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يادداشت برای مربيان وترينران:
شما برای تطبيق اين رھنما  60دقيقه وقت داريد شما ميتوانيد که تمام موضوعات درين وقت تعين شده مورد بحث
قراردھيدو خود تان ،موسسه مربوطه تمويل کننده وھدف پروگرام رابه طور خالصه دروقت کم به اشراک کننده گان معرفی
بداريد .شما ميتوانيد با در نظرداشت وقت ومشکالت اشتراک کننده گان آنرا کم ويا زياد کنيد!کوشش کنيد از قصه ھای واقعی
حادثات ناشی از ماين ومھمات باقيمانده از جنگ در منطقه که شما آنرا راپور داده ايد به اشتراک کننده گان بگوييد.

ھدف پروگرام:
وقت  2 :دقيقه
بلند بردن سطح آگاھی اطفال ،جوانان ،مردان وزنان جامعه در ارتباط به خطرات ماين ھا و مھمات منفجر ناشده تا بتوانند از
فعاليت ھای که آنھا را به خطر مواجه ميسازد خود داری نموده و رويه مثبت را بخود اختيار نمايند .و به اين ترتيب در تعداد
حادثات ناشی از ماين ومھمات باقيمانده از جنگ کاھش بعمل آيد.

مقدمه:
وقت  2 :دقيقه
قسميکه شما آگاھی داريد ماين ھا و مھمات منفجر ناشده دشمن مخفی بشريت و زنده جانھا است و ھمين ماين ھا و مھمات
منفجر ناشده است که در جامعه باعث کشته شدن ،معلوليت ھزاران جوان ،اطفال ،مردان وزنان می گردد .بر عالوه ماين ھا و
مھمات منفجر نا شده ھا در روند بازسازی جامعه ،مانع بزرگی را ايجاد نموده که مردم ما نميتوانند به کشت و زراعت،
بازسازی منازل و قريه جات شان به روحيه آرام ادامه دھند .با تمام با شنده ھای کشور واضح است که تعداد زيادی از افراد
جامعه توسط ماين و مھمات منفجر ناشده زخمی ويا کشته می شوند که اکثريت قربانيان ان اطفال ميباشند .البته اين يکی
ازمسوليتھای شما است تا در پروگرام آگاھی ازخطرات ماين ھا و مھمات منفجرناشده اشتراک نموده و ديگران را نيز تشويق
کنيد که در اين پروسه اشتراک نمايند و به ازين طريق به خودتان  ،فاميل وجامعه خدمات شايسته ای را انجام بدھيد.زيرا در
حديث شريف برای ما چنين رھنمايی کرده وميفرمايد ):بھترمردم ،مردمی اند که به مردم ديگر خير شان برسد(شما ميتوانيد با
رساندن يک بيام  ،مردم ديگر را از خسارات جانی ومالی به خواست خداوند جل جالله نجا ت بخشيد.

درسھا:
درس اول:
تأثيرات منفی ماينھا ومھمات باقيمانده از جنگ
اشتراک کننده گان قادر خواھند شد تا انواع و اقسام مختلف النوع تاءثيرات منفی ماين
ھا ومھمات باقيمانده از جنگ را بشناسند.
 7دقيقه
سوال وجواب  ،مثالھای محلی و لکچر.
کارتھای فعاليت مربوط به موضوع

موضوع:
ھدف:
وخت:
ميتود:
مواد درسی :
مراحل :

 -1موضوع را به اشتراک کننده گان معرفی نماييد.
 -2سواالت ذيل را از اشتراک کننده گان بپرسيد.



از اشتراک کننده گان سوال شود که ماينھا ومھمات منفجر نا شده به مردم و اجتماع
چه نوع تاءثيرات منفی داشته ميتوانند؟
تاءثيرات واضراراقتصادی ماينھا ومھمات باقيمانده از جنگ کدام ھا اند؟
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آيا ماينھا ومھمات منفجر نا شده که از جنگ ھا باقيمانده به زراعت ومالداری ھم تاء
ثيرات خود را د ارند؟

 -3بعد از ھر سوال برای آنھا چند لحظه وقت بدھيد تا فکر نموده و جواب را ارايه نمايند .آنھا را
کمک نم وده و مطمين شويد که جواب درست است .
 -4به سطح محل در مورد تاءثيرات منفی و خسارات ماينھا ومھمات منفجر ناشده که از جنگ ھا
باقيمانده چند مثال را اريه نمائيد.
 -5نتيجه گيری نماييد اگرکدام موضوع مشکل باشد آنرا حل نماييد.
به پيامھای عمومی ذيل روشنی اندازيد :
 ماينھا ومھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ بر عالوه اينکه انسانھا وسايير زنده جانھا را ازبين ميبرد ،باعث زخمی
شدن ان ميگردند ،که ممکن است باالی قربانيان حادثات ماين ھا و مھمات منفجر نا شده و خادواده ھای ايشان
تاءثيرات،اقتصادی و اجتماعی داشته باشد ،که جامعه وکشور مارا نيز با مشکالت روبرو ميسازند.
 تداوی قربانيان ماينھا ومھمات که از جنگ باقيمانده به پول ھنگفت و تداوی دوامدار ضرورت دارند که تحمل آن
برای ھر خانواده کاری دشواری است .
 از اثر انفجار ماين ھا ومھمات باقيمانده از جنگ به ھزارھا ھموطنان ما را کشته ويا زخمی کرده .
 ماينھا ومھمات که از جنگ باقيمانده جوانب ديگری زنده گی را مانند زراعت،مالداری،تعليم وتربيه،صحت،تجارت
وسيستم آبياری کشور را نيز متاثر کرده ميتواند.

موجوديت ماينھا ومھمات باقيمانده از جنگ در برابر مردم کوچی ھا و ساير مالداران کشور مشکالت زيادی را
بوجود می آورند.
 از اثر موجوديت ماينھا ومھمات که از جنگ باقيمانده تاثيرات منفی ان زمينھای زراعتی از کشت وزراعت باقی
مانده که در نتيجۀ آن محصوالت زراعتی در جامعه کم ميشوند و اقتصاد مردم ضيعف ميگردد.
 موجوديت ماينھا ومھمات باقيمانده از جنگ در راه ھای موسسات تعليمی در تطبيق ّپروگرام ھای تعليمی موانع ايجاد
نموده و خانواده ھا نميتوانند به اطمينان کامل اطفال خويش را به مکاتب ومدارس بفرستند.
 موجوديت ماينھا ومھمات که از جنگ باقيمانده راه ھا وسرکھا سکتور ھای ترانسپورتی را چنين متضرر ساخته و
در نتيجه در برابر انتقال اموال تجارتی و حاصالت زراعتی موانع ايجاد مينمايند
 به اثر موجوديت ماينھا ومھمات که از جنگ باقيمانده کاريزھا وجويھا بوقت وزمان آن پاکسازی نميشوند که در نتيجه
به سيستم آبياری تاءثيرات منفی ميگذارد.
 افزود شدن به تعداد اشخاص که دارای معلوليت اند به وضعيت اقتصادی کشور تاءثيرات منفی داشته تا خدمات الزم
جھت بازتوانی آنھا آماده گردند.

درس دوم
موضوع :

شناخت ماين ھا و مھمات منفجر ناشده

مقصد :

اشتراک کننده گان قادر خواھند شد تا انواع و اقسام مختلف النوع ماين ھا و
مھمات منفجر ناشده که از جنگ باقيمانده انرا بشناسند.

وقت :

 9دقيقه

ميتود :

سوال جواب  ،و لکچر

مواد درسی :

سلک سکرين يا پرده ھای تصاوير ماين ھا و مھمات منفجر ناشده

مراحل :
 -1موضوع را به اشتراک کننده گان معرفی نماييد.
 -2سواالت ذيل را از اشتراک کننده گان بپرسيد.
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از اشتراک کننده گان سوال نمائيد که دربارهء ماين ھا و مھمات منفجر ناشده چه ميدانيد؟
ماين ھا و ممھمات منفجر ناشده چه خطر دارند ؟
ماين ھا از چه ساخته شده اند ؟
ماين ھا و ممھمات منفجر ناشده چرا انفجار مينمايند ؟
اشکال معمولی ماين ھا را نام بگيريد.
ماين ھا ومھمات منفجر ناشده در کجا پيدا ميشوند ؟
شما دربارهء فيوز ھا و تلک ھای شيطانی چه معلوماتی داريد؟

 -3بعد از ھر سوال برای آنھا چند لحظه فرصت بدھيد تا فکر نموده و جواب را ارايه نمايند .آنھا را
کمک نموده و مطمين سازيد که جواب انھا درست است .
 -4سلک سکرين را با تصاوير ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده روی تخته ويا جای مناسب ديګر
نصب و از آنھا سوال نموده تا نام گرفته و تشريح نمايند ) نام ھای محلی را بيان نمايند(.
 -5نتيجه گيری نمائيد در صورتی که کدام موضوع واضح نباشد آنرا حل نمائيد.
به پيامھای عمومی ذيل روشنی اندازيد :












ماين ھا و مھمات منفجر ناشده منحيث سالح جنگی مورد استفاده قرار گرفته که توانائی کشتن و زخمی ساختن را
دارند در صورتی که جنگ ھا ھم توقف يافته باشد.
ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده امکان دارد در سر زمين و زير زمين پيدا شوند.
ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده دارای انواع  ،اشکال  ،سايز و رنگ ھای مختلف النوع ميباشد .شايد رنگ ھا ی
بعضی ازانھا از قبيل ماين ھای چوبی و فلزی نظر به آب و ھوا تغيير خوھد نمود )زنگ خواھد زد (.ولی خطر آن
از بين نميرود.
ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده از چوب ،آھن ،و پالستيک ساخته شده اند.
در اکثر حاالت بسيار مشکل است که ماين ھا را به چشم ديد زيرا که آنھا اکثرآ در زير خاک ،در بين علف ھاو بته
ھا ه ،درختان  ،جنگالت وحتی در زير آب و غيره موقعيت ھا جابجا گرديده که به نظر نمی ايد .
در جای که يک ماين پيدا شود امکان ماين ھا ی زيادی در آنجا وجود دارد.
مواد منفجر ناشده اکثرآ در سر زمين وجود داشته بنا برين خود داری ازخطر آن کار دشوارنيست .
مواد منفجر ناشده نسبت به ماينھا بسيار خطرناک بوده که به اندک ترين تماس منفجر خواھد شد و آنھا ميتوانند باعث
تخريب بيشتر گردد .
آھن ھای کھنه ،شايد مملو از مھمات منفجرناشده مانند )مرمی ھا ،سرگلوله ھا ،فيوز ميباشد( .
نگه داری اسلحه و مھمات در خانه ھا عاری از خطر نيست و اکثراً اطفال کوشش می نمايد تا با آن بازی نمايد و يا
در اثنای پاکاری آن توسط بزرگان با عث حادثات دلخراش ميشوند.
فير ھای ھوايی نيز خطر ناک اند و اکثراً با عث زخمی و کشته شدن مردم ميشوند.

قبل از ختم اين جلسه باالی پيام ھای ذيل تاکيد وفکر نمائيد :
برای بزگساالن ووالدين:








ھرگز به ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده دست نزنيد.
ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده را پرتاب ننمائيد و چيزی را ھم به طرف آن پرتاب ننمائيد.
ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده را به لگد و مشت نزنيد.
در خانه ھای که ويران است و دشت ھا و کوه ھايکه در ان اثرات جنگ به نظر می ايد سيم ھا ی ناشناخته را کش
و قطع ننمائيد.
ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده را در آب و آتش نياندازيد.
ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده را از يکجا به جای ديگر انتقال ندھيد.
در ساحات که جنگ ھا گذسته و يا اثار و عاليم جنگ به نظر می ايد از جمع اوری اھن ھا خودداری نمائيد! که
سبب از بين بردن و يا زخمی شدن شما ميشود .
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ھرگز به و ير و لينھای اشيای نا آشنا ومشکوک دست نزنيد!
ھر گز مھمات و مھمات منفجرنا شده از جنگ باقيمانده را در خانه خويش نگھداری ننمايد

اطفال عزيز!
-

به اشيای ناشناخته دست نزده ونزديک آن نشويد!
با اسلحه و مھمات منفجر نا شده و سالح ھای جنگی بازی نکنيد.
مھمات که از جنگ باقيمانده انرا به خاطر ھيچ ھدف جمع آوری ننمائيد!
از ماينھا ومھمات منفجرناشده منحيث وسايل ساعت تيری استفاده ننمائيد!
ھيچگاه به يک اسلحه،ماين يامھمات که از جنگ باقيمانده دست نزنيد حتی اگر بزرگان و يا
ديگران را به اين عمل ديده باشيد.
زمانيکه يک چيزی مشکوک ونا آشنا را مشاھده کرديد از آنجا دور برويد و به بزرگان تان
اطالع دھيد!

پيامھای نگھداری از خطرات سالح ھای خورد وسبک در خانه ھا:
-

باالی مھمات منقجر نا شده ضربه وارد ننمائيد که باعث انفجار ميشود.
مرميھا وديگر مھمات منفجره را تماس ننمائيد و ھزگز انھا را در آتش نندازيد  ،که سبب
انفجار ميگردد وباعث از بين بردن شما و خانواده تان ميشود.
از باز وبسته کردن و پاک کردن سالح خويش در پيشروی اطفال خود داری نمائيد زيرا آنھا
کنجکاو اند ممکن است بخواھند که کار شما را تقليد کنند ،ويا به آن ساعت تيری نموده باعث
حادثه گردند.
سالح ر ا دور از دسترس اطفال نگه داريد.
ھيچگاه فير ھوايی نکنيد ودر وقتی که ديگران فيرھای ھوايی ميکنند خود تان در يک جای
مصون بمانيد.
سالح ھا و ممھمات منقجر نا شده ايشای بازی نيستند .
کوشش نکنيد که خود را به مثل نظاميان و ماين پاکان تخنيکی نشان داده و در تخريب انھا
دست به عمل به بزنيد

درس سوم
موضوع :

عاليم  ،نشانه ھا و ساحات خطرناک

مقصد :

اشتراک کننده گان قادر خواھند شد تا عاليم و نشانه ھای مختلف النوع خطرات ماين
ھا ،ومھما ت منفجر ناشده و ساحات خطرناک را شناخته و مورد بحث قرار دھند.

وقت :

 8دقيقه

ميتود :

سوال و جواب ،

مواد درسی :

تصاوير عاليم  ،نشانه ھا و ساحات خطرناک ماين ھا و مھات منفجر نا شده .

مراحل :
 -1موضوع را به شاگردان معرفی نمائيد.
 -2تصاويری که نشان دھنده عاليم و نشانه ھای خطر ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده و ساحات
خطرناک ميباشد برای مشمولين نشان داده و از آنھا سواالت ذيل را بپرسيد :





درتصاوير چه چيز ھا را می بينند ؟
آيا اين نوع عاليم را می شناسيد ؟
اين عاليم چه معنی دارند ؟
آيا اين عاليم را در قرا و قصبات و ساحات تان ديده ايد ؟ در کجا ؟
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کدام فعاليت ھای روز مره ميتواند شما را به خطرات ماين ھا و مھمات منفجر نا شده
مواجه سازد؟
چه چيز ھا ی ديگر ميتواند که خطرات ماين ھا و مھمات منفجر نا شده را نشان دھد؟

 -3جوابات اشتراک کننده گان را مورد بحث قرار دھيد.
بر موضوعات ذيل روشنی بياندازيد:



ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده می توانند در اکثر جاھا پيدا شوند  .اکثرآ بسيار مشکل و حتی غير ممکن است که
ماين ھا را به چشم ديد.
در صورتيکه شما در نزديکی محل زنده گی می نمائيد که ملوث با ماينھا و مھمات منفجر نا شده باشد و يا در
نزديکی ساحات سفر می نمائيد که خطر ماينھا و مھمات منفجر نا شده درآن موجودباشد  ،شما بايد ھميش عاليم و
نشانه ھای خطر را در نظر داشته باشيد که نشان دھنده ساحات خطرات ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده می باشد.

عاليم ونشانه ھای رسمی قرار ذيل اند که تيمھای سروی تحنيکی و ماين پاکی در زمان فعاليت خود
ميګذارند:





سنگ ھای رنگ شدهء سرخ که نشان دھندۀ خطرات ماين ھا می باشد.
سنگ ھای رنگ شدهء آبی که نشان دھندۀ خطر مھما ت منفجر ناشده و ساحۀ جنگ زده می
باشد.
سنگ ھا ی رنگ شدهء سفيد که نشان دھند ساحه محفوظ و پاک از خطرات ماين ھا و مھمات
منفجر نا شده می باشد.
عاليم ذکر شده می توانند در ديوار ھا  ،خانه ھا ی مخروبه  ،خطوط اول جنگ ،خانه ھای
متروکه ،پھلوی سرک ھا و غيره جاھا ديده شود.

عاليم غير رسمی )محلی ( قرار ذيل اند :
 کوت سنگ و خاک
 يک تيری که از چوب يا سنگ ساخته شده باشد و به طرف ساحه خطرناک يا اشيای خطرناک
قرار داده شده باشد.
 شاخچه ھای درختان /چوب و غيره که راه يا سرک را مسدود کرده باشد.
 سنگ ھای که در عرض جاده قرار داده شده باشد.
 عالمهء چليپا  Xکه از چوب ساخته شده باشد.
عاليم يا نشانه ھای که موجوديت احتمالی ماين ھا /مھما ت منفجر ناشده را نشان بدھد قرار ذيل است :








در منطقه که قبآل جنگ اتفاق افتيده باشد.
استخوان ھای پيوسته ويا شكسته حيوانات کشته شده .
ساحات فعاليتھای نظامی ) موضع ھای نظامی و کمين گاه ھا (.
نباتات خشک شده وحشی و اراضی که تغيير شکل نموده باشد.
در جاييکه صندوق ھای مھمات  ،خول ھا ،مرمی ھا و بقايای وسايل نظامی خراب شده
موجود باشد.
در جاييکه توته ھای سيم موجود باشند ويا ساحاتيکه توسط سيم ھای خاردار احاطه شده باشند.
راه ھا  ،سرک ھا  ،مزارعی که کشت نشده باشد ) متروکه ( .

قبل از ختم موضوع پيام ھا ی ذيل را تکرار نمائيد :
بزرگساالن:





ھميشه متوجه نشانه ھای خطر بوده و از رفتن به طرف آن خود داری نمائيد.
ھرگز عاليم و نشانه ھای خطر ماين را بی جا نسازيد.
در جريان سفر ھميشه از مردم محل راه ھای عام و مصئون را بپرسيد.
ھرگز به ساحات نشانی شده خطرات ماين ھا و مھمات منفجر نا شده داخل نشويد.
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 ھميشه کوشش کنيد با شناخت عاليم ونشانه ھای ماين ھا ومھمات که از جنگ باقيماده داخل
نشويد.
 متوجه باشيد که علفھای بلند ووحشی عاليم موجوديت ماين ھا و مھمات منفجر نا شده است
مواشی خويش را غرض چراندن آنجا نبريد
 به اطفال تان بفھمانيد که ھر گز در اطراف مراکز نظامی به ساعت تيری ومالچرانی
نپردازيد! زيرا که ھمين اکنون زياتر قربانيان ازين بابت اند.
برای اطفال:










در ساحات جنگ زده بازی نکنيد.
به ساحات خطرناک و جنگ زده نرويد و آنجا ساعت تيری نکنيد
ھميشه به راه ھای رفت وآمد کنيد که از وجود ماينھا ومھمات باقيمانده ازجنگ پاکسازی شده
با شد حتی اگر دور ھم باشند
بطرف وسايط نقليه وتانکھای تخريب شده نرويد!
در نزديک ساحاتيکه عاليم ونشانه ھای موجوديت ماين ھا و يا مھمات منفجر نا شده که از
جنگ باقيمانده ساعت تيری نکنيد!
مواشی تانرا به ساحاتيکه ديگران از آن استفاده ميکنند ببريد.
به ساحاتيکه مشکوک با ماين ھا و مھمات منفجر ناشده است بخاطر جمع آوری ھيزم و
آوردن آب نرويد!
به پوسته ھايکه جديداٌ تخليه ميشوند ويا قبالً تخليه شده باشند )کمين گاه ھا ،خندق ھا و
موضيعھا( داخل نشويدکه خطرات مرگ را در قبال دارد .
ھيچگاه بطرف مراکزتعليمی نظاميان نزديک نشويد!

درس چھارم
موضوع :
مقصد :
وقت :
ميتود :
مواد درسی :

سلوکھا و فعاليتھای ضرر آور چيست؟
اشتراک کننده قادر خواھد بود تا سلوک فعاليتھای ضرر آور را تشخيص نمايند.
 6دقيقه
سوال و جواب .
تصاوير ،نشانه ھای خطرات ماين ھا و مھمات منفجر نا شده

مراحل :
 -1عنوان درس را به شاگردان معرفی نمائيد.
بر موضوعات ذيل روشنی بياندازيد:
رويه وفعاليتھای ضرر آور:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جمع آوری سنگ ھا وچوب ھا از ساحات خطرناک .
جمع آوری آھن ھای کھنه در ساحات جنگ زده
داخل شدن به خانه ھای مخروبه و متروکه که در چنگ ھا ويران گرديده
عبور نمودن از عالمات )رسمی وغير رسمی ( در ساحات که خطرات ماين ھا و مھمات منفجر نا شده موجود
باشد
گشت و گذار در ساحات مشکوک )جنگ زده(
بازی نمودن در ساحات خطرناک
استفاده نمودن از راه ھا و سرک ھای که مردم از آن استفاده نميکنند.
استفاده نمودن از خول ھای مھمات منفجر ناشده منحيث وسايل منزل وزنگ مکتب ومدرسه وغيره.
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ھوشدار به بزرگساالن:





سعی کنيد تا يک الگوی خوب ودرست برای کودکان خود باشيد ،اکثراً کودکان در اثرتقليد از رفتار بزرگان خود
دچارحادثھميشوند.
جمع آوری خريد وفروش آھنھای کھنه از ساحات که خطرات ماين ھا و مھمات منفجر نا شده موجود باشد يک عمل
خطرناک است اطفال خود را بفھمانيد که به آشيای نا آشنا وخطرناک دست نزنند و آھنھای کھنه را جمع آوری نکنند.
!
به اطفال تان بفھمانيد چيزی را که ما نمانده باشيم واز ما نباشند،به آن غرض نگيريم و آنرا نه برداريم.

 -2اطمنان حاصل نماييد که اشتراک کننده گان بالخصوص اطفا ل آن سلوکھای خطرناک را خوب
بشناسند که مرگ ومير را بارمی آورد ،تا آنرا تکرارنه نمايند.

درس پنچم
موضوع :

در صورتی که با يک ماين ،/مھما ت منفجر نا شده که از جنگ ھا باقيمانده يا به ايشای
مشکوک و خطرناک مواجه ميشويد چی ميکنيد؟
شتراک کننده گان خواھد دانست تا در صورتيکه يک ماين ويا ايشای
خطرناک را می بيند چه بايدکرد؟

وقت :

 6دقيقه

ميتود :

نمايش

ھدف :

مراحل :
 -1موضوع را به اشتراک کننده گان معرفی کنيد.
 -2در ارتباط موضوع از شاگردان سوال نموده و نظريات شان را مورد بحث قرار دھيد.
بر موضوعات ذيل روشنی بياندازيد:
الف :خودتان در ساحه پاک استيد


در صورتی که يک شخص در راه پاک ميرود ويک ماين ويا،مھمات منفجر نا شده را که
از جنگ باقيمنده يا يک چيزی خطرناک ومشکوک را می بيند ساحه را نشانی نموده در
نزديکترين قريه با بزرگان ومسولين محل در تماس شده مسووليت ايمانی و اسالمي خويشرا
ادا نمايند .



در صورتيکه خود شخص فرصت آنرا نداشته باشد که به مسئولين ويا به تيم ھای ماين پاکان
خبر دھد بعد از خبر دادن به يکی از بزرگان قريه به راه خود ادامه دھد.



مسئولين محل ويا بزرگان وظيفه دارند که معلومات چنين آشيای خطرناک را به مسئولين
محلی و يا تيم ھای ماين پاکی که درانجا نزديک باشد شريک نموده ويا ھم ازطريق شماره
جواب ده سريع ) (0708606060به مرکز ھماھنگی امورماين پاکی افغانستان اطالع دھد.

ب:داخل ساحه ماينزار استيد!
اولتر از ھمه کوشش شود که شخص به ساحاتيکه آلوده به ماين ھا و يا مھمات منفجر نا شده داخل
نشوند يعنی سعی نمائيد که از ساحات خطرناکی که در قريه تان موجود است با خبر باشيد ولی اگر
باوجودی ھمه کوششھا داخل ساحه ملوث با ماين ھا يا مھمات منفجر ناشده که از اثری جنگ ھا
باقيماند شديد! واز مسيرمصئون منحرف شديد به نکات آتی توجه کنيد:
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بطور آنی وعاجل ايستاده شويد!



به ديگران بگوئيد که حرکت ننمايند زيرا که ساحه خطرناک است .و امکانات ماين ھا و يا
ومھمات منفجر ناشده موجود است



در صورتيکه يکنفر از آنھا در ساحه پاک باشد از وی تقاضا نمائيد تادر جستجوی کمک شده
و به مقامات محلی و يا نزذيک ترين تيم ماين پاکی اطالع دھد



پيامھای عمومی ذيل رابه اشتراک کننده ھا تکرارکنيد:



الی رسيدن کمک منتظر باشيد،



دراثنای انتظارکشيدن ازھرنوع حرکات بيجا جداً خودداری نمائيد.



درس ششم
موضوع :

در صورتی مواجه شدن ويا آگاھی حاصل نمودن از قربانيان ماين ھا  ،مھمات
منفجر ناشده وآشيای مشکوک چه بايد کرد؟

مقصد :

اشتراک کننده گان خواھد دانست که در صورتی حاصل نمودن اطالع از
قربانيان ماين ھا ياومھمات منفجر نا شده که از اثری ا جنگ ھا باقيمانده يا
چه خواھند کرد؟

وقت :

 7دقيقه

ميتود :

سوال و جواب.

مواد درسی :

مواد درسی ضرورت نيست.

مراحل :
 -1عنوان درس را به شاگردان معرفی نمائيد.
 -2از آنھا سوال نمائيد در صورتی که قربانی حادثه ماين را می بينيد چه می کنيد.
 -3نظريات آنھا را مورد بحث قرار دھيد.
 -4طريقه درست و موضوع را برای آنھا نمايش داده و توضيح نمائيد.
 -5اشتراک کننده ھا را به دوگروپ تقسيم نموده وازآنھا بخواھيد که راجع به موضوع تمرين نمايند.
بر موضوعات ذيل روشنی بياندازيد:
اگرحادثه انفجار در ساحه ملوث به ماين ھا و يا مھمات منفجر ناشده رخ داده باشد  ،ھرگز داخل چنين
ساحات نشويد! چرا؟
1

-1
-2
-3
-4

خود تان صدمه می بينيد.
شايد با داخل شدن شما در ساحه مشکوک انفجار ديگری رخ بدھد و سبب زخمی ويا کشته
شدن شما کردد وزخمی ھم صدمه بيشتر ببند .
به شخص که زخمی گرديده ازرسيدن کمک اطمنان بدھيد.
جھت تدارک کمک تنحنيکی و مسلکی اقدام نمائيد.

شما ميتوانيد ا زاشخاص ذيل کمک بخواھيد :
 -1نزديکترين تيم ھا ی ماين پاکی که در قريه شما و يا در اطراف ان مصروف فعاليت ماين
پاکی ھستند .
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 -2مقامات محلی.
 -3کلينيک ھا و شفاخانه ھا

تا وقتيکه کمک ميرسد :
-1
-2
-3
-4

ھرگز داخل ساحهء خطرناک نشويد.
با قربانی حادثه صحبت نمائيد.
برايش بگوييد که از جايش حرکت نکند.
ھرگز چيزی را به اطرف اش پرتاب نکنيد.

اگراز شخص زخمی خون ريزی شديدی داشته باشد وی را از دور رھمنای کنيد تا چطور بتواند
خونريزی خويش را متوقف نمايد
 زخم را محکم ببندد  ،کوشش نمايد زخم را به طور ببندد که رسد خون به اعضای ديگربدن قطع نه شود.
 به انتظار رسيدن کمک باشد.
قابل توجه رھمنا يا استاد :
<< مطلب فوق الذکررا به اطفال تدريس نه کنيد.
<< اگراطفال با قربانی ماين ھا و يا مھمات منفجر نا شده روبرو ميشوند ،به آنھا راھنمای نمائيد که به
طرف زخمی نه رود  ،به والدين ايشان ويا بزرگان محل خبردھند.
پيام کليدی اين درس :
کوشش نکنيد که به قربانی حادثه ماين يا مھمات منفجرناشده نزديک شويد زيرا ممکن است حادثه ديگر رخ
بد ھد وخود تان ھم زخمی شويد.
در صورت وقوع حادثه در ساحه ايکه ملوث با ماين نباشد:


ھر چی عاجل داخل اقدام شده به مصدوم کمک اوليه نمائيد وفوراٌ مصدوم را به نزديکترين کلينيک ويا شفاخانه انتقال
دھيد.

قابل توجه  :درصورتيکه از کدام مرجع در رابطه به حادثه ماين يا مھمات منفجر نا شده که از جنگ ھا
ھاباقيمانده آگاھی حاصل نمائيد وبدانيد که راپور آن به موسسات ماين پاکی داده نشده ھر چی عاچل راپور
آن به موسسات ماين پاکی با خانپری فورم ويا تليفون ارائه بداريد.

درس ھفتم
موضوع :

کارت ھای فعاليت ) تکرار پيام ھا (

مقصد :

اشتراک کننده گان قادر خواھند بود تا کارت ھای فعاليت را شناخته و مفھوم
آنرا درک نمايند ) عاليم خطر  ،سلوک خطرناک و ساحات خطرناک(.

وقت :

 10دقيقه

ميتود :

سوال و جواب.

مواد درسی :

سيت مکمل ده قطعه کارت ھا ی فعاليت.
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مراحل :
 -1موضوع را به شاگردان معرفی نمائيد.
 -3برای ھر نفر اشتراک کننده يک قطعه کارت بدھيد در صورتی که تعداد شان زياد باشد برای دويا
سه نفريک کارت فعاليت را بدھيد.
 -4از آنھا تقاضا نمائيد تا کارت ھا را به صورت دقيق مشاھده نموده و دريابند که در کار ت ھا چه را
می بينند ؟
سواالت ذيل را ازآنھا بپرسيد :
 در تصاوير چه را می بينيد؟
 مردم چه ميکنند چرا ؟
 به نظر شما آيا آنھا يک عمل مثبت را انجام ميدھند؟
 به آنھا چه واقع خواھد شد؟
 برای شان وقت بدھيد تا مباحثه نمايند.
 -2از اشتراک کننده گان تقاضا نمائيد تا پيش روی صنف آمده و کارت ھا ی دست داشته خويش را به
ديگران توضيح نمايند.
 -3در اخير از آنھا تقاضا نمائيد تا پيام ھای عمومی را دوباره تکرار نمايند.
مطلب ذيل راتشريح نمائيد :
به اشيای ناشناخته دست نزنيد!
اين پيام شامل فعاليت ھا ی ذيل ميشود:




کش و يا قطع نه کردن سيم ھای ناشناخته .
نه انداختن سنگ و يا ديگر چيز ھا به طرف ماين ھا و مھما ت منفجر ناشده .
امتناع ازجمع آوری آھن ھا کھنه از ساحات جنگی

از ساحات خطرناک دور باشيد!
ساحات خطرناک قرار ذيل است:





ساحهء که با رنگ سرخ و آبی نشانی گرديده است.
ساحاتی که درآن وسايط تخريب شده و خانه ھای تخريب شده  /خالی وجود داشته باشد.
ساحات نظامی ترک شده و ساحات جنگ زده .
ساحاتی که تا ھنوز نشانی نشده اند ) کسی به آن ساحات رفت و آمد نميکند(.

به طرف قربانی حادثه ماين نرويد !



در جای که يک ماين است امکان موجوديت ماين ھای ديگر نيز ميباشد در صورتی که شما کوشش کنيد که زخمی را
کمک نمائيد شايد با ماين ديگر مواجه شويد در آنصورت خود را نيز زخمی ميسازيد.
شما ميتوانيد با خبر دادن به تيم ماين پاکان  ،کارمندان صحی  ،يا مقامات محلی وی را کمک نمائيد

چيزی که راجع به خطر ماين ھا و مھمات منفجرناشده ميدانيد به اطفال ،فاميل و ھمسايه ھای تان
بگوييد!

ارزيابی جلسه
وقت:

 2دقيقه

از شاگردان راجع به موضوعاتيکه تدريس شده سوال نموده و پيام ھای عمومی را برايشان تکرار نماييد.

ختم

12

