
A  EXECUTIVE SUMMARY

التنفيذي امللخص 

العاملي   التقرير 
الغرق عن 

سبب  من   الوقاية 
الوفاة أسباب  من  رئييس 



B  EXECUTIVE SUMMARY

التنفيذي امللخص 

تم  لطاملا  العمومية  للصحة  خطرياً  تهديداً  الغرق  يشكل 
أنه يودي بحياة 000 372 شخص  الرغم من  إهامله عىل 

العامل. أنحاء  سنوياً يف جميع 

املتوسطة  والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلدان  وتستأثر 
الوفيات. بأكرث من 90٪ من هذه  الدخل 

ثلثي  نحو  الغرق  عن  الناجمة  الوفيات  ويوازي عبء 
الوفيات  نصف  من  وأكرث  التغذية،  الناجمة عن سوء  تلك 

التي  التحديات  ولكن عىل عكس هذه   - املالريا  الناجمة عن 
الوقاية  تستهدف  جهود  توجد  ال  العمومية،  الصحة  تواجه 

الغرق عىل نطاق واسع. من 



البلدان  كافة  الغرق يف  يتناول  التقرير  أن هذا  الرغم من  وعىل 

املنخفضة  البلدان  الغرق يف  ارتفاع حاالت  فإن  واألعامر، 

والشباب  األطفال  أوساط  بشكل خاص ويف  الدخل  واملتوسطة 

محوراً لالهتامم. واملجموعات  البلدان  هذه  يجعل 

حيوي أمر  الوقاية  رسالتنا: 

فتاكة.  النتيجة  تكون  ما  غالباً  الغرق،  يف  يبدأ شخص  أن  فبمجرد 

ونجاته  الشخص  مصري  يتحدد  األخرى،  اإلصابات  وعىل عكس 

عاملني  وتعتمد عىل  الحادث،  مكان  يف  تقريباً  بشكل حرصي 

املياه،  الشخص من  إخراج  الرسعة يف  التغيري: مدى  شديدي 

السليم. اإلنعاش  تنفيذ  ورسعة 

حيوياً. أمراً  الوقاية  تعترب  ثم  ومن 

1 القسم 
الصحة قضايا  من  قضية   -  الغرق 

املهملة  العمومية 

العاملي العبء 

الرئيسية  العرشة  األسباب  من  يعترب  الغرق  أن  القلق  يثري  ومام 

حيث يتعرض  العامل،  أقاليم  كل  يف  والشباب  األطفال  لوفيات 

أن  متناسب كام  بشكل غري  للغرق  الخامسة  األطفال دون سن 

وأكرث  النساء.  نسبة غرق  الذكور متثل ضعف  احتامل غرق  نسبة 

الدخل  الضحايا دون سن 25 عاماً. كام أن مستويات  من نصف 

من حوادث  العظمى  فالغالبية   - النسبة  يف هذه  أيضاً  تؤثر 

املتوسطة  والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  تحدث  الغرق 

العمل  أثناء  باملياه  وثيق  بشكل  الناس  يتصل  حيث  الدخل 

والزراعة. والنقل 

البيانات محدودية 

الدخل  املنخفضة  البلدان  من  العديد  يف  البيانات  تجميع  إن 

تخطيط  عملية  يعوق  مام  محدود،  الدخل  املتوسطة  والبلدان 

إىل  وباإلضافة  ورصدها.  وتنفيذها  الغرق  من  الوقاية  تدابري 

أن  تعني  الوفيات  تصنيف  بها  يتم  التي  الطريقة  فإن  ذلك، 

الكايف  بالشكل  متثل  مل  مداها  بكامل  العامل  يف  الغرق  مشكلة 

)عىل  املتعمد  الغرق  الحايل  الوقت  يف  اإلحصائيات  وتستبعد   –

عن  الناجمة  الوفيات  وكذلك  والقتل(،  االنتحار  املثال  سبيل 
البحري.1  النقل  وحوادث  الفيضانات  كوارث  بسبب  الغرق 

أن  والتي ميكن  املميتة،  غري  الغرق  فالبيانات عن حاالت 

التي  اإلعاقة  وحاالت  الوخيمة  اإلصابات  عن عبء  شيئاً  تكشف 

روتيني. بشكل  جمعها  يتم  ال  العمر  طيلة  تستمر 

الرئيسية  الخطر  عوامل 

املائية  للمسطحات  التعرض  يف  للتحكم  حواجز  وجود  عدم  ميثل 

الرضع وصغار األطفال  وعدم وجود إرشاف كاٍف ووثيق عىل 

السباحة،  مهارات  شأن ضعف  شأنهم  للغرق،  خطر  عامل 

السلوكيات  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  املياه.  الوعي مبخاطر  وقلة 

أثناء  الكحول  تعاطي  ذلك  يف  مبا  العالية،  باملخاطر  املحفوفة 

بني  ومن  والبالغني.  الشباب  عىل  متثل خطراً  املياه،  مع  التعامل 

ونقص  املائية،  واملعابر  البحري  النقل  األخرى،  الخطر  عوامل 

الفيضانات.  وكوارث  املأمونة،  املياه  إمدادات 

1 باستخدام التصنيف الدويل لألمراض ICD(10(، تستند التقديرات العاملية للمنظمة والخاصة 

السبب  بوصفه  الغرق  فيها  يصنف  التي  الوفيات  عىل  فقط  الغرق  عن  الناجمة  بالوفيات 

الخارجي للوفاة )أي عندما يكون الغرق هو الحدث املسبب للوفاة - عىل سبيل املثال، غرق 

طفل يف برئ(، وليس تلك التي يكون الغرق فيها مجرد نتيجة لسبب خارجي آخر مصنف )عىل 

سبيل املثال حوادث النقل واالنتحار والقتل، وكوارث الفيضانات، وغريها(.



3 القسم 

والتوصيات الخالصة 

تؤثر  والتي  املهمة  العمومية  الصحة  مشاكل  من  الغرق  يعترب 

التي  األمور  والغرق من  والشباب.  األطفال  كبري عىل  بشكل 

نجاعتها  أثبتت  التي  االسرتاتيجيات  وتشمل  منها.  الوقاية  ميكن 

تعليم  الوطني  واملستوى  املحيل  واملجتمع  األرسة  مستوى  عىل 

يف  تتحكم  التي  الحواجز  ووضع  األساسية  السباحة  مهارات 

دور  مثل  لألطفال  آمنة  أماكن  وتوفري  املياه،  التعرض ألخطار 

البلدان  عىل  ويتعني  اآلمن.  اإلنقاذ  كيفية  وتعلم  الحضانة 

واملراضة  بالوفيات  املتعلقة  البيانات  لتحسني  خطوات  اتخاذ 

وذلك  املياه  ملأمونية  وطنية  ووضع خطة  الغرق،  عن  الناجمتني 

املخاطر.  ومجموعات  األماكن  طبيعة  مع  مبا يتامىش 

الوقاية  فاسرتاتيجيات  القطاعات.  متعددة  قضية  الغرق  ويعترب 

الصحة  مع خطط  املشرتكة  القواسم  من  الكثري  لديها  الغرق  من 

والتنمية  املأمونة،  املياه  إمدادات  ذلك  مبا يف  األخرى  العمومية 

وينبغي  األطفال.  وصحة  الكوارث،  مخاطر  وإدارة  الريفية، 

فإن  املثال،  - عىل سبيل  التآزر  لتعظيم هذا  املزيد  عمل 

القرى  يف  باملدارس  االلتحاق  قبل سن  لألطفال  النهارية  الرعاية 

من  تقي  أيضاً  ولكنها  لألطفال،  املبكر  النامء  يف  تفيد فحسب  ال 

الغرق  مخاطر  تصبح  فقد  وباملثل،  للعمل.  فرصاً  وتوفر  الغرق، 

صياغة  عند  االعتبار  بعني  تؤخذ  التي  الجلية  االعتبارات  من 

تتعرض  التي  املناطق  يف  الكوارث  مخاطر  مع  التعامل  جهود 

الفيضانات.  لكوارث 

إنشاء  فينبغي  القطاعات،  املتعددة  الغرق  لطبيعة  ونظراً 

ودليل  السياسة  مبثابة  لتكون  الغرق  من  للوقاية  عاملية  رشاكة 

مسألة  يخص  ما  يف  للتنفيذ  املحيل  املجتمع  لقيادات  التنفيذ 

الغرق.  من  الوقاية 

األولوية  إعطاء  والحكومات  املانحة  للجهات  ينبغي  وباختصار، 

الصحة  برامج  مع  التكامل  ولتحقيق  الغرق،  من  للوقاية 

األخرى. العمومية 

القسم 2 

عرشة إجراءات للوقاية من الغرق

متكنت البلدان املرتفعة الدخل من تقليص عبء الغرق لديها، 

وقامت البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل 

بتكييف بعض هذه االسرتاتيجيات واستخدامها بنجاح. واستناداً إىل 

 البينات املتاحة، فإن القسم 2 يحدد 10 من اإلجراءات التي 

قد تساعد يف الوقاية من الغرق. 

اإلجراءات املجتمعية

تثبيت حواجز للتحكم يف الوصول إىل املياه.   -1

توفري أماكن آمنة )عىل سبيل املثال، بناء دور الحضانة2(    -2

ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة بعيداً عن املياه، مع توفري    

سبل الرعاية املتمكنة لألطفال.  

تعليم األطفال يف سن املدارس املهارات األساسية للسباحة،    -3

ومأمونية املياه، ومهارات اإلنقاذ اآلمنة.   

تدريب املارة عىل مهارات اإلنقاذ اآلمن واإلنعاش.   -4

تعزيز الوعي العام بالغرق، وتسليط الضوء عىل تعرض    -5

األطفال للخطر.   

سياسات وترشيعات فعالة 

وضع وإنفاذ الترشيعات املتعلقة بالقوارب والشحن    -6

والعبَّارات.   

بناء القدرة عىل التكيف وإدارة مخاطر الفيضانات وغريها    -7

من األخطار عىل الصعيد املحيل والوطني.  

التنسيق بني جهود الوقاية من الغرق وبني جهود سائر    -8

القطاعات والربامج األخرى.  

وضع خطة وطنية ملأمونية املياه.  -9

املزيد من البحوث

تناول املسائل البحثية التي تحظى باألولوية باالعتامد    -10

عىل دراسات مصممة تصميامً جيداً.   
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