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مقارنة مع املجتمع اليهودي

عىل مدار األعوام الثالثة املاضية ،2016-2018 ،تويف باملعدل  60طفل عريب جراء
إصابات غري متعمدة ،الذين يشكلون  50٪من وفيات األطفال جراء إصابات يف
حصة األطفال العرب النسبية من مجمل اإلصابات ترتفع كلام كانت درجة
إرسائيلّ .
اإلصابة أصعب (الرسم البياين )1
بني السنوات  2008حتى  2018حصل انخفاض بحوايل  12.5%بنسبة وفيات االطفال
العرب .مع ذلك ،الفجوة بني االطفال العرب واليهود ما زالت كبرية :خطر تعرض
طفل عريب للموت نتيجة اصابة غري متعمدة يف السنوات الثالثة االخرية اكرث بـ 3
مرات نسبة لتعرض طفل يهودي (رسم بياين )2
2

املجموعات األكرث عرضة لإلصابة والخطر

من بني أطفال املجتمع العريب ،تعد الفئة العمرية من صفر إىل  4سنوات األكرث
عرضة لإلصابة .خطر تعرض األطفال اىل إصابة بني الفئات العمرية  4 – 0سنوات و-
 17 – 15سنة أكرب تقريبا بـ  3 -مرات من أطفال ضمن الفئة العمرية  5-9سنوات
و 14 – 10 -سنة( .الرسم البياين )5

املجموعاتالسكانيةوالقطاعات

املجموعة السكانية البدوية يف الجنوب هي األكرث عرضة للخطر من املوت جراء
إصابة مع نسبة وفيات  16.4لكل  100000طفل (أكرث بـ 3.4 -من املجموعة
السكانية العربية املختلطة ،وأكرث بـ  2.7من املجموعة السكانية الدرزية وأكرث بـ-
 2.2من املجموعة السكانية املسلمة)( .الرسم البياين )6
أعىل معدالت االستشفاء (املكوث يف املستشفى) بني السنوات  ،2015-2017هي
يف قطاع الشامل ( 140.9لكل  10000طفل) وحيفا ( 139.4لكل  10000طفل) ،مع
بروز للسلطات املحلية الدرزية .يف القطاع الشاميل أيضا تم تسجيل أكرب نسبة توجه
اىل أقسام الطوارئ ( 1024.2لكل  10000طفل) ،مع بروز للسلطات املحلية العربية
املختلطة( .الرسم البياين )7

نشاط وعمل "بطريم" يف املجتمع العريب
تحديد املجموعات األكرث عرضة للخطر والفجوات الكبرية املوجودة أدى إىل
مخصص لتطوير وتنمية موضوع سالمة املجتمع البدوي" :مرشوع
تطوير برنامج َّ
الوقاية من حوادث األطفال يف املجتمع البدوي" .يشمل املرشوع رشاكة متعدّدة
القطاعات 2لتفعيل برامج محدَّدة يف الحلبة البيتيَّة وسط أطفال حديثي الوالدة
حتى عمر  4سنوات وعمر  17 – 15سنة وتنفيذ عىل نطاق واسع مع االلتزام
بأنشطة مستم َّرة لفرتة من الوقت .عىل م ِّر السنني ،رافَقت هذه الخطوة فعاليات
ارشاد ،تسويق وعالقات عامة .بدأ املرشوع يف سنة  2014يف  3سلطات محل َّية يف
النقب ،اليوم يف متوز  2019فإن املرشوع يشمل كافة البلدات البدويَّة التِّسع يف
النقب.

فيام ييل بعض الربامج التي اختارتها البلدات:
زيارات إىل منزل آمن

زيارة للبيوت إىل العائالت وعرض أداة ووسيلة تقييم مثبتة لفحص مستوى السالمة
واألمان يف املنزل.

قيادة الشباب

برنامج مدته ثالث سنوات لطالب املدارس الثانوية يهدف إىل تنشئة قادة الجيل
القادم كوكالء تغيري يف موضوع سالمة األطفال .تم تصميم هذا الربنامج لتزويد
وتطوير املعرفة والوعي بني طالب املدارس الثانوية حول موضوع سالمة األطفال
واإلصابات وسط األطفال ،وتشكيل مجموعة قياديَّة وسط طالب املدارس الثانوية

الذين سيتخصصون يف موضوع سالمة األطفال ،وتعزيز املسؤولية االجتامعية
واملجتمع َّية وسط الشباب ،ومتكني وتنمية القدرات الشخص َّية للشباب.
 .2وزارة الزراعة والتنمية الريفية ،والسلطة لتنمية وتطوير النقب ،والسلطات
املحلية البدوية يف النقب ومؤسسة "بطريم" لسالمة األطفال.

"دبدوب عزيز" يف رياض األطفال

تفعيل األطفال من الفئة العمرية  3-5سنوات يف موضوع الوقاية من الحوادث التي
تحدث يف ساحات البيوت من خالل استخدام كتاب ورزمة فعاليات مرفقة ،قصة
دبدوب يدعى "عزيز" الذي أصيب بجروح طفيفة جراء اصابة يف الساحة عند رجوع
السيارة اىل الخلف ،ويريد مساعدة األطفال اآلخرين يك ال يتعرضون لإلصابة واألذى.

أنشطة وبرامج إضافية
السالمة يف كل مكان

يصا للمجتمع
خص ً
برنامج تربوي سنوي يف موضوع السالمة ،تم بناؤه وتطويره ّ
العريب ولتفعيله يف الحضانات ،وللقيام بأنشطة مشرتكة ذات معنى مع األطفال
وتزويد األهل باملعرفة .تم تطوير الربنامج مبساعدة من الخرباء الرتبويني يف مرحلة
الطفولة املبكرة من املجتمع العريب.

من جيل اىل جيل

جدات متطوعات من أجل سالمة األطفال يف الشامل .ضمن الربنامج تعمل مجموعة
متطوعات كوكيالت للتغيري املجتمعي ،لنقل وتزويد املعرفة اىل مجموعات النساء
من حولهن.

 .2وزارة الصحة وتطوير الريف ،السلطة لتطوير النقب ،السلطات البدوية يف النقب ومؤسسة
"بطريم" لسالمة األطفال
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