التعليم الثانوي
االتجار باألسلحة النارية

دليل المناقشة
العنصر في الفيديو
السياق

األسئلة الرئيسية
•

•

الرسائل الرئيسية

صف المكان (شارع حضري،
ِ

تشير القيادة العدوانية إلى سلوك القيادة

متطور ،مزدحم)

المتعمد والمقصود والذي يُحتمل أن يزيد

ما الذي يدور في هذا المشهد؟

مخاطر االصطدام.

(شخصان يقودان سيارتيهما ،أحدهما
بعدوانية أكثر من اآلخر ،إلخ)

وهي عادة ما تكون مدفوعة باإلحباط أو

•

من يبدو أنه المعتدي؟

نفاد الصبر أو غير ذلك من الحاالت

•

هل هذا مثال على القيادة العدوانية أو

العاطفية السلبية .وهي تختلف عن غضب

غضب الطريق (مما يفسح المجال

ُعرف بأنه التصرفات العنيفة
الطريق الذي ي َّ

لتد ُّخل المتَّجر باألسلحة النارية)

المتبادلة عمدا نتيجة للنزاعات على
الطريق.
إدراك أن السالمة على الطرق متض َّمنة في
الهدف  3من أهداف التنمية المستدامة:
الصحة الجيدة والرفاه.

المشاهد األولى
العنصر في الفيديو
االصطدام

األسئلة الرئيسية

الرسائل الرئيسية

•

كيف يقع االصطدام؟

يشرع المتَّجر باألسلحة النارية في عبور

•

هل كان متعمدا أو نتيجة حادث؟

الشارع ويتسبب في حادث السير.

ما هي الرموز المستخدمة في المشهد
حيث يسهم المتَّجر باألسلحة النارية في هل يضغط المتَّجر باألسلحة النارية على
التسبب في االصطدام؟

زر عبور المشاة أم أنه يتعمد التالعب
بالموقف؟
ناقش دور القياس كوسيلة للمقارنة بين
شيئين ،عادة لغرض التفسير أو اإليضاح.
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التعليم الثانوي
االتجار باألسلحة النارية
التطورات
العنصر في الفيديو
المضرب:

يلوح
ِ

األسئلة الرئيسية
السائق

•

الموجود في الخلف بمضرب
للسائق الذي يصطدم به

•

الرسائل الرئيسية

يلوح أحد السائقين بمضرب
لماذا ِ

ناقش كيف يمكن للعواطف الجياشة مثل

للسائق اآلخر؟ (لكونه غاضبا ،مستاء)

الغيظ والخوف والغضب أن تؤجج النزاع،

كيف ساهمت مشاعر السائقين في

وكيف يمكن أن تستعصي السيطرة عليها

المشهد؟

بمجرد انطالقها.

كيف كان يمكن لهذا الموقف أن ينتهي
بسالم؟

اشرح كيف يمكن للعواطف أن ترتبط
بمشاعر كامنة في أعماق النفس ،من قبيل
الذل واليأس والشعور بالذنب.
يشير النزاع إلى تعارض االحتياجات أو
الدوافع أو األمنيات أو المطالب .ويمكن
لكيفية تناول هذا التعارض أن تكون بناءة
أو هدامة.
توصف عملية حل النزاع بطريقة بناءة
بأنها فرصة للتعلم والفهم والنمو الشخصي.
أما حل النزاع بطريقة هدامة ،فيمكن أن
يلحق الضرر باألفراد والمجتمعات
بنطاقيها المحلي والعام.

السالح:

مت َّجر

األسلحة

•

النارية يقحم األسلحة النارية
في النزاع

ما الذي يفعله إقحام المضرب في

المضرب يفاقم النزاع أو يزيد من حدته.

الموقف المتوتر أصال؟
•

•

كيف يستغل المتَّجر باألسلحة النارية

بتقديم سالح ناري إلى السائق اآلخر،

هذا الموقف؟

يساعد المتَّجر باألسلحة النارية في إقناع

ماذا تتخيل أن يقول المتَّجر باألسلحة

السائق حامل المضرب بأنه بحاجة إلى

النارية للسائق إلقناعه بشراء السالح

شراء سالح للدفاع عن نفسه.

األول؟

United Nations Office on Drugs and Crime │ Vienna International Centre │ PO Box 500 │ 1400 Vienna │ Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0 │ Email: unodc-e4j@un.org | www.unodc.org/e4j

التعليم الثانوي
االتجار باألسلحة النارية
التصعيد باستخدام األسلحة

•

النارية
•

•

ماذا يحدث بعد دخول السالح األول

يبدأ تصعيد باستخدام األسلحة النارية.

في الموقف المتوتر أصال؟

يشتري السائق حامل المضرب سالحا من

ما الذي يجنيه المتَّجر باألسلحة

المتَّجر باألسلحة النارية .ثم يرغب السائق

النارية؟ (المال)

اآلخر في الحصول على سالح أكبر

ما الذي يحدث بعد حصول كال

وأقوى.

الطرفين على أسلحة قوية وإطالقهما

•

النار الواحد على اآلخر؟ (يلقيان

األسلحة النارية ليست غير مشروعة في

مصرعهما)

حد ذاتها؛ لكنها تصبح غير مشروعة عند

كيف كان يمكن نزع فتيل هذا

تسريبها إلى السوق غير المشروعة ،أو

الموقف؟

عندما يساء استعمالها من أجل ارتكاب
الجرائم.
نزع فتيل موقف ما يعني تهدئته وتخفيف
حدته .وعدم إقحام األسلحة كان من شأنه
أن يشكل خطوة كبيرة نحو نزع فتيل التوتر
في الموقف وتفادي اللجوء إلى العنف
المميت.

المشاهد األخيرة
العنصر في الفيديو
األسرتان الملتاعتان في

األسئلة الرئيسية
•

المقبرة

ما الذي يقصد معدُّ الفيديو إيصاله

ما ينتج عن العنف المسلَّح من وفيات

عندما تشرع أسرتا المتوفيين في

مدمرا .ومن شأن
وإصابات وحسرة يكون ِ
تهديد العنف المسلَّح وحقيقته التأثير بشكل

لماذا كان المتَّجر باألسلحة النارية

كبير على مجتمعات محلية بأكملها.

االقتتال؟
•

الرسائل الرئيسية

متخفيا في المقبرة؟ ما الذي كان يأمل
•

تحقيقه؟

كان المتَّجر باألسلحة النارية موجودا

ناقش كيف كان يمكن ألفراد أسرتي

لكسب المال أو االستفادة من حالة نزاع

المتوفيين حل النزاع بينهم دون اللجوء أخرى (بين عائلتي المتوفيين) .ويشجع
إلى العنف؟

المتَّجر باألسلحة النارية استخدام العنف
لحل النزاعات.
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التعليم الثانوي
االتجار باألسلحة النارية

كان بإمكان العائلتين أن تمنحا نفسهما وقتا
معقوال للتأسي أو أن تلتمسا المشورة قبل
محاولة تسوية النزاع ،أو أن تقررا عدم
التفاعل حتى تتمكنا من القيام بذلك بأمان.
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