـقـديـر
املـشـرع ملـكـانـة املـرأة و احـتـرام أنـوثـتـهـا ,وميـكـن الـقـول
ول احلـمـد أن الـتـطـبـيـق الـعـمـلـي لـم يـشـهـد كـثـيـراً مـن
هـذه الـقـضـايـا ف الـدولـة ,ولـعـل الـسـبـبـب يـرجـع إلـى
تـرسـخ الـوازع الـديـن األخـالقـي ف نـفـوس أفـراد اجملـتـمـع
.

من الصحف احمللية
اإلعتماد على النفس*

الدكتورة سميرة النعيمي

»االعـتـمـاد عـلـى الـنـفـس« أو االسـتـقـاللـيـة وحتـمـل املـسـؤولـيـة هـو سـلـوك
ي ـك ـت ـس ـبــه اإلن ـســان م ـنــذ ال ـص ـغــر ,وخــالل مــراحــل ع ـمــره اخمل ـت ـل ـفــة,
ويـتـفـاوت بـي الـبـشـر ,حـسـب اخلـبـرات احلـيـاتـيـة املـكـتـسـبـة ,والـدعـم
األسـري والـتـربـوي ,الـذي تـلـقـاه اإلنـسـان مـن األسـرة واملـدرسـة ومـن
حـيـاتـه الـعـمـلـيـة.أولـى اخلـطـوات لـتـشـجـيـع أبـنـائـنـا عـلـى االعـتـمـاد عـلـى
أن ـف ـس ـهــم هــي أن ن ـكــون ن ـحــن ال ـقــدوة ل ـهــم.ف ـع ـنــدمــا ي ـبــدأ ال ـط ـفــل
بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى ن ـف ـســه ب ـش ـكــل س ـل ـيــم ل ـل ـق ـيــام بــأم ـرٍ مــا تــزداد ث ـق ـتــه
بـنـفـسـه ,وتـتـطـور مـهـاراتـه االجـتـمـاعـيـة والـقـيـاديـة ,كـمـا أنـه يـبـدأ بـخـط
طريق حلياته والتفكير ف مستقبله.
األمــر ال ي ـن ـح ـصــر ف ت ـقــدي امل ـســاعــدة إل ـي ـهــم ب ـصــورة م ـس ـت ـمــرة أو
تـزويـدهـم مبـهـارة مـعـيـنـة ,بـل البـد مـن الـتـنـبـه والـتـخـطـيـط لـهـذا األمـر
بـطـريـقـة صـحـيـحـة ,وأولـى اخلـطـوات لـتـشـجـيـع أبـنـائـنـا عـلـى االعـتـمـاد
عـلـى أنـفـسـهـم هـي أن نـكـون نـحـن الـقـدوة لـهـم ,ومـن ثـم إشـراكـهـم ف
اتـخـاذ الـقـرارات ومـنـاقـشـتـهـم فـيـهـا ,بـحـيـث يـتـعـلـم الـطـفـل أن هـنـاك
عواقب لكل قرار.
* مقتبس من مقال )اإلعتماد على النفس( في صحيفة اإلمارات اليوم  ٣٠يناير ٢٠١٦

هل ميكنك مساعدة أحمد ف الوصول للمحكمة ف
الوقت احملدد?

مرّن عقـلك

 آعثر على كلمة السر-:ق
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إثبات  -عقوبة  -موكل
فقـه  -قاضي -جنحة
عقد  -قاصــر -قانـون
الكلمة هي..………………………………:

