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דבר ד"ר מיכל חמו-לוטם  -מנכ"ל ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים

ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים מתכבד להגיש ,זו הפעם הראשונה בישראל ,מסמך המתאר את
היפגעות הילדים באוכלוסיה הערבית בתאונות במדינת ישראל .בחלק הראשון של המסמך
תוכלו למצוא תמונה כללית על היקף בעיית ההיפגעות באוכלוסייה הערבית כפי שעולה
מהנתונים הקיימים ברמה הלאומית ובחלקו השני תוכלו למצוא מאפייני היפגעות ייחודיים של
ילדים באוכלוסיה הערבית כפי שעולה ממחקרים נקודתיים.
ארגון הבריאות העולמי זיהה את תופעת התאונות כאחת ממגפות האלף השלישי .על-מנת
להתמודד עם מגיפה זו חרט ארגון 'בטרם' על דגלו את החזון "עושים עולם בטוח לילדים" .ארגון
'בטרם' שם לעצמו כיעד להפחית את היפגעות הילדים בישראל ב  50% -עד שנת .2020
תמונת המצב העולה מהמסמך מבססת את הקביעה כי פגיעות שכיחות יותר בקרב ילדים
באוכלוסיה הערבית לעומת ילדים באוכלוסיה היהודית .לאור זאת ,ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים
פועל באמצעות צוות מקצועי ומחויב של רכזים ערבים ,בראשותו של מר נאסים עאסי זה
מספר שנים בפעילות המותאמת לאוכלוסיה הערבית .הפעילות מתמקדת בעשייה ברשויות
המקומיות ,ברתימת שותפים בקרב המנהיגות וקובעי המדיניות ובקרב אנשי מקצוע ,גיוס
משאבים לפעילות בשטח ,הכשרת כוח אדם ,העצמה קהילתית ,ופיתוח ויישום פרויקטים
ייחודיים ותכניות התערבות מותאמות לקידום בטיחות ומניעת היפגעות הילדים הערבים
בישראל.
אני מודה לכל שותפינו לעשייה ולצוות המקצועי בארגון 'בטרם' וקוראת לכל הגורמים לקחת
חלק בעשייה חשובה זו שתכליתה הצלת חיי ילדים ושיפור איכות החיים של ילדי האוכלוסייה
הערבית בישראל .

יחד  -עושים 'בטרם' באוכלוסייה הערבית
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ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺑﻄﻴﺮﻡ" ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﻻﻭﻻﺩ
ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺃﻷﻃﻔﺎﻝ – ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻣﻴﺨﺎﻝ ﺣﻴﻤﻮ -ﻟﻮﻃﻢ
ﲢﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ;
ﻳﺴﺮﻧﺎ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺘﺮﺻﺪ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻻﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ ,ﻓﻲ ﺃﻟﻘﺴﻢ ﺃﻻﻭﻝ ﻣﻨﻪ،
ﺗﻌﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻻﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻪ ﺃﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﺃﺻﺎﺑﺔ ﺃﻻﻭﻻﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻟﺼﺤﺔ ﺃﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ) ,(W.H.Oﺗﺮﻯ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻷﻭﻻﺩ ﻭﺑﺎ ﹰﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﺑﺌﺔ ﺃﻷﻟﻔﻴﺔ ﺃﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻟﻮﺑﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺑﻄﻴﺮﻡ ﺭﻓﻌﺖ ﺃﻟﺮﺍﻳﺔ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ " ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻋﺎﻟﻢ ﺁﻣﻦ ﻷﻭﻻﺩﻧﺎ " ﻭﻫﺪﻑ ﺃﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻻﻭﻻﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50%ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2020
ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺃﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﳌﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﲔ ﺃﻳﺎﺩﻳﻜﻢ ،ﻓﺈﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻷﻭﻻﺩ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻴﻬﻮﺩﻱ .ﻫﺬﻩ ﺃﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﺗﺖ ﺑﻨﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺟﺬﺭﻳﺔ ﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﺃﻟﻌﻤﻞ ﳌﺆﺳﺴﺔ
"ﺑﻄﻴﺮﻡ" ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﻷﻭﻻﺩ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﺎﻗﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﺍﻣﻬﻨﻴﲔ ﻭﺃﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺃﻷﻣﺎﻥ ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ
ﻧﺴﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺎﺻﻲ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺃﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻘﺮﻯ
ﻭﺃﳌﺪﻥ ﺃﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﺻﻨﺎﻉ ﺃﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﺃﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭﺃﳌﺘﻄﻮﻋﲔ .ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﲡﻨﻴﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﲤﻜﲔ )ﺗﻌﺰﻳﺰ( ﻃﻮﺍﻗﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺃﳊﻘﻠﻲ ،ﺑﻨﺎﺀ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﹰ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﻣﺎﻥ ﺃﻷﻭﻻﺩ ﻭﺃﳊﺪ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ.
ﺑﺈﺳﻤﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ﻓﺈﻧﻲ ﺃ ﺷﻜﺮ ﺷﺮﻛﺎﺀﻧﺎ ﺃﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﺎﻝ ﻓﺄﳌﺴﺎﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ .ﻛﻤﺎ ﻭﺃ ﺷﻜﺮ ﻃﺎﻗﻢ ﺃﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺑﻄﻴﺮﻡ" ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﻷﻭﻻﺩ ﻭﻧﺪﻋﻮ ﻛﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﻓﻠﺬﺍﺕ ﺃﻛﺒﺎﺩﻧﺎ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﻊ ﻛﻞ ﺃﻟﺸﻜﺮ ﻭﺃﻟﺘﻘﺪﺑﺮ

ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﺎﺋﺢ "ﺑﻄﻴﺮﻡ" ﻓﻲ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ )(1
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٥ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ٦,٩٩٠,٧٠٠ﺷﺨﺺ ,ﻣﻨﻬﻢ  ١,٣٧٧,١٠٠ﻋﺮﺏ ) .(٪١٩٫٧ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺴﻠﻤﲔ ) ,(٪٨٣ﻣﺴﻴﺤﻴﲔ ) (٪٩ﻭﺩﺭﻭﺯ ).(٪٨
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) (٪٤٥ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ٪١٤٫٥ ,ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ ٪١١ ,ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ٪١٦٫٥ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ,ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ٪١٠ -ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭ ٪١ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻞ-ﺃﺑﻴﺐ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ٤٫٩١ ,٢٠٠٥ﺷﺨﺺ ,ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  ٣٫١١ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ٪٩٫٤ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٥ﻛﺎﻥ  ٢,٣٢٦,٤٠٠ﻃﻔﻞ ,ﻣﻨﻬﻢ  ٦٤٧,٢٠٠ﻃﻔﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ  ٪٢٧٫٨ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .ﻣﻨﻬﻢ  ٪٢٣٫٩ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ٪١٫٩ ,ﻣﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻭ ٪٢ﺩﺭﻭﺯ.

ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ – ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ -ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻭﻻﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺐ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ.
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ  ١٧٠ﻃﻔﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ,ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٤ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﳝﻜﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ١٨٥
ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ .ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺃﻱ  ٪٨٨ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻮﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ٪٩٣ ,ﻣﻦ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳌﻜﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﲢﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ) ﺃﻱ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ( ,ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻭﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ.
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻜﻮﺙ ﻓﻲ ﺃﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ.
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ,٪٢٧٫٨ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ  ٪٤١ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ
) (2ﻭ ٪٣٨ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻜﻮﺙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ) (3ﺃﻱ ﺃﻥ ,ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻳﺰﻳﺪ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ.

ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ
ﻗﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ٢٠٠٠-١٩٩٨ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻴﻞ  ١٧-٠ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺏ ٢٫٢ -ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ.
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ,٢٠٠٣ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻴﻞ  ١٧-٠ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺏ ٢٫٧ -ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ .ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ  ١٢٫٣ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﻓﻲ ﺟﻴﻞ  ,١٧-٠ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ  ٤٫٥ﻟﻜﻞ ١٠٠
ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﻓﻲ ﺟﻴﻞ  ٠-١٧ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ).(2
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ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :١ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ٢٠٠٠-١٩٩٨ﻟﻜﻞ ١٠٠,٠٠٠ﻃﻔﻞ.
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺮﺏ /ﻳﻬﻮﺩ

ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ

ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻓﺌﺔ ﺍﳉﻴﻞ

2.17
2.47

4.8
3.8

10.4
9.4

0-17
1-14

) ﺇﻗﺘﺒﺎﺱ " -ﺑﻄﻴﺮﻡ" -ﺇﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺃﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  -ﺣﻴﻤﻮ-ﻟﻮﻃﻢ ،ﻣﻴﺨﺎﻝ .ﺇﻧﺪﻱ-
ﻓﻨﺪﻟﻴﻨﻎ ،ﻟﻴﺮﻱ .ﺟﻄﻠﻤﺎﻥ ،ﻓﻜﺘﻮﺭﻳﺎ .ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺃﻻﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  -ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﺑﻄﻴﺮﻡ" .ﻧﺸﺮﺓ ﺭﻗﻢ " .1021ﺑﻄﻴﺮﻡ"(2006 .

ﺍﳌﻜﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ,١٩٩٤ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻜﻮﺙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺏ  ١٫١٥ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ.
 ٪١٤٫٤ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﻣﻜﺜﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ  ٪٨٫١ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ) .(4ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ.

ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ٢٠٠٠-١٩٩٨ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺘﺴﺒﺐ ﻣﻮﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺟﻴﻞ  ١٧-٠ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻫﻲ :ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺓ ) ٣٫٧ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ( ,ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻛﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ) ١٫٩ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ( ,ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ
) ١٫١ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ( ,ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ) ٠٫٧٥ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ( ).(2
ﺭﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ  :١ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﻴﻞ  ١٧-٠ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ٢٠٠٠-١٩٩٨
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮﺩﻱ

ﺃﺧﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺮﻑ

ﺃﺧﺮ
ﻣﻌﺮﻑ

ﺗﺴﻤﻢ

ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻧﻘﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻘﻞ ﺃﺧﺮﻯ

ﻋﺎﺑﺮ
ﺳﺒﻴﻞ

ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻬﻮﺩﻱ

ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻧﻘﻞ

ﺣﺮﻭﻕ

ﺳﻘﻮﻁ

ﻏﺮﻕ
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ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٠ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﳌﻜﻮﺙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻴﻞ ١٧-٠
ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻲ :ﺳﻘﻮﻁ ,ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺓ ,ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻭﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻛﺮﻛﺎﺏ ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ).(3
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ,ﺣﺴﺐ ;

ﺍﳉﻴﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﲢﺪﺙ ﻓﻲ ﺟﻴﻞ  :١٧-١٥ ,٤-١ ,٠ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ٢٠٠٠-١٩٩٨ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻝ-
 ١٦٫٨ ,١٤٫٧ﻭ ٢٣٫٤ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻓﻲ
ﺟﻴﻞ  ٤-١ﻭ.(2) ٩-٥

ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺼﺎﺏ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ,ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﳝﻴﻠﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ.

ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﲤﻴﺰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ
ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ .ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻵﻥ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺑﺤﺜﺖ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ,ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﺟﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ,ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ٪٦١٫٥
) ١,٤٦١ﻃﻔﻞ( ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﻫﻢ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻋﺮﺏ .ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ) ٪٤٫٢ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ  ٪٢٫٢ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ( .ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﳉﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﺘﻤﻌﲔ.
ﺣﺴﺐ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺘﻠﻔﺔ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺟﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ).(5
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﺟﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻫﻲ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ),(٪٣٦٫١
ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ) ,(٪٢٨٫٥ﺿﺮﺏ ) (٪١٣٫٢ﻭﺟﺮﻭﺡ ) .(٪١٢٫٣ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺮﻭﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ).(6) (٪٦٨٫٤
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﺟﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ,ﻭﺟﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺎﻛﺜﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﺘﻤﻌﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ .ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ٢٠٠٤-٢٠٠٢ﰎ ﻣﻜﻮﺙ  ٢,١٢١ﻃﻔﻞ ﻓﻲ
ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻘﻮﻃﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ,ﻣﻨﻬﻢ  ١,٢٤٨ﻃﻔﻞ ) (٪٥٩ﻋﺮﺏ ﻭ ٨٧٣-ﻃﻔﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ ) .(٪٤١ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻜﺜﻮﺍ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﻣﻦ  ١١٩ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ١٩٩٥-١٩٩٣ﺇﻟﻰ  ١٢٨ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  .٢٠٠٤-٢٠٠٢ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻜﻮﺙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻘﻮﻃﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ).(7
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ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ,ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮﻱ ﺳﻨﺔ ٢٠٠٤-١٩٩٤ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻟﻌﻔﻮﻟﺔ ,ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺃﺟﺴﺎﻡ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﲢﺖ ﺟﻴﻞ ﺳﻨﺘﲔ ,ﺫﻛﻮﺭ ,ﻋﺮﺏ ﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺃﺟﺴﺎﻡ
ﻏﺮﻳﺒﺔ ).(8
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﺟﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺮﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ,ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻧﺎﺭﻳﺔ ,ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺠﺮﺓ
ﻣﺮﲡﻠﺔ ﻭﺟﺪ ﺃﻧﻪ  ٪٩٣ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻋﺮﺏ ﻭ  ٪٥٣ﺑﺠﻴﻞ  ١٥-١ﺳﻨﺔ ).(9

ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺮﻕ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﺘﻞ ﻃﻔﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺩﺙ ﻃﺮﻕ ﺗﺰﻳﺪ ﺳﺘﺖ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﺘﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ .ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ٢٠٠٦-٢٠٠١ﻗﺘﻞ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﲟﻌﺪﻝ  ٢٥ﻃﻔﻞ ﺑﺠﻴﻞ  ٩-٠ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺮﻕ .ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﺗﻮﻓﻲ ﻛﻤﺸﺎﺓ ).(10
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﺟﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ ,ﻭﺟﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﺸﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺳﻨﺔ
 ٢٠٠٢-٢٠٠١ﻭﺟﺪﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ) (٪٤٥ﺣﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺁﻣﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ,ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﳌﻨﺰﻝ /ﻣﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻮﻕ  ٪١٦ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﺸﺎﺓ ٪٣٣ ,ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﻞ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﳊﻮﺍﺩﺙ ﻛﻤﺸﺎﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ :ﺍﳉﻴﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎﺕ ﻫﻮ  ٣٫٩ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ٦٫٩
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ .ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺻﻌﺒﺔ  ٦٫٥ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ  ٩٫٥ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺳﻬﻠﺔ  ٨٫٣ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ  ١٠٫٥ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ).(11

ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺁﻣﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﻨﻊ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ.
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ,ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  ١٤ﺳﻨﺔ ﻓﻲ
ﻛﻼ ﺍﻤﻌﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻨﻪ
ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ .ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ .ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎﺕ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ).(12
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﺧﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ,ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ,ﰎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻝ ٥١١ -ﺃﻡ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺑﺠﻴﻞ  ١٧-٠ﺳﻨﺔ .ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻫﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺪﺭ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻌﻬﺎ .ﰎ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﳌﺘﺪﻳﻨﺎﺕ .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻟﻄﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺓ ).(13

ﺗﻠﺨﻴﺺ
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ,ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ,ﺍﳌﻜﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻲ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 1ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ,ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
 2ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ,ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
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ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ,ﺑﻴﺌﻴﺔ ,ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .ﺇ ﹼﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ,ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ,ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﳑﻴﺰﺓ
ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻣﺜﻞ :ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺑﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﺰﻝ ,ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺟﺪﺍﺭ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻋﺪﻡ
ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻣﻠﻌﺒﺎ ﹰ ﺁﻣﻨﺎ ﹰ ,ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺃﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ,ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ .ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.

ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ,ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﺎ ﹰﺀ ﻭﻗﺪﺭﺍ ﹰ .ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻊ  ٪٩٥ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﺋﻠﻲ ,ﻣﺤﻠﻲ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ,ﻗﻄﺮﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ
ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ,ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ .ﻛﻤﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﺴﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
‹ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﺘﻠﻒ :ﺃﺑﺎﺀ ,ﻣﺮﺑﲔ ,ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻛﻼﺀ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ,ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ,ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ,ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺦ.
‹ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﺎﻝ .ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻤﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ﻟﺪﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻬﺪﻑ.
‹ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻵﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ :ﺩﻫﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺨﻠﻒ ,ﻭﺿﻊ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻵﻣﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ,ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ,ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﹰ
ﺍﻟﺦ.

ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
‹ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺎﺑﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻛﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻛﻤﺸﺎﺓ .ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻬﺎ ,ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ,ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ.
‹ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ.

ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
‹ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﲟﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
‹ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﻜﲔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺭﻗﻢ  ٤ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﰎ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻠﻴﺔ.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ
ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻬﺪﻑ ﳌﻨﻊ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
‹ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻬﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ,ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ,ﺍﻟﺮﻓﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,
ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﳌﺪﻥ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
‹ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ,ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻭﺍﳉﺪﺍﺕ ﻛﺄﻣﻨﺎﺀ ﻟﻸﻣﺎﻥ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ.
‹ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
‹ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻣﺎﻥ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ,ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ,ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ:
‹ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
‹ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
‹ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﺘﻠﻔﺔ:
ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ,ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ.
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ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻄﻴﺮﻡ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻄﻴﺮﻡ ﻻﻣﺎﻥ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ،ﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﻪ ﺧﻴﺮﺑﻪ ﺳﺒﺎﻗﻪ ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﻻﻣﺎﻥ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺑﻴﺌﻪ ﺍﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﺑﻨﻴﻪ ﲢﺘﻴﻪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﻗﻴﻪ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﻪ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻭﻻﺩ .
ﺍﻗﻴﻤﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﻪ ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻴﺨﺎﻝ ﺣﻴﻤﻮ ) ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﻬﻨﻪ(  ،ﻭﺍﻟﺒﺮﻓﻮﺳﻮﺭ ﻳﻬﻮﺩﺍ ﺩﺍﻧﻮﻥ)
ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻪ( ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻭﻻﺩ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥٠ﻣﻦ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٠
ﻓﻲ ﺃﻷﻭﻧﻪ ﺃﻷﺣﻴﺮﻩ ﰎ ﺇﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺮﺑﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﳉﻤﻌﻴﻪ ,ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﺃﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ,ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻨﺎﺷﻴﺮ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﻊ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺃﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ,ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻪ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ .ﻳﺤﺘﻮﻱ
ﻃﺎﻗﻢ ﺃﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻬﻨﻴﲔ ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻪ ﺃﻟﺼﺤﻴﻪ.

ﺃﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﳌﺮﻛﺰ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻄﻴﺮﻡ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﻷﻭﻻﺩ
ﻃﺎﻗﻢ ﺃﳌﺮﻛﺰ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺭﻭﺳﻪ ﻭﻣﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎ

ﺍﳊﻠﻢ :ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﻦ ﻟﻼﻭﻻﺩ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮﺡ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ – ﺍﻳﺼﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﳌﻬﻨﻴﻪ ﻛﺎﳌﻤﺮﺿﺎﺕ ,ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺿﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ,ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ,ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ,ﺃﻷﻃﺒﺎﺀ ,ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺎﻟﺲ
ﻭﺃﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .
ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ – ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ,ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺃﻟﺴﻼﻣﻪ ﻭﺃﺣﺰﻣﺔ ﺃﻷﻣﺎﻥ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻪ – ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴﻪ ﻭﺍﻗﻴﻪ ﲟﺤﻴﻂ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻭﻻﺩ ,ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺃﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﺘﻤﻊ ﻛﺮﺟﺎﻝ ﺃﻟﺪﻳﻦ ,ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺃﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ,ﳉﻨﺔ ﺃﳌﺘﺎﺑﻌﻪ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺃﺎﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ – ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺪﺭﻭﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺑﺤﻮﺙ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻪ .
ﺗﻔﻮﻳﺾ  ،ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻭﲤﻜﲔ – ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻠﺘﺰﻣﻪ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻫﻠﻴﻪ ﻭﺍﻓﺮﺍﺩ,
ﻓﻘﺪ ﺇﺳﺘﻄﺎﻉ ﻃﺎﻗﻢ ﺃﳌﺮﻛﺰ ﺃﻟﻌﺮﺑﻲ ﲡﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  ٢٠٠-١٥٠ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻭﻣﺘﻄﻮﻋﻪ ,ﰎ ﺃﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺃﻋﻄﺘﻬﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﺒﺔ ﺃﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺃﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ.

ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﳌﻨﻊ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﻓﻠﺬﺍﺕ ﺃﻛﺒﺎﺩﻧﺎ
ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
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מבוא
האוכלוסייה הערבית בישראל )(1
בסוף שנת  2005מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל  6,990,700איש ,מהם  1,377,100ערבים ) .(19.7%האוכלוסייה
הערבית בישראל כוללת מוסלמים ,נוצרים ודרוזים .על פי חלוקה זו ,המוסלמים מהווים כ 83%-מהאוכלוסייה הערבית;
נוצרים מהווים כ 9%-מהאוכלוסייה הערבית; דרוזים מהווים כ 8%-מהאוכלוסייה הערבית.
האוכלוסייה הערבית מרוכזת בפריפריה :כ 45%-ממנה מתגוררת באזור הצפון 14.5% ,באזור חיפה; כ 11%-באזור
הדרום וכ 16.5%-באזור ירושלים; היתר מתגוררים במרכז הארץ כ 10%-באזור המרכז וכ 1%-באזור תל-אביב.
בשנת  ,2005מספר הנפשות הממוצע במשקי בית ערביים היה  4.91נפשות בממוצע ,לעומת  3.11מספר נפשות
ממוצע במשקי בית יהודיים 9.4% .מהמשפחות הערביות גרו במשק בית שבו יותר ממשפחה אחת.
בסוף שנת  2005חיו בישראל סך-הכל  2,326,400ילדים ,מתוכם  647,200ילדים ערבים .ילדים ערבים מהווים 27.8%
מתוך כלל אוכלוסיית הילדים בישראל על פי החלוקה הבאה 23.9% :מוסלמים 1.9% ,נוצרים ו 2.0%-דרוזים.

היפגעות ילדים באוכלוסייה הערבית בישראל
בישראל נהרגים בכל שנה כ 170-ילדים עקב פגיעה ,מעל ל 24-אלף ילדים מתאשפזים וכ 185-אלף ילדים פונים
לחדרי מיון .הרוב המכריע של הפגיעות 88% ,ממקרי התמותה מפגיעות ו 93%-ממקרי האשפוז עקב פגיעות ,הוא
עקב תאונות )פגיעות לא מכוונות( ,ומיעוטן עקב אלימות ואובדנות.
פגיעות בילדים שכיחות יותר בקרב ילדים באוכלוסייה הערבית לעומת ילדים באוכלוסייה היהודית .תופעה זו
בולטת הן במדדי התמותה והן במדדי האשפוז.
ילדים ערבים מהווים  41%ממקרי תמותת הילדים בגין פגיעות ) (2ו 38%-ממקרי אשפוז הילדים עקב פגיעות ).(3
כלומר ,אחוז ילדים ערבים בקרב הנפגעים בתאונות גבוה משמעותית מאשר אחוז הילדים הערבים באוכלוסייה.

תמותה
בשנים  2000-1998שיעור התמותה מהיפגעות בקרב בני  17-0באוכלוסייה הערבית היה גדול פי  2.2משיעור
התמותה באוכלוסייה היהודית.
בשנת  ,2003שיעור התמותה מהיפגעות בקרב בני  17-0באוכלוסייה הערבית היה גדול פי  2.7משיעור התמותה
באוכלוסייה היהודית .בשנת  ,2003שיעור התמותה מפגיעה בקרב האוכלוסייה הערבית עמד על  12.3מקרים ל100-
אלף ילדים בני  17-0לעומת שיעור של  4.5מקרים ל 100-אלף ילדים בני  17-0באוכלוסייה היהודית ).(2
טבלה  :1שיעור תמותת ילדים מפגיעה לא מכוונת לפי קבוצות אוכלוסייה
בשנים  2000-1998ל 100,000-ילדים
יחס ערבים  /יהודים
2.17
2.47

אוכלוסייה יהודית
4.8
3.8

אוכלוסייה ערבית
10.4
9.4

קבוצת גיל
17-0
14-1

מקור' :בטרם' עיבודים מיוחדים לנתוני התמותה של הלמ"ס ,לא פורסם .בתוך :חמו-לוטם ,מיכל .אנדי-פינדלינג ,לירי .גיטלמן ,ויקטוריה .היפגעות ילדים
בישראל ,דוח 'בטרם' לאומה  .2006מס' פרסום ' - 1021בטרם' ,אוקטובר .2006
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אשפוז
בשנת  ,1994שיעור האשפוז בקרב ילדים מהאוכלוסייה הערבית היה גבוה פי  1.15מאשר בקרב ילדים
מהאוכלוסייה היהודית 14.4% .מהילדים באוכלוסייה הערבית הגיעו לחדר המיון והתאשפזו בעקבות היפגעות לעומת
 8.1%מהילדים באוכלוסייה היהודית ) .(4ההערכה היא כי ההבדל מעיד על חומרת היפגעות גבוהה יותר של הילדים
באוכלוסיה הערבית לעומת הילדים באוכלוסיה היהודית.

סיבות היפגעות
הסיבות המובילות לתמותת ילדים בני  17-0מפגיעה באוכלוסייה הערבית בשנים  2000-1998הן :היפגעות כהולך
רגל ) 3.7מקרים ל 100-אלף ילדים( ,היפגעות כנוסעים ברכב ) 1.9מקרים ל 100-אלף ילדים( ,חנק ) 1.1מקרים
ל 100-אלף ילדים( וכוויה/אש ) 0.75מקרים ל 100-אלף ילדים( ).(2
תרשים  :1שיעורי תמותה מפגיעה לא מכוונת לפי סיבה וקבוצות אוכלוסיה
בקרב בני  17-0בשנים 2000-1998

הערה :שעורי תמותה שמתבססים על יותר מ 10-מקרים  -מודגשים *באוכלוסיה הערבית כולל גם :ירי ,מכה ,סביבה
מקור' :בטרם' ,עיבודים מיוחדים לנתוני תמותה של הלמ"ס ,לא פורסם.

סיבות האשפוז המובילות עקב היפגעות בקרב בני  17-0באוכלוסייה הערבית בשנת  2004הן :נפילות ,היפגעות
כהולך רגל ,כוויה/אש והיפגעות כרוכב אופניים ).(3

גיל
שיעורי תמותת ילדים מהיפגעות באוכלוסייה הערבית גבוהים במיוחד בגילאים  4-1 ,0ו :17-15 -בשנים 1998-2000
שיעורי תמותה אלה עמדו על  16.8 ,14.7ו 23.4-מקרים ל 100-אלף ילדים ,בהתאמה.
החלק היחסי של מקרי התמותה מפגיעה מתוך כלל מקרי התמותה גדול יותר באוכלוסייה הערבית בקבוצות הגיל
 4-1ו 9-5 -מאשר באוכלוסייה היהודית(2).

מגדר
בדומה לאוכלוסייה היהודית ולאוכלוסיית הילדים בעולם ,גם באוכלוסייה הערבית בנים נוטים להיפגעות יותר
מאשר בנות.
12

מאפיינים ייחודיים של היפגעות ילדים באוכלוסייה הערבית
המידע הקיים בישראל ברמה הלאומית בנוגע למאפייני היפגעות ילדים באוכלוסייה הערבית אינו מספק וזאת בשל
מיעוט מחקרים הבודקים מאפיינים אלה .מובאים להלן מאפיינים ייחודיים של היפגעות ילדים באוכלוסייה הערבית כפי
שעולה ממחקרים נקודתיים אשר בדקו היבטים שונים של היפגעות ילדים באוכלוסייה הערבית .מחקרים אלה בוצעו
בפריפריה ,בצפון ובדרום הארץ ,שם כאמור ,מתרכזת מרבית האוכלוסייה הערבית.

תאונות בית
במחקר על תאונות בית בצפון הארץ נערך סקר במרפאות קהילתיות ונמצא כי מכלל הילדים שפנו למרפאות עקב
היפגעות 61.5% ,מהילדים ) 1,461ילדים( היו מקרב האוכלוסייה הערבית .שיעור ההיפגעות באוכלוסייה הערבית היה
גבוה יותר משיעור ההיפגעות באוכלוסייה היהודית ) 4.2%לעומת  ,2.2%בהתאמה( .התפלגות הגילאים הייתה דומה
בשתי האוכלוסיות .מניתוח רב משתנים נמצא כי הסיכון לנפילה מחוץ לבית היה גבוה באוכלוסייה הערבית בילדים שגילם
מעל שלוש שנים והסיכון לכוויות בבית היה גבוה יותר באוכלוסייה הערבית בבנות שגילן מתחת לגיל שלוש שנים ).(5
במחקר שבדק את תאונות הבית בקרב ילדים בדואים בדרום הארץ נמצא כי ההיפגעות השכיחה ביותר הייתה כוויות
) ,(36.1%אחריה נפילות ) ,(28.5%חבלות ) (13.2%וחתכים ) .(12.3%פגיעות בעקבות כוויות היו שכיחות ביותר בקרב
ילדים מתחת לגיל שנתיים ).(6) (68.4%
במחקר שבדק נפילות מגובה של ילדים בצפון הארץ נמצא כי הייתה עלייה משמעותית הן בקרב האוכלוסייה הערבית
והן בקרב האוכלוסייה היהודית במספר האשפוזים בעקבות נפילה מגובה .בין השנים  2004-2002אושפזו 2,121
ילדים בגין נפילה מגובה ,מתוכם  1,248ילדים )כ (59%-מהאוכלוסייה הערבית ו 873 -ילדים מהאוכלוסייה היהודית
)כ .(41%-בקרב האוכלוסייה הערבית ,מספר אשפוזי הילדים בטיפול נמרץ בגין נפילה קשה עלה מ 119-בשנים
 1995-1993ל 128-בשנים  .2004-2002רוב אשפוזי הילדים באוכלוסייה הערבית בגין נפילות קשות היו כתוצאה
מנפילה בבית או בחדר המדרגות ).(7
במחקר שאיתר מאפיינים דמוגראפיים של שאיפת גוף זר בין השנים  2004-1994בצפון הארץ נמצא כי ילדים
מתחת לגיל שנתיים ,זכרים ,מקרב האוכלוסייה הערבית נמצאים בסיכון גבוה יותר לשאיפת גוף זר ).(8
במחקר שערך סקר רטרוספקטיבי של נפגעים מחזיזים ,זיקוקים ,קפצונים וחומרי נפץ מאולתרים שפנו לבית חולים
גליל מערבי בנהריה נמצא כי  93%מהילדים שנפגעו היו מהאוכלוסייה הערבית ו 53%-מהילדים היו בני  15-1שנים ).(9

תאונות דרכים
הסיכוי של ילד מהאוכלוסייה הערבית להיהרג בתאונת דרכים הוא פי  6מהסיכוי של ילד באוכלוסייה היהודית.
בין השנים  2006-2001נהרגו בממוצע מדי שנה  25ילדים בגילאי  9-0באוכלוסייה הערבית כתוצאה מהיפגעות
בתאונות דרכים .מרבית הילדים נהרגו כהולכי רגל ).(10
במחקר אשר בדק את מאפייני ההיפגעות של האוכלוסייה הערבית בתאונות דרכים נמצא כי בקרב תאונות הולכי רגל
עם ילדים ערבים בישובים ערביים בשנים  2002-2001בלטו המאפיינים הבאים :חלק ניכר מהמקרים ) (45%נגרם עקב
התנהגות לא בטוחה של הולך הרגל; פגיעות בחצר הבית /מגרש חנייה בעת נסיעה לאחור ריכזו מעל  16%ממקרי
הפגיעה בהולכי רגל; ב 33%-מהמקרים הפגיעה נגרמה ע"י רכב משא .גילו הממוצע של ילד שנפגע כהולך רגל מקרב
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האוכלוסייה הערבית היה נמוך מזה של ילד באוכלוסייה היהודית :גילו הממוצע של ילד הרוג עמד על  3.9שנים לעומת
 ,6.9בהתאמה; פצוע קשה  6.5 -שנים לעומת  ,9.5בהתאמה; פצוע קל  8.3 -שנים לעומת  ,10.5בהתאמה ).(11

תפיסות הורים בנוגע לבטיחות ילדים באוכלוסייה הערבית
רמת הידע והמודעות בקרב האוכלוסייה הערבית לנושא בטיחות ילדים ומניעת היפגעותם נמוכה.
במחקר אשר העריך את רמת הידע ,העמדות וההתנהגויות הבטיחותיות בקרב אוכלוסיית הורים לילדים מתחת לגיל
 14יהודים וערבים בישראל נמצא כי הידע והמודעות של המרואיינים בנושא מניעת היפגעויות היה נמוך יותר באופן
מובהק בקרב האוכלוסייה הערבית מאשר באוכלוסייה היהודית .בקרב האוכלוסייה הערבית נמצא כי מיקוד השליטה
החיצוני 1גבוה יותר ומיקוד השליטה הפנימי 2נמוך יותר באופן מובהק מאשר בקרב האוכלוסייה היהודית .עמדות כלפי
היפגעויות כבעלות ערך חינוכי והתפתחותי היו גבוהות יותר בקרב האוכלוסייה הערבית ).(12
במחקר אחר אשר ביקש לבדוק את הידע ,העמדות והמודעות להיפגעות רואיינו  511אמהות לילדים בגילאי 17-0
מהאוכלוסייה הערבית .רוב האמהות טענו כי תאונות הן עניין של גורל וכי לא ניתן למנוע אותן .טענה זו חזרה על עצמה בעיקר
בקרב האמהות הדתיות .מעל לשליש מהנשאלות טענו כי תאונות לא יכולות לקרות לתינוקות מתחת לגיל שנתיים ).(13

סיכום
היפגעות ילדים באוכלוסייה הערבית ,בדומה היפגעות ילדים באוכלוסייה היהודית ובאוכלוסיות אחרות בעולם,
היא בעיית הבריאות המובילה הגורמת לתמותת ילדים .מתוך המחקרים שנסקרו עולה כי קיים אי שוויון בין ילדים
באוכלוסייה הערבית לילדים באוכלוסייה היהודית הבא לידי ביטוי בשכיחות גבוהה של היפגעויות ,אשפוזים ומקרי מוות
באוכלוסייה הערבית.
ההסברים להיקפי בעיית ההיפגעות באוכלוסייה הערבית וההבדלים בשכיחות וחומרת הבעיה בין האוכלוסייה הערבית
והאוכלוסייה היהודית נעוצים במגוון רחב של גורמים כלכליים ,סביבתיים ומשפחתיים ,וכן במידת השימוש ובנגישות
לשירותי הרפואה ובטיפול הקיים טרם ההגעה לחדר המיון .מעמדה הכלכלי-חברתי של רוב האוכלוסייה הערבית בישראל
נמוך ממעמדה של האוכלוסייה היהודית ,המשפחות ברוכות ילדים וגדולות יותר וסביבת הבית ותשתיות הדרכים ובתי
המגורים באוכלוסייה זו מאופיינות בליקויי בטיחות כגון :אי קיום מעקות בבית ומחוץ לו ,אי קיום גדר המפרידה את אזור
המגורים מהרחוב הציבורי ,אי הימצאות גני שעשועים המאפשרים לילדים משחק בטוח ,תשתיות כביש ודרך לקויים.
כמו-כן ,קיימים מאפיינים הקשורים בידע ,מודעות והתנהגות הורים וילדים באוכלוסייה הערבית אשר יכולים להסביר
את שכיחות היפגעויות הילדים באוכלוסייה .כך ,מיקוד שליטה חיצוני ,מהווה הסבר לתפיסותיהם של הורים בקרב
האוכלוסייה הערבית את נושא ההיפגעות.

קריאה לפעולה
תאונות בכלל ותאונות ילדים בפרט ,אינן מכת גורל .מחקרים בעולם הוכיחו כי ניתן למנוע  95%מתאונות אלה
באמצעים סבירים .חשוב לזכור כי כל פעילות שתעשה ברמה המשפחתית ,מקומית  -קהילתית ,לאומית צריכה
להתייחס לרקע החברתי והדתי של האוכלוסייה הערבית ועליה להיות מותאמת לצורכי האוכלוסייה ,לנורמות ולערכים.
כמו כן ,יש לשתף את קובעי המדיניות ואנשי הדת בפיתוח ויישום התוכניות בשל השפעתם הרבה על אוכלוסייה זו.
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 1על פי מודל זה ,האדם מאמין כי גורם חיצוני שולט ומשפיע על חייו.
 2על פי מודל זה ,האדם מאמין כי ביכולתו לשלוט על מה שקורה בחייו.

חינוך והסברה
‹ פיתוח ויישום תוכניות להעלאת רמת הידע והמודעות לנושא היפגעות ילדים בקרב קהלי יעד מגוונים :הורים,
מטפלים ,ילדים וסוכני שינוי באמצעות מערכת הבריאות ,מערכת החינוך ,מערכת הרווחה ,הרשות המקומית ועוד.
‹ שימוש באמצעי תקשורת להעלאת הנושא והמודעות אליו על סדר היום .חשוב מאוד לבסס את הקמפיינים
בתקשורת על ערכים תרבותיים ונורמות של קהל היעד.
‹ פיתוח ויישום תוכניות התערבות לגנים ולבתי הספר בנושא בטיחות תוך התמקדות בסוגי ההיפגעות הספציפיים
לאוכלוסייה הערבית :דריסה תוך נסיעה לאחור ,חגירה נכונה ברכב ,כוויות ,נפילות ,חנק וכו'.

שינוי סביבה ומוצר
‹ שיפור התשתיות ביישובים הערביים על מנת להפחית את מספר הילדים הנפגעים בתאונות דרכים הן כנוסעים
ברכב והן כהולכי רגל .לדוגמא באמצעות בניית גני שעשועים בטוחים בהם יוכלו הילדים לשחק ,הקצאת מגרשי חנייה
לרכב כבד ,שיפור תשתיות כביש ודרך.
‹ קידום סטנדרטים לבית בטוח לילדים.

קידום מדיניות ציבורית
‹ קידום תקנות עזר עירוניות בתחום הבניה לקידום בטיחות ילדים.
‹ אכיפת אכלוס בתים רק לאחר קבלת טופס  4מבוקרת על-ידי ועדת בניה מקומית.

העצמת הפרט והקהילה
‹ שיתוף אנשי הדת וגורמי מפתח הנתפסים כגורמי השפעה באוכלוסייה בתוכניות התערבות למניעת היפגעות ילדים.
‹ שיתוף אנשי מקצוע אנשי בריאות ובטיחות ,אנשי חינוך ,אנשי רווחה ,מהנדסים וקובעי מדיניות ביישובים לבניית
תוכניות התערבות.
‹ שיתוף בני נוער ,סבים וסבתות כנאמני בטיחות וכסוכני שינוי בקרב המשפחה.
‹ בניית תוכניות התערבות ייחודיות עבור גברים והעצמתם לביצוע שינויים סביבתיים בנושא בטיחות ילדים.
‹ בניית תוכניות התערבות ייחודיות להעצמת נשים שמטרתן לגרום לשינוי התנהגותי בנושא בטיחות בחיי היום יום.

מידע ,מחקר והערכה
מאחר ולא קיימים מספיק נתונים המתייחסים לנושא ההיפגעות בקרב ילדים באוכלוסייה הערבית יש להמשיך ולחקור
את הנושא באמצעות:
‹ איסוף נתוני היפגעות של ילדים באוכלוסייה הערבית לפי אזורים ודתות.
‹ הערכת תוכניות התערבות.
‹ ביצוע תחקירי היפגעויות בקרב ילדים באוכלוסייה הערבית והטמעת הלמידה מהם במסגרות הטיפול השונות :בתי
חולים ,קופות חולים ,טיפות חלב.
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) (13חמו-לוטם ,מ .סילבינגר ,א .לב ארי ,ל .אנדי-פינדלינג ,ל .חיניץ-ארונוביץ ק .בטיחות ילדים  -ידע ,עמדות והתנהגות
של אמהות בכפר קאסם' .בטרם' המרכז הלאומי לבטיחות ילדים.

תרגום לערבית:
תרות' יאסין
עזת פרח
ﺍﻋﺪﺍﺩ:
ﻧﻴﺒﻲ ﺯﺋﻴﺒﻲ
ﻣﻴﺨﺎﻝ ﻛﻼﻳﻦ
ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺎﺻﻲ
ﻟﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﻱ -ﻓﻴﻨﺪﻟﻨﻎ
ﺩ .ﻣﻴﺨﺎﻝ ﺣﻤﻮ -ﻟﻮﻃﻢ
ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ:
ﻛﻼﻭﺩﻳﺔ ﺣﻴﻨﻴﺶ-ﺍﻭﺭﻭﺑﻴﺲ
ﺷﻴﺮﺍﻩ
ﺃﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺃﻟﻠﻐﻮﻱ:
ﺗﺮﻭﺕ ﻳﺎﺳﲔ
ﺃﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺰﺕ ﻓﺮﺡ

ﻟﻸﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  ،ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺎﺻﻲ،
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻄﻴﺮﻡ
ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﻻﻭﻻﺩ ٠٥٢-٤٣٦٨٩١٢
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פרסום זה התאפשר
הודות לסיוע של
הקרן למפעלים מיוחדים
של המוסד לביטוח לאומי

