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 ال��بوّ�ةمعروضة للمؤّسسات 

 دائرة املعارف البدوّ�ة دائرة ألامن وألامان



    الخلفیّة للّدرس
 من عدد وقُتل أُصیب فیھا ومؤسفة كثیرة حاالت نشھد األخیرة الّسنوات في

 ذخیرة /مشبوھة بأغراض االستراحة وقت في إمساكھم نتیجة األوالد
 .متروكة
 : بینھا من البارزة األحداث

شبطة للجیش مركز من بالقرب عسكرّیة منطقة في قُتل عاًما 11 العمر من یبلغ ولد 
 .المنطقة في متروكة قنبلة على صعد حیث
في عسكرّیة منطقة في األغنام ترعى كانت عندما قُتلت عاًما 12 العمر من تبلغ بنت  

  .للجیش تدریب خالل رأسھا في رصاصة أصابتھا فقد الشدید ولألسف ،تسیئیلیم
 شقیب منطقة في قویدر قریة في سنوات 10 ،6 العمر من یبلغان عمّ  أبناء ولدان 

   .ذخیرة بانفجار قُتال السالم
 أنّ  تبّین الحادث لمكان وصلوا والّذین المختّصین الشرطة رجال فحص خالل من    

   .مقتلھما في وتسّببت انفجرت التي حّیة ذخیرة بفتیل یلعبون كانوا األوالد
   



 أھداف الّدرس
  إمساكنا بأغراض  أن نشرح للتالمیذ ولألوالد عن المخاطر الكامنة عند

أثناء اللعب ووقت  والتي تشمل ذخیرة متروكة والّدخول لحقل ألغاممشبوھة  
   .االستراحة

 أمام األوالد أمثلة وصوًرا من الحقل ألغراض مشبوھة باإلضافة أن نعرض
رت في المنطقةلذخیرة متروكة وحقول ألغام   .  ُصوِّ

   في منطقة عسكرّیة وحقول ألغام والتي فیھا أن نشرح المخاطر الكامنة
 .  إمكانّیة كبیرة لوجود أغراض مشبوھة مع مواّد قابلة لالنفجار

   لكیفّیة التصّرف عند اكتشاف غَرض غیر  التالمیذ واألوالدأن ُنرشد ونوّجھ
 .معروف أو مشبوه



غرض مشبوه ھو غرض من أّي نوع كان، 
بالذات صندوق ال نعرف ما بداخله ولدينا 

 .موادّ قابلة لالنفجارشكوك أنّه يحوي 

 

غرض مشبوه يبقى مشبوًھا حتّى نتأكّد 
من الّشبھة أو من نفیھا وذلك من خالل 

 .رجال الشرطة المختصّین

                   

 

 



 مثال حّي من الحقل – غرض مشبوه

غرض غیر معروف وبدون صاحب یمكن أن یتواجد في كلّ بیئة 
 
 

 
 
  أو  أجزاء ذخیرة والتي تكون بشكل عاّم مبعثرة في المناطق العسكرّیة

   .بالقرب منھا
 
 



 !  الدخول ممنوع! منطقة عسكريّة، خطر

حصلت في  معظم المخاطر واألحداث التي أُصیب فیھا تالمیذ وأوالد في وقت االستراحة
   .أو بالجوار منھامنطقة عسكرّیة 

   ،ا الدخول لذلك    .لمنطقة عسكرّیة في كّل وقت وكّل زمنُیمنع منًعا باّتً
 على مقربة من المناطق العسكرّیة نواجھ الفتات تحذیرّیة من خطر إطالق الّنار واالمتناع

 :الّتاّم من الدخول لمنطقة عسكرّیة، فیما یلي مجموعة أمثلة من الحقل
 

 



 !  الدخول ممنوع! منطقة عسكريّة، خطر

  أمثلة إضافّیة لالفتات یمكن أن نصادفھا في المنطقة. 
 

 



 المخاطر الكامنة في منطقة عسكريّة

   یمكننا أثناء التواجد في المناطق العسكرّیة: 
صواریخ متروكة غیر مفّككة"أو  أن ُنصاب من إطالق رصاص" 
 
بحیث أّن َمن " قنبلة حّیة"وتشّكل  أن نصادف ذخیرة أُطلِقت ولم تنفجر

      .  یمسكھا یمكن أن یتسّبب بانفجارھا

 قنبلة أُطلقت ولم تنفجر   ذَنب صاروخ قنبلة مرمّیة بدون الفلین



أثناء التواجد في مناطق عسكرّیة نحن معّرضون أن نصادف ذخیرة متروكة: 
 
 

 !ممنوع اللّمس - أمثلة حیّة من الحقل



أثناء التواجد في مناطق عسكرّیة یمكن أن نصادف ذخیرة متروكة: 
 

 
 

 !ممنوع اللّمس - أمثلة إضافیّة حیّة من الحقل



 !ممنوع اللّمس - أمثلة حیّة من الحقل

 ذنب صاروخ

 طرف صاروخ
 مواّد قابلة لالنفجار

 أمشاط ذخیرة

         
 :   בתחמושת עזובה



 !!ممنوع الدخول!! حقل ألغام

والعرباه یمكننا مصادفة  ، الجنوباألردن في الشمال، في غور -بالقرب من حدود البالد
    .الفتات تحّذر من الدخول لحقول ألغام

من المھّم أن نعرف وجود الالفتات ونتوّخى الحذر.  
   أن یكون  ممكن، بدون الفتاتعند اقترابنا من حقل بّرّي ُمحاط بجدار أو شریط حدیدّي

 : ھذا حقل ألغام، لذا

ال ندخل للمنطقة وال ندخل في تجارب خطرة نحن بِغًنى تاّم عنھا.   
 

 



 ُصور حیّة من الحقل

 WVtE&feature=youtu.be7yd6www.youtube.com/watch?v=pWnhttps://   )فیلم الّسلطة إلزالة األلغام( 

 لغم ضّد بني البشر مخفّي بین النباتات

 جدار مكّون من أسالك حدیدّیة ملفوفة تحیط بحقل ألغام

https://www.youtube.com/watch?v=pWn6yd7WVtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWn6yd7WVtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWn6yd7WVtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWn6yd7WVtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWn6yd7WVtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWn6yd7WVtE&feature=youtu.be
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 مرحلة أولى فورّیة
ممنوع االقتراب 
االبتعاد فوًرا 
اآلخرین/ إبالغ وتحذیر األصدقاء  . 
 متًرا 50على األقّل (إبعادھم قدر المستطاع( 

 
 المرحلة الثانیة

  معلّم/ أھل/ رجل أمن/ إبالغ شخص بالغ مسؤول.    
  إعطاء وصف دقیق للوضع. 
االنصیاع لتعلیمات البالغ المسؤول. 

 برنامج فّعالیّات عند اكتشاف غرض مشبوه
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بغرض مشبوه ممنوع االقتراب حّتى ال !     لإلجمال
 ُتصاب  

                                
 
  
 

 .قول ذلك بصوت مرتفع مع باقي األوالد في الّصفّ یجب 
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