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ﻣﻌﻬﺪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ

لقد أث ّر عام  2020عىل العامل بدرجة كبرية—
جائحة عاملية ،وحرائق غابات هائلة ،وانفجار يغري مدينة بأرسها—كل ذلك عىل خلفية
االضطرابات االجتامعية والسياسية والصعوبات االقتصادية .لقد كان عا ًما عصي ًبا عىل
الجميع ومكلفًا بالنسبة للكثريين.
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ولكن ،عىل الرغم من االضطراب الشديد الذي أحدثه عام
 ،2020فقد قدم لنا هذا العام الكثري من األحداث لنتعلم منها.
إن مراجعة الحوادث املتعلقة بالحفاظ عىل الحياة والسالمة من
الحرائق ،سواء التي وقعت أو تلك التي تم تجنبها ،متنحنا نظرة
ثاقبة للظروف واملامرسات الالزمة لرتويض املخاطر والحفاظ عىل
سالمة الناس .ويف هذا املسعى ،فإن نظام & NFPA Fire
 Life Safety Ecosystem™هو إطار إرشادي ميكنه
مساعدتنا يف تحديد مواطن الضعف يف عاملنا املعقد التي ستتحول
يف النهاية إىل أحداث مأساوية.

عندما يتعلق األمر بتحسني ظروف السالمة ،ميكننا مضاعفة
جهود الحد من املخاطر ،وتعزيز فرص جعل العام  ،2021وما
بعده من أعوام ،أكرث أمانًا وإنتاجية – عامل يتناقص فيه بشكل
مستمر عدد األشخاص الذين يعانون من الخسائر الناجمة عن
املخاطر املتعلقة بالحفاظ عىل الحياة والسالمة من الحرائق.
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مسؤولية الحكومة:
الحفاظ عىل سياسة فعالة وبيئة تنظيمية تدعم السالمة من الحرائق
والسالمة الكهربائية وسالمة املباين والحفاظ عىل الحياة.

عندما سمح القاضي بتفريغ الحمولة من السفينة الغارقة  Rhosusعلى اليابسة ،وطالبت السلطة
المختصة وزارة النقل بتخزين هذه الحمولة في "مكان مناسب" بموجب "إجراءات السالمة المناسبة".
ولم يكن المستودع رقم  12المكان المناسب ،فهو مستودع مهجور لتخزين األلعاب النارية والمواد
الكيميائية الخطرة األخرى وكان مزودًا بنظام كهرباء بدائي .وعلى مدار السنوات الست التالية ،وصلت
كمية تبلغ  2750ط ًنا متريًا من نترات األمونيوم غير المستخدمة إلى المرفأ عبر بيروقراطية ال يمكن
اختراقها ،وال تتغيّر أبدًا في الواقع .وفي مرحلة ما ،حتى رئيس الوزراء كان من المقرر أن يتفقد الخطر
لكنه ألغي ذلك بسبب حدث أكثر إلحا ًحا.
بالطبع ،يعرف العامل ما حدث يف الرابع من آب ،قبل
السادسة مسا ًء بقليل بالتوقيت املحيل .فقد ُسمع دوي
االنفجار عىل مسافة تصل إىل  200كيلومرت .وتأكد
مقتل ما ال يقل عن  200شخص .وأكرث من 5,000

لسكان داكار أن يناموا بسهولة وهم يعلمون أن الكثري من املواد قد متت إزالتها من امليناء ،ولكن منذ
متى كانت تلك املواد هناك ،لقد رفض املسؤولون اإلفصاح عن ذلك.
إن واحدة من أهم املسؤوليات التي تأيت مع السلطة هي املسؤولية عن الحد من املخاطر—
ورضورة العمل ضد التهديدات املعروفة املتعلقة بالسالمة .ميكن أن تكون نرتات األمونيوم ،التي
تستخدم كسامد ويف املتفجرات الصناعية ،مستقرة ،ولكن عندما يتم تخزينها عشوائياً—وتكون معرضة
للحريق—ميكن أن تكون آثارها مدمرة .علمت الواليات املتحدة بهذا األمر مؤخ ًرا يف عام ،2013
شخصا وإصابة  200وإتالف أو تدمري ما
عندما أدى انفجار نرتات األمونيوم إىل مقتل خمسة عرش ً
ال يقل عن  500مبنى يف بلدة صغرية يف غرب تكساس .وبعد الحادث ،حث املحققون عىل إجراء
عدد من التغيريات التنظيمية ،ولكن حتى بعد حادث بريوت ،مل يتم سد هذه الثغرات بعد .يتوقع
املواطنون من قادتهم عدم تجاهل هذه املخاطر .ومع توفر القواعد واملعايري واملعرفة املتخصصة ،فإن

مثلام يتوقع املواطنون من
الحكومة أن تعمل عىل تقليل املخاطر،
نتوقع من قادتنا أن يعملوا
عىل حل املشكالت أيضً ا.

جريح و 300,000شخص رشدوا من منازلهم .ومرفأ بريوت ،الرابط االقتصادي الحيوي الذي يربط
لبنان بالعامل األوسع ،متت تسويته باألرض.
يقف الفساد عائقًا بني السلطة وتحمل املسؤولية ،وكُتب الكثري عن الكسب غري املرشوع يف بريوت

لديهم الكثري من األدوات للقيام بهذه املهمة.
نتوقع من قادتنا أن يتولوا أيضً ا حل املشكالت ،متا ًما
كام يتوقع املواطنون من الحكومة أن تعمل لتقليل
املخاطر.
ستشمل الصور التي ال متحى من عام 2020

بالتأكيد سامء الصباح الربتقالية فوق خليج سان فرانسيسكو .بدأ العام يف نهاية موسم حرائق الغابات
شخصا وتدمري 5,000
القايس يف أسرتاليا الذي أحرق أكرث من  46مليون فدان ،وأودى بحياة 27
ً
منزل ،وتسبب يف دمار ال يوصف للرتاث الطبيعي الفريد للبالد .وبحلول الصيف يف نصف الكرة

الذي غذى الالمباالة التي سمحت بأن تكون قنبلة موقوتة يف عاصمة األمة ليست مسؤولية أحد.

الشاميل ،كانت حرائق الغابات يف الواليات املتحدة قد بدأت منذ فرتة ،بداية من الحرائق الهائلة

ولكن ،إذا كان تدافع املسؤولني بعد حادث بريوت من رومانيا إىل السنغال للعثور عىل مخزوناتهم من

(حرائق الغابات التي تحرق أكرث من مليون فدان ،مثل مجمع أغسطس يف كاليفورنيا) والضخمة

أطنان نرتات األمونيوم املتعددة ومعالجتها ميثل أي مؤرش ،فإن مثل هذا الرتاخي ليس فريدًا .ميكن

(تلك التي تحرق أكرث من  100,000فدان ،مثل حرائق أوريغون بيتيش كريك وليونزهيد وكولورادو
الرشقية املزعجة) ،وصوالً إىل الحرائق التي أحرقت عرشات اآلالف من األفدنة فقط من األرايض (مثل
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يف عام  ،2013بعد انفجار نرتات األمونيوم غرب
تكساس ،حقق مجلس السالمة الكيميائية األمرييك
( )CSBيف الحادث وقدم قامئة بالتوصيات ملنع
أحداث مأساوية مامثلة .تعد مجالس التحقيق
املستقلة آلية مهمة لتحديد تحسينات السالمة
املطلوبة .يجب عىل املنظمني ووكاالت السالمة يف
الواليات املتحدة عدم تأخري تقديم توصياتهم ،سواء
لتخزين نرتات األمونيوم ،أو منع انفجارات الغبار
الناتج عن املواد القابلة لالحرتاق ،أو التخطيط
واالستجابة الطارئة للحوادث الصناعية ،أو أي
ثغرات أخرى تتعلق بالسالمة تكشفها تحقيقاتهم.
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طريق  412يف أوكالهوما وسيلفرادو يف كاليفورنيا) .يف هذه املرحلة ،يستمر تقييم األرضار التي

 ،2020فقد تحقق بالتأكيد بعض املكاسب .ففي والية كاليفورنيا  ،أقر املجلس الترشيعي مرشوع

لحقت باملجتمعات ،ولكن كان هناك ما ال يقل عن  46حالة وفاة ،يف واليات كاليفورنيا وأوريغون

قانون يفرض متطلبات مساحة للمنازل أكرث رصامة وميكن تربيرها ،مع تطبيق البحث والفهم من

وواشنطن وكولورادو .ووصلت خسارة املنازل إىل اآلالف.

الحرائق السابقة حول كيفية اشتعال املنازل وحرقها أثناء حرائق الغابات.

ومع حرق أكرث من  8.2مليون فدان يف الواليات املتحدة ،قد يُعد عام  2020أكرث أعوام

ويف أواخر شهر آذار ،زادت املكاملات للحصول عىل خدمات طبية طارئة من متوسط 3,000

حرائق الغابات نشاطًا إىل حد كبري يف الذاكرة الحديثة .ومع ذلك ،وبعد تكبد أكرث من  20مليار

إىل  7,000يوميًا ،حيث رضبت أكرث التحديات تعقيدًا يف عام  2020مدينة نيويورك .وكوظيفة

دوالر لتعويض األرضار املؤمن عليها الناجمة عن موسمي الحرائق  2017و ،2018فإن الرغبة يف

حكومية أساسية ،كان عىل مقدمي خدمات الطوارئ يف كل مكان مواكبة مواطنيهم أو خذالنهم.

استخدام صيغ املقارنة يجب أن تفسح املجال لالعرتاف بأن نشاط حرائق الغابات املكثف من املرجح

ويف منطقة موسكو ،ارتفع حجم املكاملات بنسبة  60يف املائة ،وامتد متوسط أوقات االنتظار إىل
 24ساعة .وأشار سريجي فيدوتوف ،املسعف الذي ال تستطيع محطته سوى تشغيل ثالث من سبع
سيارات إسعاف" ،هناك نقص حاد يف األطباء واملسعفني" .ولحسن الحظ ،حصلت مدينة نيويورك
املحارصة عىل تعزيزات بنحو  250سيارة إسعاف و 500من متخصيص الطوارئ الطبية أرسلتهم
الحكومة الفيدرالية .ولكن ،مع امتداد الجائحة إىل شهرها التاسع يف الواليات املتحدة ،يف املناطق
الريفية األكرث ترض ًرا ،مثل داكوتا الشاملية ،مع أربع سيارات إسعاف فقط لخدمة  10,000شخص
منترشين عىل  1,500ميل ،فإن الحاجة إىل تلبية زيادة بنسبة  30يف املائة يف املكاملات جعل
مقدمي الخدمة يكافحون لالستمرار يف أداء عملهم.
إن العمل يف الخطوط األمامية للجائحة ،ال يجعل املستجيبني منهكني فحسب ،بل يجعلهم أيضً ا
معرضني للخطر بشكل ال يصدق .ففي إحدى الدراسات ،كان رجال اإلطفاء يف مدينة نيويورك
ومتخصصو الطوارئ الطبية أكرث عرضة لإلصابة  15مرة من أفراد عامة الناس .وكان هناك أعداد كبرية
من املستجيبني إما أصيبوا بالفريوس أو تم حجزهم يف الحجر الصحي بسبب التعرض لآلخرين .ويف

أظهرت تقديرات رشكات التأمني أن موسم حرائق
الغابات  2020-2019يف أسرتاليا كان األعىل
تكلفة يف التاريخ املوثق لهذا البلد ،فقد تسبب يف
أرضار بقيمة أكرث من  4.5مليار دوالر.

الواليات املتحدة وحدها ،تجاوز عدد الوفيات بسبب املرض العدد مائة .أدت مثل هذه األرقام إىل
زيادة الطلب املستمر عىل معدات الحامية الشخصية—أقنعة  N95واملالبس الطبية والقفازات—
التي أصبح نقصها سمة مميزة للجائحة .ومع ارتفاع أعداد الحاالت يف الدول األوروبية والواليات
املتحدة ،بيل مخزون معدات الحامية الشخصية ،التي تم إهامل تجديدها لسنوات ،بصورة رسيعة.
ومن دون وكيل مركزي لتحديد موقع هذه العنارص والتفاوض بشأنها وتوزيعها ،دخلت البلدان
والواليات واملستشفيات والجميع يف حروب مزايدة ،من أجل التنافس عىل الحصول عىل األقنعة
والعنارص األخرى .وعىل الرغم من هذه األزمة ،مل يتم استخدام القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية

أن يدوم طويالً .أدت القوى املتصاعدة لخيارات إدارة األرايض السابقة ،والتوسع الهائل للمنازل يف

يف الواليات املتحدة.

األرايض غري املطورة سابقًا ،وتغري أمناط املناخ إىل ظهور ٍ
تحد معقد يف الحاجة املاسة إىل حل ملزم
للمشكالت بدالً من الخالفات السياسية.

تطوير القواعد الحالية
واستخدامها:
استخدم أحدث القواعد واملعايري
التي تم تطويرها بواسطة خرباء من جميع أنحاء العامل.

هذا النوع من حل املشكالت يعني تدابري شاملة تقلل من املخاطر التي تتعرض لها املجتمعات
يف املناطق الربية  /الحرضية ( ،)WUIوالتي مل تظهر يف عام  2020عىل أي مستوى حكومي
يف الواليات املتحدة .ففي والية كاليفورنيا ،مع وجود ما يقدر بنحو  11مليون شخص يعيشون يف
مناطق معرضة لخطر حرائق الغابات ،مل يتمكن املجلس الترشيعي من االتفاق عىل كيفية دفع
الحكومية ،أو معالجة الفوىض يف أسواق التأمني املتوترة .ويف والية أوريغون ،يُزعم أنه قد تم اتخاذ

الطابق الحادي عشر من المبنى الشاهق المكون من  20طابقًا إال من أجل تدريبات حريق منتصف

إجراء بشأن قواعد بناء أقوى لتقليل مخاطر حرائق الغابات عىل مستوى مجال بناء املنازل القوية.

الليل ،وذلك إذا تم تذكرها بأي حال ،وقد تم احتواؤها ،كما كانت ،برشاشات إطفاء الحريق حتى وصلت

ويف كولورادو ،مرروا تقري ًرا من اللجنة .ويف حني أن الصورة العامة ظلت بعيدة عن الرتكيز يف عام

فرق اإلطفاء إلنهاء العمل.
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تكاليف احتياجات األرايض الهائلة واحتياجات التخفيف يف الوالية ،أو توسيع قدرات إنفاذ الوكالة

بالنسبة للطالب في شقق ميرسيسايد في ليفربول ،من المرجح أال يتم تذكر النيران التي اندلعت في
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وعىل النقيض متا ًما ،من غري املرجح أن ينىس أبدًا الرجل الذي انقذه رجال اإلطفاء يف يناير من
حافة مرتفعة فوق ويلشاير بوليفارد يف لوس أنجلوس تجربته .أدى حريق شب يف املبنى السكني
الذي يسكن فيه ،املكون من  25طابقًا من دون رشاشات إطفاء الحريق ،إىل مقتل شخص وإصابة
شخصا
 12آخرين ،من بينهم رضيع يبلغ من العمر ثالثة أشهر .وكان ال بد من إنقاذ خمسة عرش ً
من السطح بطائرة هليكوبرت .وعندما تم تشييد مبنى برينتوود يف الستينيات ،مل تكن رشاشات إطفاء
الحريق ضمن الرشوط األساسية للبناء .لكن املآيس التي تلت ذلك أكدت عىل عدم االستغناء عنها يف
املباين الشاهقة وأجربت أصحاب املصلحة املستقلني الذين يقومون بتحديث ومراجعة قواعد السالمة
من الحرائق عىل املطالبة بإدخال تعديالت تحديثية تتضمن رشاشات إطفاء الحريق يف هذه املباين

وفقًا لتحليل من الرابطة الوطنية للحامية من

الحرائق ،بني عامي  2009و  ،2013بلغ
متوسط حرائق املباين الشاهقة 14,500

حريق سنويًا .أسفرت هذه الحرائق عن مقتل

 40مدن ًيا وإصابة  520مدن ًيا يف املتوسط.
توليد الطاقة املتجددة عرب اإلنرتنت .ولكن ،وكام هو مفصل يف تقرير صدر يف يوليو عن انفجار عام
 2019الذي أدى إىل إصابة العديد من رجال اإلطفاء يف أريزونا ،فإن هذه األنظمة تجلب تحديات
سالمة جديدة .أدى االفتقار إىل معدات الكشف عن الغاز والتهوية ،وكشف الحرائق وإخامدها،
والربوتوكوالت الخاصة باملستجيبني األوائل ،إىل اندالع حريق هائل أدى بعد أكرث من  18شه ًرا إىل
منع رجال اإلطفاء هؤالء من العودة إىل الخدمة .وبينام يعمل املصنعون عىل تحسني كيمياء وتصميم

شخصا ،كان عام  2020عا ًما رهيبًا فيام يتعلق بحوادث الحرائق يف
مع وفاة ً 25

هذه البطاريات ،تساعد معايري جديدة مثل  ،NFPA 855معيار تركيب أنظمة تخزين الطاقة

دور رعاية املسنني الروسية .ومع عدم وجود رشط قانوين يقيض باتباع قواعد السالمة

الثابتة ،وتحديثات قواعد السالمة من الحرائق ،املسؤولني عن الرتكيب وسلطات التفتيش يف فهم

من الحرائق وقواعد البناء التي تنطبق عىل اإلشغاالت التي تضم مجموعات أكرب من

وتقليل مخاطر السالمة .تؤدي الدروس مثل تلك التي تم تعلمها يف والية أريزونا ،وغريها من الحوادث

األشخاص غري املرتبطني ،يتم تجاهل أنظمة السالمة من الحرائق واملخارج إىل حد كبري.
إن املساكن املزدحمة والشاغلني ذوي الحركة املحدودة يجعلون الحرائق مميتة بدرجة
كبرية .يعيش ما يقدر بنحو  30,000مواطن رويس يف هذه املرافق غري املنظمة.

املامثلة ،إىل تحسينات السالمة يف القواعد واملعايري.
ومع ظهور صناعات جديدة مثل إطالق الفضاء التجاري واإلنتاج القانوين للقنب ،ميكن أن تساعد
القواعد واملعايري الجديدة يف تحديد املخاطر والتخفيف منها .وحتى يف الصناعات القامئة ،تظهر
مخاطر جديدة مع التكنولوجيا الجديدة .أبلغت رشكات معالجة النفايات وإعادة التدوير عن حدوث

الشاهقة القدمية .تشري التحقيقات ،مثل التحقيق الذي أصدره هذا العام مسؤول مكافحة الحرائق

زيادة طفيفة يف الحرائق الناجمة عن التخلص غري السليم من البطاريات .قد تساهم تحديثات

بوالية مينيسوتا ،إىل خصائص قدمية مثل السالمل املقصية ،التي نرشت الدخان واالرتباك عندما حدث

القواعد الحالية يف تقديم املساعدة ،ولكن برشط أن يتم استخدامها وفرضها.

حريق يف مبنى شاهق عام  2019وأدى إىل خمسة قتىل .وبعيدًا عن حادثة منعزلة ،أدت الحرائق
يف األبراج الشاهقة غري املزودة برشاشات إطفاء حريق ،يف مدينة نيويورك ومنطقة كاي ،يف هاواي،

املعايري املرجعية
تطبيق جميع املعايري املشار إليها ضمن املعايري والقواعد
األساسية املتعلقة بالحفاظ عىل الحياة
والبناء والكهرباء والسالمة من الحرائق.

وشيكاغو وسان فرانسيسكو ومدريد ،إىل حدوث وفيات وتعطيل الحياة مرا ًرا وتكرا ًرا يف عام .2020
لن يتم تعديل هذه املباين بني عشية وضحاها؛ ولكن هذا سيحدث قريبًا إذا نفذت السلطات
أحدث قواعد السالمة من الحرائق.
 2020مل تعطل نرش أنظمة تخزين طاقة البطاريات ( )BESSيف األسواق يف جميع أنحاء العامل.

ولم يكن عام  2020استثنا ًء.

تعد هذه البطاريات الضخمة جز ًءا ال يتجزأ من تحديثات الشبكة الكهربائية التي ستجلب املزيد من
نظام —NFPA FIRE & LIFE SAFETY ECOSYSTEMاملراجعة السنوية
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بينام يتطور العامل ،يتم أيضً ا تحديث القواعد واملعايري .حتى التحديات التي واجهناها يف عام

هناك ما يقرب من  4,000حريق كل عام ،في المتوسط ،في المباني قيد اإلنشاء أو التجديد أو الهدم،

املراجعة

السنوية
الخارجي من بنايتهم السكنية الشاهقة املكونة من
 49طابقًا .وتوصلت السلطات إىل أن الحريق
نجم عىل األرجح عن أعقاب السجائر التي ألقيت
من الرشفة .ومع ذلك ،فإن السبب األسايس يكمن
يف كسوة املبنى املكونة من مواد العزل واملعادن
الرقيقة ،مام يجعلها قابلة لالشتعال بشكل كبري.
لحسن الحظ ،تم حظر استخدام هذا النوع من
املواد من ِقبل حكومة اإلمارات العربية املتحدة يف
عام  2016مع اعتامد قواعد البناء التي أشارت
إىل معايري صارمة الختبار الحرائق .ومع ذلك ،كام
يكشف التحقيق املستمر يف مأساة غرينفيل املروعة
لعام  ،2017فإن االفتقار إىل نظام اختبار موثوق
ومضمون ،وفهم مشرتك لنتائج االختبار ومتطلبات

يف باوند بروك ،نيوجرييس ،ارتكب شخص حريقًا عن عمد تسبب يف تدمري موقع مشابه للصورة أعاله ،وأدى ذلك إىل إصدار مجلس
املدينة مرسو ًما يتطلب مراقبة إلكرتونية أو شخصية صارمة عىل مدار الساعة ملشاريع البناء املامثلة يف املستقبل .وت ُعد هذه
التغيريات خطوة يف االتجاه الصحيح .ومع ذلك ،فإن طلب خطط مكتوبة للسالمة من الحرائق وتدريب العامل عىل السالمة من
الحرائق ،كل ذلك ضمن  ،NFPA 241سيشمل تدابري أخرى لتقليل مخاطر نشوب حريق يف املباين قيد اإلنشاء .ومع وجود
العمل الساخن ،ومواد التدخني ،واألسالك املؤقتة ،والطهي يف املوقع ،يكون القلق بشأن هذه األمور أكرب من القلق املتعلق
بالحوادث الناتجة عن الكراهية يف موقع البناء.

يف يناير ،مل تقترص األرضار التي أصابت باوند بروك ،يف نيو جرييس ،عىل األرضار التي لحقت بأنشطة
التجديد يف وسط املدينة ،والتي بلغت  52مليون دوالر ،فحسب .فقد تسبب أيضً ا إغالق الشارع
الرئييس ملدة شهر لتنظيفه يف أعقاب الحادث يف بقاء املتسوقني بعيدًا عن الرشكات املحلية .وقبل

األداء ،سيؤدي إىل عواقب مأساوية .وقد وجد
التحقيق ،الذي تم إجراؤه عىل مدار عام ،2020
حتى اآلن نتائج مضللة الختبار العزل ومو ّردين
ومقاولني ومهندسني معامريني غري مكرتثني ،مام أدى
شخصا
إىل "دوامة" من تبادل اللوم حول الـ 72
ً
الذين القوا حتفهم .املعايري املشار إليها يف قواعد
البناء ليست مجرد خانات اختيار يتم تحديدها .فإن
إيالء اهتامم غري ٍ
كاف لها سيخلف عواقب وخيمة.

اململكة املتحدة ليست وحدها التي تواجه أزمة يف الكسوة .لسوء الحظ ،كان تطبيق هذه املواد
والحرائق الناتجة عنها واسع املدى ،من تركيا إىل كوريا الجنوبية .نظ ًرا لألشخاص الذين القوا حتفهم

اإلغالق بسبب فريوس كورونا ،شهدت تلك املتاجر والرشكات انخفاضً ا بنسبة  50يف املائة يف اإليرادات.

وأولئك والذين تأثرت حياتهم ،والتداعيات املالية والسياسية املشحونة ،فإن التحركات األخرية التي

وبعد أحد عرش شه ًرا ،وعىل بعد آالف األميال غربًا ،تسبب حريق يف مبنى سكني من سبعة طوابق قيد

اتخذها صانعو السياسة األمريكيون يف مقاطعة كولومبيا وإنديانا ومينيسوتا وماساتشوستس إلزالة

اإلنشاء يف بريكيل ،يف كاليفورنيا أيضً ا يف إلحاق الرضر بأصحاب األعامل املحليني ،مثل محل اآليس كريم

متطلبات اختبار الحرائق الصارمة لرتكيبات الجدران الخارجية من قواعد البناء الخاصة بهم كانت قصرية

املجاور ،والذي فقد كل مخزونه عندما انقطع التيار الكهربايئ بواسطة رجال االطفاء.

النظر بشكل ملحوظ .حتى اآلن ،فإن متطلبات اختبار مادة الكسوة وفقًا للمعيار ،NFPA 285

وعىل الرغم من وجود رشط مرجعي يف قواعد السالمة من الحرائق ،NFPA 241 ،معيار

طريقة االختبار القيايس لتقييم خصائص انتشار الحريق لرتكيبات الجدار الخارجي التي تحتوي عىل مواد

حامية البناء والتعديل والهدم ،فغال ًبا ما يتم تجاهله وعدم إنفاذه بصورة كافية .ومع وجود إطارات

قابلة لالحرتاق ،قد حالت دون أن تصبح الكسوة القابلة لالشتعال مصدر قلق واسع النطاق يف الواليات

خشبية مكشوفة ،وعدم تركيب أجهزة إنذار الحريق ورشاشات إطفاء الحريق ،ووجود كمية كبرية من

املتحدة .يجب عىل صانعي السياسات إعادة النظر يف أفعالهم اآلن لضامن بقاء األمر عىل حاله.

الحطام ،ميكن أن تتسبب السيجارة املهملة يف أرضار تبلغ  48مليون دوالر ،كام حدث يف فريفاكس
بوالية فريجينيا ،مام أدى إىل تدمري  400وحدة سكنية و 14منزالً ريفيًا و 20,000قدم مربعة
من مساحات البيع بالتجزئة املقرر افتتاحها يف عام  .2021ولتجنب الخسائر غري الرضورية واملكلفة،
يجب عىل املطورين ومسؤويل اإلنفاذ عدم إغفال برامج السالمة من الحرائق والحاجة إىل ضامن
تاركني الحيوانات األليفة والوثائق الحيوية وجميع املمتلكات األخرى وراءهم ،متكن جميع سكان
برج أبكو يف الشارقة باإلمارات العربية املتحدة ،من الهروب من ألسنة اللهب التي تصاعدت إىل الجزء
نظام —NFPA FIRE & LIFE SAFETY ECOSYSTEMاملراجعة السنوية

في صباح أحد أيام شهر آيار ،استيقظ سكان مدينة فيساكاباتنام بالهند على شبح بوبال .تسربت سحابة
من غاز الستايرين من منشأة محلية لمعالجة المواد البالستيكية؛ سقط الناس ومرضوا في الشوارع .كان
عدد القتلى هذه المرة  ،11وليس  ،4,000ولكن لم يكن ذلك عزا ًء لعائالتهم وال لمئات األشخاص
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تدريب العامل يف املوقع عىل تنفيذها.

القوى العاملة املاهرة
تعزيز تطوير
املهنيني املهرة لتطبيق
القواعد واملعايري.

املراجعة

السنوية
الذين دخلوا المستشفى يكافحون من أجل التقاط أنفاسهم .وقال مسؤول كبير "يبدو أن عماالً غير
مهرة أساءوا التعامل مع أعمال الصيانة وبسبب ذلك تسرب الغاز".
إذا كان العامل يدركون العواقب ،فلرمبا كانوا قد اتبعوا بروتوكوالت أكرث جدية أثناء اإلغالق الناجم
عن فريوس كورونا يف الهند لضامن عدم ارتفاع درجة حرارة خزانات الستايرين .عندما تكون السالمة
العامة معرضة للخطر ،فإن الوظيفة ليست للجميع .هذه العبارة صحيحة سوا ًء كانت عىل مستوى
عائلة واحدة أو عىل مستوى املجتمع بأكمله .عىل سبيل املثال ،وفقًا لسلسلة من لوائح اتهام القتل
بسبب اإلهامل ،لظل زوجان من قرية ليامن مبدينة نيو هامبشاير عىل قيد الحياة إذا قام فنيو أنابيب
الغاز الثالثة الذين قاموا برتكيب نظام التدفئة املنزيل باتباع تعليامت الرشكة املص ّنعة لضامن تنفيس
غاز أول أكسيد الكربون.

يف الواليات املتحدة ،أظهر تقرير حديث أن
االختالف بني الحاجة املتوقعة وعدد العامل
يف القوة العاملة يف قطاع الطاقة الكهربائية
سيكون  251,000عامل بحلول عام ،2030
و 462,000عامل بحلول عام .2050

إن وظائف فني أنابيب الغاز ،وفني خزانات الوقود ،وطاقم إصالح املرتو ،وعامل مصانع التكرير،
ومركبي األلواح الشمسية ،واملهندسني املعامريني  -كلها وظائف ميكن أن يؤدي فيها الفشل يف

طاقمها ،ناهيك عن ركاب القارب ،مل يتلقوا أي تدريب عىل ما يجب القيام به يف حالة نشوب حريق

االلتزام بالقواعد واملعايري وإجراءات التشغيل القياسية وإرشادات الرشكة املصنعة وفهمها واتباعها إىل

 -وال كانوا يتبعون لوائح مراقبة خفر السواحل ،والتي كان من املمكن أن تنبه ركاب السفينة قبل

حدوث كارثة .أضف إىل ذلك ،قبطان القارب املستأجر .يف الخريف ،كشف تحقيق املجلس الوطني
شخصا أن أفراد
لسالمة النقل ( )NTSBيف حريق سفينة كونسبسيون الذي أسفر عن مقتل ً 34

فوات األوان .التدريب عىل ما هو غري متوقع ال يقل أهمية عن التدريب الروتيني.
يف أيلول ،كان مقاولو الهدم يقطعون الفوالذ يف فندق هارد روك املنهار يف نيو أورلينز عندما
أشعلت رشاراتهم مواد تسقيف قريبة .وعىل عكس االنهيار ذاته الذي حدث قبل عام ،والذي أسفر
عن مقتل ثالثة عامل ،فإن النريان املشتعلة باللون األسود ،التي يغذيها القطران" ،بدت أسوأ مام
كانت عليه" وفقًا إلدارة اإلطفاء .ويف هذه الحالة ،كان العامل محظوظني .ويف نيسان ،بعض العامل يف
موقع بناء يف إنتشون مل يحالفهم ذات الحظ .قُتل مثانية وثالثون عامالً ،وأصيب  10بجروح خطرية،
بسبب نريان رسيعة الحركة عندما أشعلت رشارات عامل اللحام مادة اليوريثان يف العزل املكشوف.
وغري معروف ما إذا كان العامل ،وبعضهم أجانب ،عىل دراية بقوانني العمل يف كوريا الجنوبية التي
تهدف إىل ضامن سالمة العمل الساخن .ومع ذلك ،نظ ًرا لتعرض العامل للضغط إلنهاء املهمة ،يف نظام
غالبًا ما يتم انتقاده بسبب الرتاخي يف تطبيق السالمة ،قد تكون قدرتهم عىل الدفاع عن سالمتهم
محدودة .التدريب عىل السالمة واكتساب املهارات عىل مستوى العامل أمر غري قابل للتفاوض لتقليل
احتاملية وقوع حوادث مميتة.

كل عام ،تواجه إدارات اإلطفاء يف الواليات املتحدة أكرث من  4,500حريق من حرائق

االمتثال للقواعد
دعم إنفاذ
القواعد بصورة فعالة.

اإلنشاءات الناتجة عن األشغال الحرارية ،مثل أعامل اللحام والقطع واألعامل املامثلة
التي تولد رشارات وحرارة .هذه الحرائق التي ميكن الوقاية منها مسؤولة عن وفيات
يبلغ متوسطها  15وفاة سنويًا .ويف عام  ،2014أدت اإلشغاالت الساخنة غري املسموح

بها يف مرشوع يتعلق بإعادة البناء إىل وفاة اثنني من رجال اإلطفاء يف بوسطن .وردًا عىل
ذلك ،يتطلب كومنولث ماساتشوستس اآلن تدري ًبا محددًا عىل السالمة من الحرائق

ألي شخص يؤدي عمالً حراريًا .تحتاج حكومات الواليات والحكومات املحلية إىل حظر

العمل الحراري غري املسموح به .يجب تدريب أي شخص يسعى للحصول عىل ترصيح

نظام —NFPA FIRE & LIFE SAFETY ECOSYSTEMاملراجعة السنوية

في بنجالديش هو أنه "ال يوجد أحد أو أي منظمة بعينها كانت وحدها المسؤولة عن الحادث" .ومع
وجود أنابيب يتسرب منها الغاز والتوصيالت الكهربائية غير المصرح بها ،أدى اإلهمال من جوانب
شخصا .إال أن الطريق المؤدي إلى الحادث بدأ عندما تم تشييد
عدة إلى انفجار أسفر عن مقتل ً 31
المسجد دون أي تصاريح أو أذونات ،مما أدى إلى تعطيل خط الغاز الطبيعي أثناء العملية؛ تما ًما كما
بدأ الطريق المؤدي إلى حريق شاهق في تايبيه أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة  50آخرين
عندما لم يتم تضمين خطط السالمة من الحرائق في عملية التصريح لمهمة إعادة بناء واسعة النطاق.
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واعتامده يف مجال سالمة األعامل الساخنة.

كان االستنتاج الرسمي للمحققين بعد فحص انفجار أيلول في مسجد بيتوس صالح جام في نارايانجانج

املراجعة

السنوية

استجابة ملتطلبات التباعد االجتامعي التي يفرضها فريوس كورونا ،لجأ مفتشو املباين عرب الواليات املتحدة إىل عمليات التفتيش بالفيديو عن بُعد ( )RVIsللمساعدة يف استمرار
تقدم مشاريع البناء .وقبل عام  ،2020مل يكن العديد من املفتشني مقتنعني بأن تقنية الفيديو ستكون فعالة مثل عمليات التفتيش يف املوقع لكشف انتهاكات القواعد.
وبحسب املالحظات الشخصية عىل األقل ،كانت املعدالت التي حدد بها املفتشون املشكالت عرب الفيديو مامثلة تقريبًا للمعدالت يف حالة جهودهم املبذولة شخصيًا يف املوقع.
وميكن للمفتشني القيام باملزيد كل يوم ،وال سيام يف املقاطعات الكبرية ،دون الحاجة إىل قضاء ساعات عىل الطريق .يشري الخرباء إىل أن تقنية املسح الجديدة تلوح يف األفق والتي
ستوفر للمفتشني مزيدًا من التفاصيل فقط .وبامليض قد ًما ،يجب أن تستمر إدارات البناء يف تقييم فعالية عمليات التفتيش عن بُعد والنظر يف املشاركة يف تطوير ،NFPA 915
معيار عمليات التفتيش عن بعد.
كانت مثل هذه الخطط التي تمت مراجعتها مسبقًا ستؤكد على أهمية عدم إيقاف تشغيل أنظمة

كبري  -فقط  91من مستشفيات املدينة البالغ عددها  2022تكبدت عناء تجديد شهادات فحص

الحماية من الحرائق في المبنى المكون من  14طابقًا أثناء البناء .يجب أن تمتثل عملية البناء إلى

الحرائق الخاصة بها .بينام يقع عبء الحصول عىل هذه الشهادة عىل املستشفيات ،فإن املسؤولية

القواعد.

تقع بشكل مبارش عىل عاتق مسؤويل املدينة للتأكد من أنهم يفعلون ذلك بالفعل.

ميكن لعملية مراجعة الخطة وفحصها اكتشاف محاوالت اختصار العمل أو حتى زالت بسيطة

يف ترشين الثاين ،كان كل من املالكني ومسؤويل السالمة من الحرائق محظوظني عندما متكن

ميكن أن تؤدي إىل إخفاقات كبرية فيام يتعلق بالسالمة .لتحقيق النجاح ،يجب تدريب أولئك الذين

رجال اإلطفاء من إطفاء حريق صغري برسعة يف مركز نوروود التجاري يف ماساتشوستس ،وهو مجمع

يراجعون الخطط عىل القواعد وفهم السالمة من الحرائق .ومع ذلك ،ال ميكن أن يتوقف األمر عند

مطاحن سابق تم تحويله إىل محالت واستوديوهات فنانني .كان نجاحهم عىل الرغم من حجم

هذا الحد .يف بويسار ،كشف انفجار كبري وقع يف كانون الثاين يف مصنع للمواد الكيميائية أن املالك

الفوىض وتعديالت البناء غري املسموح بها التي أعاقت جهودهم .وبالنظر إىل الخطر املستمر ،أمر

ضلل املفتشني عندما ادعى أن البناء الجديد عند بوابة املنشأة سيحتوي عىل مكاتب عمل .وبدالً من

املسؤولون بإغالق املجمع حتى يتمكن املالكون من معالجة انتهاكات السالمة من الحرائق.

أشخاص وتسبب يف ترشيد العديد من العائالت التي كانت تقيم يف املبنى عىل نحو مخالف للوائح.

أصيب أحد عرش رجل إطفاء ،ثالثة منهم بإصابات خطرية ،عندما وقع انفجار أثناء استجابتهم

إن التأكد من أن البناء ،الجديد أو القائم ،يتبع متطلبات قواعد السالمة هو طريق ذو اتجاهني .هذا

لحريق يف محل دخان بوسط املدينة .يف وقت الحق ،كشفت التحقيقات أن إدارة اإلطفاء

العام ،كشف حريق يف أحد مستشفيات أحمد آباد أسفر عن مقتل مثانية أشخاص ،عن خلل وظيفي

ليس لديها أي سجل لتفتيش املحل ،الذي كان يخزن كميات كافية من البيوتان واملواد

نظام —NFPA FIRE & LIFE SAFETY ECOSYSTEMاملراجعة السنوية
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ذلك ،فقد كان مكانًا ملامرسة عمليات املعالجة الكيميائية ،والتي أدت إىل انفجار أودى بحياة مثانية

بينام كان رجال اإلطفاء يف نوروود ساملني ،كان نظراؤهم يف لوس أنجلوس أقل حظًا .فقد

املراجعة

السنوية
بالنسبة للبعض في موالال بوالية أوريغون ،كان للمنشورات على وسائل التواصل االجتماعي تأثير أكبر من
مناشدات السلطات المحلية .في أيلول ،أدت االضطرابات االجتماعية المتزامنة وحرائق الغابات الكارثية
إلى خلق أرض خصبة النتشار المعلومات المضللة .قرر البعض البقاء في أماكنهم ،على الرغم من أن
كارثة طبيعية محققة للغاية كانت في الطريق إليهم ،اعتقادًا منهم أن الحرائق من عمل مرتكبي الحرائق
عن عمد الذين يستعدون إلحداث فوضى في البلدات التي تم إخالؤها .يمكن للشائعات الخارجة عن
السيطرة أن تعرض أولئك الذين يقعون تحت تأثيرها للخطر .ولكن ،كما شاهد مسؤولو والية أوريغون،
فإنها تتسبب في تشتيت انتباه جهود االستجابة الثمين وتخلف المزيد من الخطر للمستجيبين األوائل
الذين يحاولون إقناع األشخاص المضللين مع اقتراب حرائق الغابات أكثر فأكثر.

التكلفة التي تتحملها مدينة أوكالند لتسوية الدعوى
املرفوعة من عائالت وضحايا :Ghost Ship
تبلغ  33مليون دوالر.

الكيميائية األخرى إلحداث انفجار قوي مبا يكفي لتشويه أحد رجال اإلطفاء بشكل دائم .ويف أعقاب
الحريق ،أمر رئيس اإلطفاء باملدينة بإجراء عمليات تفتيش لجميع الرشكات املامثلة العاملة يف نطاق
سلطته.
غال ًبا ما تدفع الحوادث الخطرية مثل انفجار متجر الدخان يف لوس أنجلوس إىل تصعيد عمليات
التفتيش .يف ترشين الثاين ،أعلنت هونغ كونغ أنها ستجري فحوصات السالمة من الحرائق للمباين
السكنية التي يزيد عمرها عن  60عا ًما .جاء هذا اإلعالن بعد اندالع حريق يف مبنى سكني أسفر عن
مقتل سبعة أشخاص وإصابة أحد عرش آخرين .عمليات التفتيش هذه حاسمة الكتشاف املشكالت.
تعلمت أوكالند بوالية كاليفورنيا هذا بشكل مأساوي يف عام  2016عندما اشتعلت النريان يف
 ،Ghost Shipوهو مستودع سابق يحتوي عىل استوديوهات فنية ومساكن ومساحات عرض
شخصا .يف أعقاب الحريق ،أسفرت التحقيقات عن عدد
غري مرصح بها ،مام أسفر عن مقتل 36
ً

يف هذا العام ،مرر املرشعون يف املجلس الترشيعي لوالية أريزونا مرشوع قانون ملنع
املدن من إنفاذ بند يف إصدار  2018من  ،NFPA 1قواعد السالمة من الحرائق،
وسيتطلب ذلك من بعض املطاعم والنوادي الليلية تحديث مساحاتها باستخدام
رشاشات إطفاء الحريق .كان الدافع وراء هذا التغيري يف قواعد السالمة من الحرائق
هو  100حالة وفاة و 200إصابة حدثت يف حريق Station Nightclub
لعام  ،2003وهو بار ومكان للموسيقى يف رود آيالند يفتقر إىل هذه الرشاشات.

من التوصيات لضامن معالجة ملكيات مثل  ،Ghost Shipاملليئة بانتهاكات قواعد السالمة من

لقد أنقذت رشاشات إطفاء الحريق ،عىل مستوى املطاعم واملباين السكنية ،األرواح

الحرائق ،قبل أن تتمكن من التسبب يف حوادث قتل .ومع ذلك ،كشفت عمليات تدقيق املدينة

واملمتلكات يف عام  .2020ويجب عىل املرشعني يف والية أريزونا التوقف عن متابعة

الصادرة يف عام  2020أنه بعد مرور أربع سنوات ،ال تزال عمليات التفتيش عىل الحرائق غري كافية.
وعىل مدار العام املايض ،قام مكتب التفتيش يف أوكالند بفحص  26باملائة فقط من العقارات التي
يلزم فحصها مبوجب قانون والية أوكالند .مل يتمكن املدققون من العثور عىل دليل عىل أن معظم
انتهاكات القواعد التي حددها املفتشون قد متت معالجتها بالفعل من قبل املالكني .ظلت العقارات
يف األحياء ذات الدخل املنخفض خاضعة لتفتيش غري ٍ
كاف .ويف ضوء النتائج ،وافق مسؤولو أوكالند
عىل املزيد من اإلصالحات ،لكن اإلرشاف املستمر فقط هو الذي ميكن أن يقيس النجاح.
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بدورهم أن يوضحوا أن مأساة  Station Nightclubيف أريزونا غري مقبولة.
نظ ًرا النتشار وباء املعلومات املضللة واالستقطاب إىل جميع أركان املجتمع ،فليس من املستغرب
أن نراه يتجىل يف موسم حرائق الغابات لعام  .2020ومع ذلك ،ميكن أن توفر أبحاث العلوم
االجتامعية نظرة ثاقبة حول كيفية فهم الناس للمخاطر واتخاذهم قرا ًرا للترصف .عىل سبيل املثال،
حددت دراسة صدرت يف عام  2020من قبل املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا العوامل التي
دفعت الناس إما إىل البقاء أو اإلخالء خالل حريق  Chimney Tops 2لعام  2016يف رشق
شخصا .ووفقًا للدراسة ،فإن عوامل مثل وضع خطة
والية تينييس .أسفر هذا الحريق عن مقتل ً 14
إخالء بالفعل جعل الناس أكرث ميالً إىل املغادرة .وعىل العكس من ذلك ،فإن أولئك الذين قاموا
بتجهيز منازلهم ملواجهة حرائق الغابات قلت احتاملية مغادرتهم ،عىل الرغم من املخاطر.
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الجمهور املطلع
تثقيف الجمهور بشأن
األخطار التي تشكلها مخاطر الحرائق ،واملخاطر الكهربائية،
واملخاطر ذات الصلة.

الترشيعات التي ستؤدي إىل الحد من سالمة سكانها فقط .ويجب عىل املواطنني

املراجعة

السنوية
الدخان والنار يف املبنى املكون من  41طابقًا .وتسببت زلة ذلك الساكن يف إصابة ما يقرب من
عرشين من جريانه.
يجب أن يفهم الناس مخاطر بيئتهم والخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب املخاطر .يف سانتا
كروز ،ميكن أن يركز هذا التعليم عىل الخطر الهائل الذي يتعرض له الفرد ورجال اإلطفاء من خالل
الدخول مرة أخرى إىل منطقة إخالء حرائق الغابات ملكافحة الحرائق بخرطوم الحديقة .يف مدينة
كوتيش الهندية ،يحتاج املواطنون إىل وعي أفضل بخطر الحريق بداية من التعديالت غري القانونية
عىل وصالت الطاقة ،والدوائر املحملة بإفراط التي تشغل مكيفات الهواء ،واألقراص الطاردة للبعوض
التي تحرق الرشاشف والستائر .يجب أال يقترص توصيل الرسالة إىل األشخاص حيث يواجهون الخطر
فحسب ،بل يجب توصيلها باستمرار لضامن عدم نسيانها أبدًا.
تتطور املخاطر مبرور الوقت .عىل سبيل املثال ،أصبحت بطاريات الليثيوم أيون شائعة برسعة يف
العديد من املنازل ،ولكن بداية من الدراجات النارية الصغرية ووصوالً إىل الثاقب الكهربايئ ،قد ال
يدرك الناس قدرتها عىل التسبب يف الحرائق .إىل جانب قادة إدارة اإلطفاء ،فإن الوكاالت الحكومية
مثل لجنة سالمة املنتجات االستهالكية متثل جهات االتصال الرئيسية يف مشهد املخاطر املتغري .وهذا

أظهر تقييم االحتياجات الرابع الصادر عن الرابطة
الوطنية للحامية من الحرائق بشأن خدمة مكافحة
الحرائق يف الواليات املتحدة أن  85.1%من إدارات
اإلطفاء التي شملتها الدراسة االستقصائية تفتقر
إىل الربامج التعليمية للوقاية من الحرائق.
وكلام كانت السلطة القضائية أصغر ،قل
احتامل تقديم تعليم الوقاية من الحرائق
بواسطة إدارة اإلطفاء.

العام ،قاموا بتحديد مخاطر حريق متعلقة بتعليامت الرتكيب الخاصة بجرس الباب املزود بتقنية
الفيديو من رشكة  ،Ringمام دفع الرشكة إىل إصدار تعليامت جديدة واالتصال باملستهلكني الذين
اشرتوا املنتج .استهدف ربع عمليات سحب املنتجات يف عام  2020املنتجات التي تحتوي عىل
مخاطر تتعلق بالحريق والحرق والصدمات الكهربائية ،والتي متثل آالف املنتجات التي تم بيعها .إن
يقظة هذه الوكاالت بشأن املنتجات يف السوق هي مبثابة مساهمة حاسمة من أجل تنوير الجمهور.

االستثامر يف السالمة
إعطاء األولوية للسالمة بشكل عام.

بالنسبة للكثيرين ،الكنيسة ليست مجرد مبنى .بالنسبة إلى المصلين في الكنيسة الجامعية الوسطى في
إن فهم كيفية إدراك الناس للمخاطر وتصميم الرسائل لتحفيزهم عىل الترصف أمر أسايس ليك

مانهاتن ،لم تكن النوافذ ذات الزجاج الملون التي تعود إلى قرن من الزمان والتي تزين الحرم هي التي

مهم
يكون الجمهور مستن ًريا ويتمكّن من تجنب املخاطر املتعلقة بالسالمة .كان الوصول إىل الجمهور ً

جعلت منها قلب حي لوار إيست سايد .وبالنسبة إلى األسقف تيريز بومان ،فإن الهيكل الشاغر في

بشكل خاص يف عام  2020حيث تجنب املزيد من الناس فريوس كورونا يف منازلهم .يف تورنتو،

غرب إنديانابوليس الذي قام هو وجماعة مجتمع زمالة صهيون الكبرى بتكريس ساعات ال حصر لها إلعادة

ارتفعت حرائق املنازل يف نيسان بنسبة  17يف املائة مقارنة بالعام السابق .حثّ أحد رؤساء اإلطفاء

التأهيل كان أكثر من مجرد مكان لعبادة يوم الرب .لقد كان منزالً ثان ًيا للعديد من أفراد المجتمع .بالنسبة

حرصا يف التخلص من السجائر وتجنب الحمولة الزائدة يف رشائط الطاقة،
الناس عىل أن يكونوا أكرث ً

لهؤالء المصلين ،تفاقمت الحرائق مما ساهم في زيادة صعوبة هذا العام .بالنسبة للكنيسة اللوثرية في

"أعلم أنه من الصعب التنافس مع دورة األخبار املتعلقة بفريوس كورونا ،لكننا نحاول إيالء اهتامم

فيتشبورغ ،كان الحريق أيضً ا قاس ًيا ،حيث دمر األرغن األنبوبي الذي كان يخدم الكنيسة ألكثر من 150

كبري إىل [السالمة من الحرائق] ".يف تورنتو ،كام هو الحال يف أماكن أخرى ،كان الطهي يُعد من
أخطار الحريق الشائعة هذا العام .ومع عدد الوجبات املطبوخة يف املنزل ،والطهاة املبتدئني ،والعديد

عا ًما .ومع ذلك ،وألن الرشاشات أبقت الحريق محصو ًرا حتى وصول رجال اإلطفاء ،كان األرغن هو مدى
الخسارة .كان استثمار الكنيسة في السالمة عامالً رئيس ًيا لتجنب المزيد من الخسائر.

من عوامل التشتيت يف الحياة ما بعد ظهور الوباء ،مل تعلن إدارات اإلطفاء يف جميع أنحاء الواليات

يف أكتوبر ،قد يفرح العاملون مبتحف مدينة نيويورك للصينيني يف أمريكا بأنهم سيحصلون عىل

املتحدة وكندا عن االستجابة ملزيد من حرائق الطهي فحسب ،بل قدمت أيضً ا مناشدات للجمهور

 3ماليني دوالر من مؤسسة خريية خاصة .بعد اندالع حريق يف أرشيفات متحف الحي الصيني يف

برسائل السالمة لوقف االرتفاع املفاجئ يف هذه الحرائق.
كانون الثاين ،ترك أحد األشخاص الفارين من حريق يف املطبخ باب شقتهم مفتو ًحا ،مام سمح بانتشار
نظام —NFPA FIRE & LIFE SAFETY ECOSYSTEMاملراجعة السنوية

الشفهي املسجل ،ومئات من القطع األثرية األخرى التي تحيك قصة الصينيني يف أمريكا والحي
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لتعزيز اطالع الجمهور والحفاظ عليه ،يحتاج الناس إىل أن يتم تثقيفهم يف مجال السالمة .يف

يناير ،واجهوا مهمة مباليني الدوالرات تتمثل يف استعادة آالف الوثائق ،والصور ،وقطع املالبس ،والتاريخ

املراجعة

السنوية
بني االرتفاع الحاد يف حرائق املنازل هذا العام ،واالستجابة املستمرة لفريوس كورونا ،وخروج
القطارات املشتعلة عن مسارها ،والحرائق الصناعية الضخمة ،وأكرث من ذلك ،اعتمدت املجتمعات
يف جميع أنحاء العامل اعتامدًا كب ًريا هذا العام عىل مهارات املستجيبني األوائل وأعاملهم .ولكن نظ ًرا
لتسبب الوباء يف إجهاد الوالية واملوارد املالية املحلية ،فقد اتجهت تلك املجتمعات إىل خدمات
الطوارئ إلجراء تخفيضات تصل إىل  10إىل  25يف املائة من ميزانياتها .أعلنت مدينة ميلوويك عن
خطط إلغالق محطة إطفاء عىل الجانب الجنويب من املدينة  -وهي محطة تخدم املطار املحيل
والعديد من مرافق املعيشة الكبرية .يف حني أكد رئيس اإلطفاء ألعضاء املجلس أنه ال يزال من
املمكن تلبية أوقات االستجابة ،فقد جاء ذلك يف أعقاب ميزانية املدينة قبل عامني ،والتي أغلقت
ست محطات إطفاء .حتى إذا كان من املمكن الحفاظ عىل أوقات االستجابة ،فمن املحتمل أن يتم
تخفيض برامج الوقاية من الحرائق  -مبا يف ذلك عمليات التفتيش عىل الحرائق .قد تظهر الجهود
املبذولة لتوفري املال من خالل التخفيضات يف خدمة اإلطفاء يف مكان آخر عندما تحصد الحرائق التي
ميكن الوقاية منها األرواح واملمتلكات.

يعد عدم االستثامر يف التخفيف من حرائق
الغابات أم ًرا مكلفًا .أظهرت دراسة حديثة
أن اآلثار االقتصادية اإلجاملية لحرائق الغابات
يف كاليفورنيا لعام  ،2018مبا يف ذلك البنية
التحتية املدمرة وخسائر رأس املال ،وانقطاع األعامل،
وتكاليف الرعاية الصحية ذات الصلة بلغت
 148.5مليار دوالر ،حوايل  1.5%من الناتج
املحيل اإلجاميل السنوي لوالية كاليفورنيا.

االستعداد
واالستجابة لحاالت الطوارئ
توفري إمكانيات فعالة يف مجال االستعداد
واالستجابة للتعامل مع
مخاطر الحرائق واملخاطر الكهربائية واملخاطر ذات الصلة.

في أسوأ حاالته ،كان عام  2020عا ًما مرو ًعا بالنسبة للمستجيبين األوائل على مستوى العالم؛ وفي
أفضل حاالته ،كان عا ًما مرهقًا فقط .ذهب عشرة رجال إطفاء من الفصيلة  5إلى مرفأ بيروت في 4
آب وهم يعلمون فقط أن النيران مشتعلة في مستودع ت ُخ ّزن فيه األلعاب النارية؛ بعد انفجار 2,750
ط ًنا متريًا من نترات األمونيوم ،ولم يعد أي منهم.
يف عام  ،2020قام املستجيبون األوائل بأعامل بطولية للغاية ،فقد كانوا معلقني بالحبال من
مبنى شاهق يف مدينة نيويورك ،ويكافحون النريان يف إعصار إيساياس ،وينتشلون الناجني من انهيار

الصيني ذاته يف نيويورك .قد تكون الحامية من الحرائق بعيدة عن أذهان املتاحف الثقافية الفريدة،

شقة يف مومباي .ولكن ،متا ًما مثل كل عام ،يحمل هذا التفاين يف العمل خطر اإلصابة ،وغالبًا ما
تكون خطرية .من االنجراف يف أمواج بحرية ميشيغان التي يبلغ ارتفاعها  12قد ًما ،أو التعرض لرضبة

ولكن مع وجود املاليني املتاحة للرتميم ،فإن االستثامر قبل وقوع كارثة سيكون أكرث سالمة .يف عام

يف الرأس من خرطوم يف سان فرانسيسكو ،أو التعرض لحروق شديدة يف انفجار سفينة شحن يف

 2020وحده ،مل تقترص حوادث الحرائق عىل متحف الصينيني يف أمريكا فحسب .بل دمرت الحرائق

جاكسونفيل ،تعامل املستجيبون األوائل يف عام  2020مع العديد من الحوادث املحفوفة باملخاطر

املتاحف واملراكز الثقافية لشعب هو تشانك والقبائل الكونفدرالية ساليش وكوتيناي.
لحسن الحظ ،ميكن إعادة بناء الكنائس ،وميكن يف بعض األحيان إنقاذ القطع األثرية .وال ميكن

التي كلفت الواليات املتحدة وحدها ،بشكل متحفظ ،مبلغ  1.6مليار دوالر يف السنة.
بالطبع ،يف عام  ،2020مل يكن خطر اإلصابة الجسدية فقط هو الذي أثر عىل املستجيبني األوائل.

تطبيق ذلك عىل للناس ،مام يجعل استثامر رشاشات الحريق يف فندق لوفالندر التاريخي يستحق

مل يقترص األمر عىل إصابة الحشود بفريوس كورونا—وبعضهم مصاب مبرض خطري—بسبب االستجابة

كل سنت .وبنا ًء عىل طلب من إدارة اإلطفاء املحلية نظ ًرا لعمر املبنى ،ومبساعدة متويل من مجلس

ألرقام قياسية من مكاملات  ،9-1-1ولكن كان عليهم أيضً ا التعامل مع الكوارث واالضطرابات

املدينة ،متكن فندق كولورادو من تركيب رشاشات قبل أشهر فقط من اندالع حريق يف أغسطس.
شخصا عىل األرجح ،أو
أشار قائد اإلطفاء نيد سباركس إىل أن هذا االستثامر "قد أنقذ حياة 50
ً
املخاطرة بحياتهم" .ولكن مع احتواء النريان والحد من األرضار ،متكن السكان من العودة يف غضون
 24إىل  48ساعة.
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من االستجابة لسبعة أو مثانية حرائق يف اليوم إىل ما يصل إىل  50أو  60حريقًا .أضافت
الوترية الرسيعة لعام  2020مزيدًا من الضغط عىل وظيفة بدأت اآلن يف حساب تأثريها عىل
الصحة النفسية ملؤديها .أظهرت دراسة نُرشت يف يوليو زيادة يف معدالت مشاكل الصحة العقلية
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[  ] . . .منع اإلصابة واملوت .ناهيك عن رجال اإلطفاء لدينا .كان من املمكن إجبارهم عىل

االجتامعية الشديدة .خالل االحتجاجات التي حدثت يف الصيف ،انتقل رجال اإلطفاء يف فيالدلفيا

املراجعة

السنوية
زميل شابًا يف انفجار بينام كانت العمليات يف حريق املصنع عىل وشك االنتهاء .عرب مدير
عندما فقدوا ً
إدارة اإلطفاء يف دلهي عن إحباطه" ،مل نكن عىل علم مبا كان بداخل املبنى" .يف جميع أنحاء العامل،
يجب أن تعمل إدارات اإلطفاء مع أفراد املجتمع للتخطيط املسبق للحوادث ،مع مراعاة املخاطر التي
قد يواجهها رجال اإلطفاء.
إن تجهيز املستجيبني األوائل باملعدات والتدريب واملعلومات يهيئهم للنجاح ،ولكن يجب أن يدعم
هذا توفري هيئات كافية لالستجابة برسعة .أظهر تقرير مقدم إىل الربملان الهندي أن عدد محطات
اإلطفاء يف البالد انخفض بنسبة  65يف املائة عن إجاميل االحتياجات املقدرة؛ هناك عجز يف عدد رجال
اإلطفاء الهنود مبقدار يزيد عن نصف مليون .تحتاج البالد إىل العديد من تحسينات السالمة ،ولكن
بدون تطوير القوى العاملة لالستجابة لحاالت الطوارئ ،فمن املرجح أن تظل الحرائق يف الهند أحد
التهديدات الرئيسية للرشكات وأحد أسباب الوفيات لحوايل  17,000مواطن سنويًا.
حتى عندما يكون املقياس أقل بكثري من مليار شخص ،ال تزال هناك حاجة ملزيد من رجال

منذ عام  ،2018تم إيفاد مجلس السالمة
الكيميائية األمرييك ( )CSBإىل هيوسنت سبع
مرات للتحقيق يف حوادث الحرائق واالنفجارات
الصناعية الكارثية املميتة وغريها من الحوادث ،مقارنة
مبرة واحدة يف العام تقري ًبا يف العامني السابقني.

اإلطفاء ،ال سيام يف املناطق الريفية .عىل سبيل املثال ،يف أسرتاليا ،البلد الذي يعتمد منذ فرتة طويلة
عىل املتطوعني إلخامد حرائق الغابات املوسمية ،جعل موسم الحرائق الكاريث  2020/2019إعادة
التقدير أم ًرا ال بد منه .إنهم بحاجة ،كام يقول املتطوعون ،إىل التدريب واالحرتافية والجمهور لفهم
مدى خطورة ما يواجهونه.
املستجيبون مهمون للسالمة ،لكنهم ميثلون خط الدفاع األخري للمجتمع ،وليس األول .يف مدن
مثل هيوسنت ،التي تشتهر مبقاومتها لتقسيم املناطق ،غالبًا ما تتجاور املنازل واملنشآت الصناعية.
وعندما تقع حوادث ،مثل انفجار خزان وقود سعة  2,000جالون ،تكون منازل الناس داخل
منطقة االنفجار .بعد االنفجار يف  ،Watson Grinding and Manufacturingأغلق
مجلس مدينة هيوسنت ثغرة سمحت للمؤسسات الخطرة بتخزين كميات أكرب من املواد الكيميائية

والسلوكية ،مبا يف ذلك اضطراب ما بعد الصدمة واالنتحار ،بني رجال اإلطفاء وفنيي الطوارئ الطبية
وضباط الرشطة يف كندا وأسرتاليا وكوريا الجنوبية وجامايكا والواليات املتحدة .ومع ذلك ،فإن الرغبة
املتزايدة يف التعرف عىل املشكالت املتعلقة بالصحة العقلية وتخفيفها وعالجها هي خطوة نحو اتجاه
إيجايب .عىل سبيل املثال ،يف يونيو ،استثمرت بيتسربغ يف ترقية نظام اإلنذار لتقليل اضطرابات النوم
والضغط غري الرضوري بني املستجيبني األوائل .النظام الجديد يلغي املكاملات الالسلكية املستمرة
واألصوات القاسية التي تسبب التوتر .ويأمل رجال اإلطفاء يف املدينة أن تؤدي مثل هذه التغيريات
إىل تقليل التوتر وتحسني الرفاهية.
يعترب املستجيبون األوائل األصحاء جسديًا وعقل ًيا أساسيني الستعداد املجتمع واالستجابة للطوارئ.
ولدعم ذلك ،يجب عىل املجتمعات تزويد املستجيبني ليس فقط باملعدات وأدوات الحامية التي تلبي
معايري السالمة ذات الصلة ،ولكن أيضً ا بالتدريب املناسب ،وااللتزام بسالمتهم .عىل سبيل املثال،
يف نوفمرب ،أصدر املجلس الوطني لسالمة النقل يف الواليات املتحدة نتائج استطالع توصلت إىل أن
 31باملائة من إدارات اإلطفاء األمريكية مل تقم بأي تدريب عىل إجراءات مكافحة حرائق املركبات
الكهربائية .ومع البطاريات املعبأة بالطاقة التي ميكن أن تعمل لفرتات طويلة ،يحتاج املستجيبون

إذا قاموا بتخزينها يف الخارج .تدرس املدينة املزيد من التغيريات ،مبا يف ذلك قواعد السالمة من
الحرائق املحدثة ،لعام  .2021ونظ ًرا للعديد من املخاطر الصناعية واملتعلقة بالطقس التي تنترش
يف هيوسنت ،يجب عىل املدينة بذل كل ما يف وسعها لالستعداد لحاالت الطوارئ من خالل منعها
من الحدوث.
الخاتمة
نأمل أن يتالشى التحدي األكثر بروزًا في عام  — 2020جائحة فيروس كورونا — بمرور الوقت .ومع
ذلك ،بالنسبة لآلخرين — فإن حرائق الغابات ،والمواد الخطرة المخزنة بشكل غير صحيح ،والتراخي في
إنفاذ القانون — ال يوجد لها لقاح .يُعد نظام  Fire & Life Safety Ecosystemمفتا ًحا
لفهم الطريقة التي تؤدي من خاللها القرارات ،التي يتم اتخاذها بمرور الوقت ،إلى تفاقم المخاطر
المتعلقة بالحفاظ على الحياة والسالمة من الحرائق أو التحكم فيها .إن أخذ هذه المعرفة بعين االعتبار
سينقذ األرواح والممتلكات والمجتمعات.
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إىل إجراءات مختلفة لالستجابة لحوادث املركبات الكهربائية .يجب أن يواكب تدريب املستجيبني
املخاطر املتغرية .ومع ذلك ،فإن أحد املخاطر التي ال تزال قامئة ومميتة هو فشل شاغيل املبنى يف
مشاركة املعلومات مع املستجيبني األوائل .يف برياجارهي ،بدأ رجال اإلطفاء العام بحدث غري سار
نظام —NFPA FIRE & LIFE SAFETY ECOSYSTEMاملراجعة السنوية
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السنوية
ﻣﻌﻬﺪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ

حول نظام NFPA Fire & Life Safety Ecosystem
إن نظام  NFPA Fire & Life Safety Ecosystemهو إطار عمل يحدد المكونات
التي يجب أن تعمل م ًعا لتقليل المخاطر والمساعدة في منع الخسارة واإلصابات والوفاة من مخاطر الحريق

تعرف عىل املزيد حول
NFPA Fire & Life Safety EcosystemTM
من خالل زيارة .nfpa.org/ecosystem

والكهرباء والمخاطر األخرى .هناك ثمانية مكونات رئيسية :مسؤولية الحكومة؛ وتطوير القواعد الحالية
واستخدامها؛ والمعايير المشار إليها؛ واالستثمار في السالمة؛ والقوى العاملة الماهرة؛ واالمتثال للقواعد؛
واالستعداد واالستجابة للطوارئ؛ والجمهور المطلع .وكما هو الحال مع أي نظام بيئي ،فإن مكونات نظام
 Fire & Life Safety Ecosystemمترابطة .وعندما تعمل م ًعا ،يحمي النظام الجميع .إذا
كان أي مكون مفقودًا أو معطالً ،يمكن أن ينهار النظام ،ويؤدي ذلك غالبًا إلى مأساة .يمكننا دائ ًما تقريبًا
إرجاع سبب الحوادث والمآسي المؤذية المتعلقة بالحفاظ على الحياة إلى انهيار مكون أو أكثر.
حول معهد سياسة الحفاظ على الحياة والسالمة من الحرائق التابع لرابطة NFPA
يدعم معهد سياسة الحفاظ على الحياة والسالمة من الحرائق ،الذي تم إنشاؤه بواسطة رابطة
)® ،National Fire Protection Association® (NFPAصانعي السياسات
في جميع أنحاء العالم من أجل حماية األشخاص والممتلكات من الحرائق والمخاطر األخرى من خالل
توصيات أفضل الممارسات وأساليبها لتطوير نظام للحماية من الحرائق ومنعها ،والمحافظة عليه .لمزيد من
المعلومات قم بزيارة .nfpa.org/policyinstitute
حول الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق
تأسست  NFPAعام  ،1896وهي منظمة عالمية غير ربحية ممولة ذات ًيا مكرسة للقضاء
على خسائر الوفيات واإلصابات والممتلكات والخسائر االقتصادية بسبب مخاطر الحريق والكهرباء
والمخاطر ذات الصلة .تقدم الجمعية المعلومات والمعرفة من خالل أكثر من  300معيار وقاعدة
من المعايير والقواعد المتفق عليها ،والبحوث ،والتدريب ،والتعليم ،والتواصل ،والدعم؛ ومن خالل
الشراكة مع اآلخرين الذين يشاركونها االهتمام بتعزيز مهمة  .NFPAلمزيد من المعلومات ،قم بزيارة
 .nfpa.orgيمكن االطالع على جميع معايير  NFPAوقواعدها عبر اإلنترنت مجانًا على
.nfpa.org/freeaccess
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