حظر اصطحاب األسلحة والذخيرة وما شابه من األدوات
والكيماويات إلى المدارس
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يحظر تما ًما اصطحاب أو حيازة األلسحح بالمعنى الوارد في قانون األلسحح بنلسخته المعمول بها حاليًا إلى المدرلس أو
ت مدرلسي  .يندرج ضمن ذلك األدوات المذكورة في قانون األلسحح (وبخاص ما تعرف بالسم لسكين
مححقاتها أو أثناء فعَّاليا ٍ
الفراش  ،وخنجر الدفع ،والمطواة ،واللسكين التي تفتح بقوة الجاذبي  ،والقضبان المعدني الصحب  ،والهراوات ،وما إلى
ذلك) ،إلى جانب األشياء التي ينطبق عحيها حظر الحيازة وفق قانون األلسحح (اللسكين التي تفتح بي ٍد واحدة ،واللسكين ذات
النصل الثابت التي يزيد طول نصحها عن  12لسم) ،ناهيك عن األلسحح الناري .
ينلسحب الحظر أيضًا عحى األدوات المماثح (من قبيل ألسحح رصاصات اإلنذار وألسحح الغاز الملسيل لحدموع وألسحح
اإلشارة) ،وأجهزة رش الغازات وألسحح الحكم والطعن واألدوات المشابه لأللسحح من قبيل لسكين الجزار أو المطبخ أو
لسكين الجيب أو بخاخات الفحفل ومؤشر الحيزر.
تحظر أيضًا األلسحح  ،المعفى الستخدامها كحيًا أو جزئيًا من شرط الترخيص أو تحك المعفاة من حظر االلستخدام أو تحك
األلسحح المعفاة كحيًا أو جزئيًا من مجال االلستخدام الذي يقره قانون األلسحح (مثل ألسحح الحعب أو بندقيات الهواء ذات حد
طاق قذف تصل إلى  0,5جول) .كما يحظر أيضًا اصطحاب نماذج تحاكي األلسحح أو حيازتها ،والتي يمكن بلسبب
ي الخحط بينها وبين األلسحح من منظور قانون األلسحح .
مظهرها الخارج ّ
صا لحيازة ألسحح (ترخيص ألسحح ناري والترخيص
يطبَّق الحظر أيضًا عحى الطالب البالغين ،لسواء الذين يمتحكون ترخي ً
الصغير لأللسحح الناري ) أو الذين يلسمح لهم باقتناء ألسحح ال يحزم لها ترخيص.
تمنع فضالً عن ذلك حيازة الذخيرة بكاف أنواعها واأللعاب الناري وملسحوق البارود والمواد الكيميائي  ،التي تصحح
لاللستخدام في تكوين مر َّكبات متفجرة.
ً
ت فردي  ،مثال لفعَّاليات الرياض أو الملسرح أو في حص االقتصاد
ت في حاال ٍ
يمكن إلدارة المدرلس أن تصدر الستثناءا ٍ
ي أو أثناء الفعَّاليات المدرلسي ذات الصح ببيع الطعام.
المنزل ّ
يجب إعالم كل الطالب في بداي كل عام درالسي بمحتوى هذا المرلسوم المع َّمم .أثناء ذلك يحزم التطرق إلى األخطار
الخاص ذات الصح باللسن .وتجب اإلشارة إلى أن انتهاك هذا الحظر بمنع حيازة األلسحح وما إلى ذلك ،يمكن أن يتبعه
ي.
إجرا ٌء تربو ّ
ي وتأديب ّ
يجب إعطاء نلسخ من هذا المرلسوم المع َّمم إلى أولياء األمور عند التلسجيل في المدرلس (في الغالب في اللسن الدرالسي
األولى والخاملس وعند دخول المدارس المهني ) عحى لسبيل التعريف.
يدخل هذا المرلسوم المع َّمم حيز التطبيق في  1لسبتمبر  2014ويتوقف العمل به بانقضاء يوم  31ديلسمبر .2019

