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م� � � � � � � ��ن ب � � � �ي � � � �ن � � � �ه� � � ��م  15ط � � � � �ف� � �ل � ��ا م� � � � � � � ��ن م � � � �ن � � � �ط � � � �ق� � � ��ة ا جل � � � � �ن � � � � ��وب

ع ��ام  2017ل �ق��ي  57ول� ��دا ح�ت�ف��ه ج� ��راء ح � ��وادث م �ن��زل �ي��ة م ��ن ب�ي�ن�ه��م  36م ��ن امل �ج �ت �م��ع العربي
*اخلطة الوطنية ألم��ان االوالد تدخل حيز التطبيق :أعضاء الكنيست العرب يتجندون ملوضوع أم��ان األوالد ول�ق��اءات دوري��ة ملواكبة تطبيق بنود اخلطة

م �ن��ذ ب ��داي ��ة ع���ام 2017
وح��ت��ى ال� �ي ��وم حصدت
حوادث اصابات االطفال
غير املتعمدة ف��ي البالد
ح�ي��اة  57ول��دا م��ن جيل
صفر حتى  18عام جراء
حوادث منزلية ،وحوادث
وق� � �ع � ��ت ف�� ��ي س� ��اح� ��ات
البيوت ،واحمليط القريب،
وداخ� � ��ل ال �ب �ي��ت وال� ��ذي
يعتبر املكان االكثر أمنا
لألطفال ،اضافة حلوادث
الطرق املختلفة .ومن بني
هذه الوفيات كانت حصة
امل��ج��ت��م��ع ال� �ع ��رب ��ي 36
حالة وف��اة من بينها 15
ط�ف�لا ع��رب�ي��ا م��ن منطقة
اجلنوب.
breaoوخالل السنوات االخيرة
وف� ��ي اع� �ق ��اب اص ��اب ��ات
االط �ف��ال امل�ت�ك��ررة عملت

م ��ؤس� �س ��ة "ب� �ط� �ي ��رم"
بالتعاون مع املؤسسات
احل� �ك���وم� �ي���ة امل �خ �ت �ل �ف��ة
واع �ض��اء الكنيست على
ادخ� ��ال اخل �ط��ة الوطنية
ألمان األوالد في ميزانية
الدولة ومع بداية العام بدأ
العمل بها بهدف احلفاظ
على حياة األوالد  ،حيث
سيتم م��ن خاللها رصد
ميزانية تقدر بـ  10ماليني
شيكل ك��ل ع��ام ومل ��دة 5
اع� � ��وام م �ت �ت��ال �ي��ة اذ من
املتوقع ان ت�ق��وم وزارة
الصحة ب��اإلش��راف على
تطبيق هذه اخلطة والتي
ت�ع�ت�ب��ر ان �ط�لاق��ة نوعية
ف��ي مجال أم��ان االطفال
والتي تهدف ال��ى ادراج
ه��ذا امل��وض��وع على سلم
اولويات وأجندة املكاتب

وا ل� � � ��وزارات احلكومية
وإسناد صالحيات بهذا
اخل � �ص� ��وص ل�� � ��وزارات
الصحة التعليم االقتصاد
وال��رف��اه م��ن أج��ل العمل
ل� �ل� �ت� �ق� �ل� �ي ��ص م� � ��ن ه� ��ذه
الظاهرة.
وت��وف��ر اخل �ط��ة الوطنية
أل م�� ��ان االوالد ردودا
م � �ن� ��اس � �ب� ��ة ل � �ن� ��واق� ��ص
م��ؤس�س��ات�ي��ة مبوضوع
ام� � � ��ان االط� � �ف�� ��ال حيث
ستتضمن ا ي�ض��ا تعزيز
ودع��م ب��رام��ج وفعاليات
ال�ت��وع�ي��ة ل�لأه��ل ف��ي هذا
امل ��وض ��وع ،اض��اف��ة الى
ال �ش��روع ب�ب�ن��اء وتفعيل
برامج تعليمية لألوالد،
ت��أ ه �ي��ل م �ه �ن �ي�ين للعمل
مب��وض��وع ام ��ان األوالد
وج �م��ع امل�ع�ط�ي��ات ودعم
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امين عودة

جمال زحالقة

االب � �ح� ��اث ف ��ي ه� ��ذا اخل� �ص ��وص.
وحسب اخلطة فانه سيترتب على
وزارة الصحة اقامة مجمع معطيات
وط �ن��ي يتضمن م�ع�ل��وم��ات وافية
ع��ن االص��اب��ات وال ��ذي م��ن شانه
ان ي�س��اه��م ف��ي حت��دي��د السياسة
املناسبة للتعامل مع املوضوع وفقا
ل �ص��ورة ال��وض��ع ال�ع��ام��ة لظاهرة
اصابات االطفال في احلوادث غير
املتعمدة.
هذا ويعتبر اعضاء الكنيست العرب
وباألخص اعضاء القائمة املشتركة
ش��رك��اء ج��دي��ون م��ن خ�لال العمل
مع مؤسسة "بطيرم" في تقليص
ظ��اه��رة اص��اب��ات االط �ف��ال العرب
وايجاد الطرق املناسبة من خالل
اخلطة الوطنية ملنع تلك االصابات.
من هذا املنطلق التقت صحيفة "كل
العرب" بعض من اعضاء الكنيست
م��ن القائمة املشتركة لالستماع
م�ن�ه��م ح ��ول ال �ب��رام��ج او اخلطط
املستقبلية لديهم لتقليص ظاهرة
إص��اب��ات االط�ف��ال ولوضعها على
اجندة عملهم خ�لال العام احلالي
تزامنا مع اط�لاق اخلطة الوطنية
ألمان الوالد.
ر ئ�ي��س القائمة املشتركة؛ النائب
أمين ع��ودة تطرق للخطة الوطنية
التي اقرت وقال" :احتمال مصرع
ط�ف��ل ع��رب��ي نتيجة اص��اب��ات غير
متعمدة اكبر بـ 4.2من املعدل العام.
ونحن بدورنا نتعهد مبتابعة تنفيذ
اخلطة الوطنية التي اقرت مؤخرا ً
بقيمة  50مليون شيكل ملنع حوادث
االطفال املنزلية في املجتمع العربي
وال �ت��ي ستعمل ع�ل��ى رف��ع الوعي
لدى االهالي واقامة برامج تعليمية
وت ��دري ��ب م�ه�ن�ين وج �م��ع بيانات
واج ��راء بحوث متعمقة اكثر في
مجال حوادث االطفال خاصة في
املجتمع العربي ،حيث سيتم ايضا
اج��راء ع��دة ل �ق��اءات م��ع مسؤولني
ف��ي وزارة الصحة ملتابعة تنفيذ
اخلطة ،اضافة الى عملنا املستمر
ام��ام جمعيات املجتمع املدني في
هذا اخلصوص".
ر ئ �ي��س الكتلة ا ل�ب��ر مل��ا ن�ي��ة للقائمة
املشتركة د .جمال زحالقة أشار
بهذا اخلصوص الى ان مكتبه يعمل
بشكل مستمر على ط��رح قضايا

طلب ابو عرار

األطفال واالوالد مبختلف األجيال،
لبحث سبل وقايتهم من االضرار
في كافة امل�ج��االت احلياتية ،منها
اخلاصة في أي البيوت والساحات،
وال �ع��ام��ة اي �ض��ا أي ف��ي املنشآت
وامل��راف��ق .وبهذا اخلصوص قال:
" نولي في الفترة األخيرة أهمية
لفحص جهوزية املرافق ومنشآت
األلعاب العمومية لألطفال ،لتقليل
وتفادي وقوع اإلصابات فيها خالل
العطلة الصيفية .عل ًما بأن عوامل
األمن واألمان غير مضبوطة مبا فيه
الكفاية في هذه الساحات العمومية،
خ �ل�ا ًف� ��ا ل� �ل� �م���دارس وامل �خ �ي �م��ات
الصيفية ،مما يعطي البحث أهمية
مضاعفة قبل العطلة الصيفية".
هذا وفي حتليل للمعطيات االخيرة
ح��ول وفيات االط�ف��ال العرب فإن
اح �ت �م��ال وف � ��اة ط �ف��ل م ��ن منطقة
اجلنوب اعلى بـ  3.3اضعاف من
احتمال وفاة طفل من منطقة املركز،
فيما ان احتمال وفاة طفل عربي من
منطقة النقب اعلى ب  8.3مرات من
احتمال وفاة طفل يهودي من نفس
املنطقة .مم��ا يشير ال��ى أن اطفال
امل�ج�ت�م��ع ال �ب��دوي ي�ع�ت�ب��رون أكثر
الشرائح عرضة لإلصابة مقارنة
بسائر أوالد البالد.
وب �ه��ذا اخل �ص��وص اش���ار النائب
مسعود غ�ن��امي عضو ف��ي القائمة
امل��ش��ت��رك��ة" :ن �س �ب��ة اإلص ��اب ��ات
والوفيات املرتفعة جدا لدى األوالد
العرب في النقب ،يحتم علينا التجند
من أجل إنقاذهم ويجب علينا بذل
كل ما نستطيع لوقف هذه الظاهرة
اخلطيرة .خالل العام سوف أعمل
على استغالل كل األدوات البرملانية
وب� ��ذل ك��ل اجل �ه��ود م��ن أج ��ل هذا
الهدف السامي .العمل يجب أن يتم
مبسارين؛ األول وهو األهم مسار
ال�ت��وع�ي��ة وال�ت��رب�ي��ة حل �ي��اة ولبيئة
آمنة لألطفال ،والثاني وهو توفير
ك��ل امل �ي��زان �ي��ات وامل � ��وارد الالزمة
وإص�ل�اح وتطوير البنية التحتية
لتكون آمنة وال تشكل خطر على
األطفال".
وأم��ا ال�ن��ائ��ب طلب اب��و ع��رار وهو
من املجتمع البدوي في النقب فقد
اش��ار بناء على معطيات اصابات
االوالد العرب في النقب قائال ":

مسعود غنامي

اإلص��اب��ات ج��راء احل��وادث البيتية
لدى عرب النقب مقلقة ،والتي من
اسبابها انعدام البنى التحتية ،في
ال �ق��رى غ�ي��ر امل �ع �ت��رف ب �ه��ا ،وعدم
وجود اطر تعليمية آلالف األطفال
فيها ،وبسبب ع��دم وج��ود خطط
وب��رام��ج للتثقيف ألم��ان االوالد،
فنحن نعمل على االعتراف بالقرى
لتكون قرى منظمة ،وآمنة ،وجنحنا
ف ��ي اج� �ب ��ار ال � � ��وزارة ع �ل��ى رصد
ميزانيات لبناء  97روض��ة للسنة
الدراسية املقبلة ،ونحن نعمل من
خ�لال جلنة ح�ق��وق الطفل وجلنة
امل �ع��ارف ف��ي ال�ك�ن�ي�س��ت ،ملساواة
األطفال العرب باألطفال اليهود من
حيث احلقوق ،وسنتعاون ان شاء
الله مع "بطيرم" ووزارة املعارف
لتطوير برامج تثقيفية عملية من
اجل تقليص هذه احلوادث".
ال��س��ي��د م� �ج ��دي ع� �ي ��اش ��ي؛ مدير
سياساتحكوميةوعالقاتخارجية
للمجتمع ا ل �ب��دوي ف��ي "بطيرم"
عقب ب��دوره قائال " :ان اللقاءات
التي جتريها مؤسسة "بطيرم"
م��ع اع �ض��اء الكنيست تعتبر ذات
اهمية من اجل دعم وتطوير الهدف
السامي وهو أمان االوالد .التعاون
املشترك ب�ين مؤسسة "بطيرم"
واعضاء الكنيست العرب من شأنه
ان يعمل على طرح املوضوع على
أجندة العمل في الكنيست وباملقابل
ان ي�س��اه��م ف��ي رف��ع ال��وع��ي لدى
اجلمهور مبا يخص امان االوالد.
اضافة لهذا تضع "بطيرم" في
اي��دي اع �ض��اء الكنيست معطيات
ومعلومات خلدمتهم بهدف تطوير
عملهم ال�ب��رمل��ان��ي ب �ه��ذا املضمار.
ك �ل��ي ث �ق��ة ب� �ق ��درة وق � ��وة اعضاء
ال �ك �ن �ي �س��ت ب��رف��ع ص� ��وت ووج ��ع
االوالد العرب في البالد على أجندة
العمل اجلماهيرية".يشار الى ان
مؤسسة "بطيرم" بالتعاون مع
وزارة الزراعة تعمالن سوية ضمن
مشروع مشترك لتطوير موضوع
ام��ان االوالد في البلدات البدوية
في النقب مبا في ذلك املؤسسات
التعليمية ،م��را ك��ز االم والطفل،
صناديق املرضى اضافة لزيارات
آلالف البيوت ملنع حوادث االطفال
هناك وتقليصها قدر املستطاع".

