معهد سياسة الحفاظ عىل الحياة والسالمة من الحرائق التابع لرابطة NFPA

املراجعة السنوية
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السنوية
قد تكون الوفيات واإلصابات والخسائر الناجمة عن الحرائق
والحفاظ عىل الحياة غري متوقعة ،لكنها ال تحدث من قبيل
الصدفة .والحقيقة أنها نتاج نقاط الضعف املوجودة يف نظام
 Fire & Life Safety Ecosystemيف مجتمع ما.
نحتاج جمي ًعا إلى هذا النظام البيئي لتقليل المخاطر من حولنا بد ًءا من الحكومات
التي تعطي األولوية للسالمة في العمل وتخصيص الموارد ،مرو ًرا بالعمال المهرة
ووصول إلى المستجيبين األوائل
ً
الذين يمكنهم تنفيذ أحدث المعايير بشكل صحيح،
الذين يمكنهم االستجابة بكفاءة والعودة إلى ديارهم لعائالتهم.
كان عام  2021عا ًما مليئًا بالتحسينات املتواضعة واالنتكاسات املأساوية ألنظمة
 Fire & Life Safety Ecosystemيف جميع أنحاء العامل .يف والية مينيسوتا ،التزم
املجلس الترشيعي برتكيب رشاشات إطفاء الحرائق يف املساكن العامة ،لكن تأمني
التمويل لهذه الجهود ال يزال ُيثل تحديًا .وكان العام هو العام األول الذي وفر فيه
متويل كب ًريا للتخفيف من حرائق
املرشعون الفيدراليون واملجلس الترشيعي للوالية ً
الغابات الكارثية ،لكن تُظهر آالف املنازل التي فُقدت جراء حرائق الغابات هذا العام
حجم العمل الذي مل يتم إنجازه بعد .ودعا املسؤولون يف تايوان إىل إجراء فحوصات
السالمة من الحرائق لجميع املباين السكنية القدمية ،ولكن جاء ذلك بعد وفاة 46
شخصا جراء حريق مروع.
ً
ومع تفيش الوباء والكوارث الطبيعية املتتالية ،ألقى عام  2021بظالل من
عدم االستقرار عىل العامل .ومع ذلك ،باستخدام أدوات نظام Fire & Life Safety
 ،Ecosystemستتوفر األساسيات لتطوير السياسات واملامرسات الالزمة للحامية من
الخسائر املأساوية وتطبيقها .إن مراجعة املآيس والخسائر والنجاحات التي حدثت
العام املايض ميكن أن تسلط الضوء عىل الجوانب التي ميكن أن يؤدي االهتامم بها
وتوفري املوارد فيها إىل سنوات قادمة أكرث أمانًا .

أبرز نقاط الضعف التي عاىن منها
النظام البيئي يف عام 2021

القواعد الحالية واالستثمار في السالمة:
في نوفمبر ،عانت رومانيا من رابع حريق داخل مستشفى بسبب
الوباء وكان الحريق الثالث في عام  .2021وكان مريضان مسنان
هما الضحيتين الثالث عشر والرابع عشر في العام لنظام الرعاية
الصحية الذي يعاني من نقص كبير في تمويل سالمة بنيته
التحتية المادية .من المحتمل أن تكون الدائرة الكهربائية القصيرة
هي سبب الحريق الذي نشب في يناير في مستشفى بوخارست
والذي أسفر عن تعطل  12نقطة في نظام كهربائي عمره ما بين
 40إلى  50عا ًما والتي كانت غير كافية الحتياجات المعدات
الطبية الحديثة من الطاقة في مستشفى مكتظ .تحتاج الرعاية
الصحية الحديثة إلى قواعد حديثة للحماية من مخاطر الحرائق
والمخاطر الكهربائية.
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القوى العاملة الماهرة والمسؤولية الحكومية:
في يناير ،تم إغالق نصف خطوط مترو األنفاق التي تنقل 4
ماليين راكب يوم ًيا في مدينة مكسيكو سيتي عندما اندلع حريق
في أحد مراكز التحكم .وقد توفي شخص وأصيب  30آخرين.
بعد أقل من ستة أشهر ،أصيب النظام المضطرب بكارثة أسوأ
شخصا.
حيث انهار جسر قطار معلق ،مما أسفر عن مقتل ً 26
وقد كشفت التحقيقات أن الجودة الرديئة التي تفاقمت بسبب
الضغط السياسي للعمل بشكل أسرع خلقت العيوب التي أدت
إلى انهيار الجزء من المسار .إن العمال المهرة المتحررين من
الضغط الخارجي هم أقل عرضة إلحداث عيوب قاتلة في عملهم.

االمتثال للقواعد:
في مارس ،كانت دار رعاية المسنين في سبرينج فالي بنيويورك
موق ًعا "ألسوأ كابوس لرجال اإلطفاء" .حيث نجحت قوة مكافحة
الحرائق التطوعية في إنقاذ جميع السكان الذين كان عددهم
يزيد عن  100شخص باستثناء شخص واحد ،لكنها فقدت بشكل
مأساوي واحدًا منهم الذي توفي عندما انهار جزء من المنشأة.
وكشفت التحقيقات التي أعقبت وقوع الحادث عن وثائق مزيفة
لفحص الحرائق .وبحسب ما ورد كان إنذار الحريق بالمنشأة غير
متصل باإلنترنت ،مما قد أدى إلى تأخير اإلخطار بالحريق .أدت
المزيد من التحقيقات التي أجرتها الدولة إلى حملة قمع ضد
المسؤولين المحليين الذين يُزعم أنهم تجاهلوا مسؤوليات إنفاذ
القواعد الخاصة بهم.
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من بني حرائق الغابات الـ  19منذ عام  1950والتي تسببت يف
أرضار بلغ تأمينها قيمة مليار دوالر أو أكرث ،نشب  14حريقًا منذ
عام  .2015ويف عام  ،2021أدت هذه الوترية املتواصلة إىل ابتعاد
رجال اإلطفاء ذوي الخربة يف حرائق الرباري من هذه املهنة
املحفوفة باملخاطر ،والتي تعاين من األجور املنخفضة ،وارتفاع
مستويات اإلجهاد البدين والعقيل.
حرائق الغابات

يمكن أن يقلل استخدام القواعد الحالية من مخاطر اشتعال المنازل والمباني
األخرى أثناء حرائق الغابات.

مع هبوب رياح قوة اإلعصار عبر األجمة شديدة الجفاف ،أصبح حريق مارشال في
أواخر ديسمبر من أسوأ حرائق كولورادو حيث أدى إلى وفاة شخصين ،وحرق أكثر
من  1,000منزل ،ودُمرت مجتمعات سوبريور ،ولويزفي ،وبولدر كاونتي .كما أظهرت
بوضوح الحقيقة المقررة الجديدة لحرائق الغابات :لم يعد هناك موسم حصاد بعد
اآلن .مع الجفاف الذي استمر ألشهر ودرجات الحرارة الدافئة بشكل غير معتاد ،يمكن
للرياح العاتية أن تتسبب بسرعة في حريق صغير يتحول إلى حريق هائل يطول
المدن في أي وقت من السنة.
وفقًا لرشكة إدارة املخاطر  ،Aonمن بني حرائق الغابات الـ  19منذ عام 1950
والتي تسببت يف أرضار بلغ تأمينها قيمة مليار دوالر أو أكرث ،نشب  14حريقًا منذ
عام  .2015ويف عام  ،2021أدت هذه الوترية املتواصلة إىل ابتعاد رجال اإلطفاء ذوي
الخربة يف حرائق الرباري من هذه املهنة املحفوفة باملخاطر ،والتي تعاين من األجور
املنخفضة ،وارتفاع مستويات اإلجهاد البدين والعقيل .وقد ُمحيت مدن صغرية مثل
ليتون وكولومبيا الربيطانية وجرينفيل بكاليفورنيا من عىل الخريطة .واستمرت
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درجات الحرارة املرتفعة يف دفع العجز يف ضغط البخار والجفاف الهائل مام يشري
إىل مستقبل يكاد يكون من املؤكد أنه سيشهد عىل املزيد من الحرائق ،والدمار،
واإلرهاق.
يف عام  ،2021زادت كاليفورنيا أخ ًريا من املوارد لتدابري التخفيف من حرائق
الغابات ،مام يوضح القبول املتزايد بني صانعي السياسات بأن رجال اإلطفاء ال
ميكنهم تحمل العبء الكامل لهذا الواقع الجديد عىل عاتقهم .أقر املرشعون يف والية
أوريغون أيضً ا ترشيعات إلنشاء إطار عمل تحتاجه الوالية لتقليل مخاطر حرائق
الغابات .وهم منشغلون اآلن يف تحديد املخاطر والتخطيط لها ،وتطوير قواعد
املساحات القابلة للدفاع عنها ملساعدة السكان عىل التخفيف من املخاطر التي
تتعرض لها منازلهم ،وإصدار قواعد سالمة املباين من حرائق الغابات ،وإعادة النظر
يف متطلبات تخطيط استخدام األرايض ،والسعي إىل تحقيق تدابري أخرى ،مثل طلب
املرافق لتطوير خطط التخفيف من حرائق الغابات وتقليل مستويات الوقود الخطرة
يف الغابات حول الوالية.
يف حني أن صنع سياسة التخفيف هذا مرحب به وهناك حاجة ماسة إليه ،فإن
التحدي القادم للحد من مخاطر حرائق الغابات الكارثية وتهيئة املجتمعات ملستقبل
هائل .عىل املستوى الفيدرايل ،تضمن قانون االستثامر يف البنية
أكرث خطورة ال يزال ً
التحتية والوظائف املرحب به حوايل  2مليار دوالر ملعالجة أنواع الوقود الخطرة
عىل ما ال يقل عن عرشة ماليني فدان من األرايض التي تشكل مخاطر حرائق غابات
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عالية .ويُعد هذا استثام ًرا كب ًريا ولكنه ال يزال بعيدًا جدًا عن مبلغ 20
مليار دوالر التي دعا إليها خرباء إدارة األرايض .وباملثل ،يف حني أطلقت
كاليفورنيا برنام ًجا تجريب ًيا بقيمة  25مليون دوالر ملساعدة األشخاص
عىل تجديد منازلهم لتوفري مستوى أفضل للمقاومة االشتعال بشكل
أفضل ،فإن هذا سيساعد فقط جز ًءا بسيطًا من عدد  1.3مليون منزل
تقع يف مناطق معرضة لخطر كبري أو شديد من حرائق الغابات.
مير الطريق إىل مخاطر حرائق الغابات اليوم عرب السياسة األمريكية
السابقة إلخامد حرائق الغابات بقوة مبيزانيات سنوية تبلغ اآلن املليارات.
تم إيقاف الحرائق التي كان من املمكن أن تؤدي وظيفة بيئية يف القرون
املاضية قبل أن تتمكن من استهالك الغطاء النبايت وحطام الغابات التي
تغذي اآلن الحرائق املهولة يف اآلونة األخرية .عىل الرغم من ازدياد الوعى
بأن هذا التحدي ليس مجرد إخامد ،مل تتغري طريقة صنع السياسات
بالرسعة الكافية لوقف اتجاه الدمار .للقيام بذلك ،يجب عىل صانعي
السياسات إعطاء األولوية للتعليم والربامج ملساعدة األشخاص عىل
تقوية املنازل والرشكات لتحسني مقاومة االشتعال .ال ميكن للقادة أن
يتجنبوا طلب قواعد ومعايري السالمة من حرائق الغابات الحالية ،حتى
يف املجتمعات التي تكافح اآلن من أجل إعادة البناء ،ويجب أن تتوافق
معالجات املناظر الطبيعية مع النطاق والطموح الذي دعا إليه خرباء
إدارة األرايض .بالنسبة إىل  ،®Outthink Wildfireيجب أن تتوافق
عملية صنع السياسات مع حجم املخاطر.

اإليواء

يعد ضمان االمتثال المستمر لقواعد السالمة من الحرائق
والحفاظ على الحياة والبناء واإليواء أم ًرا ضروريًا لتقليل مخاطر
الحريق في المساكن المستأجرة.

ففي أبريل ،كشفت جريدة شيكاغو تريبيون أنه من بني  170حالة
وفاة جراء حريق منزيل يف املدينة من عامي  2014إىل  ،2019نشب
نصفها تقري ًبا يف املباين التي تم اإلبالغ عن انتهاكات خطرية للسالمة
فيها إىل املسؤولني .وكان الضحايا يف الغالب من ذوي الدخل املنخفض
ومن األقليات.

تكافح المدن حول العالم من أجل اإليواء .مع نقص المعروض من األماكن وارتفاع
تكلفتها ،يجد السكان ذوو الدخل المنخفض أنفسهم يعيشون في أي مكان يستطيعون
تحمل تكاليفه .لسوء الحظ ،يمكن أن ت ُصاحب هذه األماكن غالبًا مخاطر تتعلق
بالسالمة .قد تؤدي ظروف مثل األسالك المكشوفة والمخارج المسدودة وأجهزة إنذار
األدخنة التي ال تعمل أو غير موجودة وأجهزة التدفئة المعيبة إلى زيادة مخاطر نشوب
مثال
فضل عن الوفيات واإلصابات الناجمة عن الحرائق .وقد شهد عام ً 2021
الحرائقً ،
مدم ًرا على ذلك في مدينة كاوشيونغ التايوانية عندما اشتعلت النيران في مبنى سكني
شخصا وإصابة العشرات .في وقت نشوب الحريق ،كان
هناك ،مما أسفر عن مقتل ً 46
المبنى متعدد االستخدامات البالغ من العمر  40عا ًما والمكون من  13طابقًا موط ًنا
للمستأجرين المسنين الفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعاملين ذوي األجور المنخفضة،
ولكنه كان في حالة من عدم االستعمال واإلهمال لفترات طويلة .تناثر الحطام على
الساللم بسرعة مما أدى إلى انتشار النار وإعاقة محاوالت الضحايا للهروب.
يف أعقاب ذلك ،أقر املسؤولون بخطوات خاطئة سمحت بظروف غري آمنة يف
مبنى كاوشيونغ ودعوا إىل بذل جهود فورية لتكثيف عمليات الفحص والتقوية
للمباين املامثلة يف جميع أنحاء البالد .بيد أن تايوان بالتأكيد ليست الوحيدة يف عدم
اهتاممها بالسالمة من الحرائق للشقق وأنواع أخرى من املساكن املستأجرة .ففي
أبريل ،كشفت جريدة شيكاغو تريبيون أنه من بني  170حالة وفاة جراء حريق منزيل
يف املدينة من عامي  2014إىل  ،2019نشب نصفها تقري ًبا يف املباين التي تم اإلبالغ
عن انتهاكات خطرية للسالمة فيها إىل املسؤولني .وكان الضحايا يف الغالب من ذوي
الدخل املنخفض ومن األقليات .كشفت القصة أن السلطات أغلقت مئات الشكاوى
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دون توفري متابعة لضامن اكتامل اإلصالحات ،وأنه إذا تم تقديم أصحاب العقارات
إىل املحكمة ،فغال ًبا ما تطول القضايا ألشهر أو سنوات ،كل ذلك بينام كان املستأجرون
يعيشون يف ظروف غري آمنة.
ال متتلك شيكاغو أي من الربامج أو السياسات املطبقة التي ساعدت مدنًا مثل
مينيابوليس وبالتيمور عىل ضامن املزيد من السالمة للسكان .من شأن برامج
الرتخيص ألصحاب العقارات من خالل عمليات فحص منتظمة للوحدات السكنية،
وبروتوكوالت أفضل لتحديد أولويات موارد التقوية وجعل عمليات التقوية أكرث
اتساقًا ،والسامح للمستأجرين باالمتناع عن دفع اإليجار إذا مل يتم معالجة انتهاكات
السالمة ،والرتكيز عىل املساعدة املالية ملساعدة ماليك العقارات عىل معالجة انتهاكات
القواعد أن تساعد كلها يف تحسني الوحدات السكنية وسالمة السكان .ويجب أن تُ ثل
الربامج والسياسات االستباقية إلنفاذ القواعد أولوية عالية لجميع املدن.
لحسن الحظ ،يف الواليات املتحدة ،انخفضت حرائق املنازل ووفياتها بشكل
ملحوظ منذ الثامنينيات بنسبة  50يف املائة و 48يف املائة عىل التوايل .ومع ذلك،
فإن متوسط عمر الوحدات السكنية يف الواليات املتحدة يبلغ اآلن  41عا ًما .ومن
غري املرجح أن يتم تحديث املنازل القدمية إىل مبانٍ أكرث حداثة وتحتاج إىل صيانة
عىل األرجح .وفقًا للتحليل الذي أجراه مركز هارفارد املشرتك لدراسات اإليواء ،فإن
املنازل األكرث احتيا ًجا لإلصالح هي تلك التي يشغلها املستأجرون واألقليات العرقية
فضل عن املساكن املصنعة .من املثبت بشكل جيد أن أجهزة
واألشخاص ذوو اإلعاقةً ،
إنذار األدخنة رضورية للنجاة من أي حريق حيث يقل خطر الوفاة يف حرائق املنازل
بنسبة  55يف املائة عند وجود إنذار أدخنة يعمل .لذلك ،يظل تعليم إدارة اإلطفاء
وتوزيع أجهزة إنذار األدخنة أم ًرا بالغ األهمية.
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باإلضافة إىل أجهزة إنذار األدخنة ،ال تزال رشاشات إطفاء الحريق هي الوسيلة
األكرث فعالية ملنع وفيات حرائق املنازل .كام ذكرت عضوة مجلس الشيوخ عن والية
مينيسوتا تينا سميث يف بيان حول مرشوع قانون تم تقدميه هذا العام لتوفري التمويل
لتجديد مبانٍ مثل برج سيدار يف مينيابوليس ،حيث تويف خمسة من السكان يف حريق
عام " ،2020معظم األشخاص الذين يعيشون يف مساكن يدعمها القطاع العام هم
من كبار السن [الذين] يستحقون مكانًا آم ًنا والئقًا للعيش" .يف الواقع ،يف الواليات
املتحدة ،يكون األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن  65عا ًما أكرث عرضة لخطر املوت
يف حريق .يف حني مل يتم تأمني التمويل لتجديد هذه املباين القدمية يف عام  ،2021فإن
إيالء االهتامم املستمر مينح األمل لالستثامر يف عام  2022وما بعده.

خطوة أوىل جيدة .بيد أن ،بوسع الكونغرس فعل أكرث من ذلك لحامية املستهلكني
من خالل توضيح أن املنصات عرب اإلنرتنت التي تتمتع بوصول هائل إىل منازل
األشخاص عليها االلتزامات نفسها املنوط بها تجار التجزئة واملوزعني اآلخرين لضامن
أن املنتجات التي يبيعونها آمنة.
وتشهد البيانات عىل تأثري هذه املعايري عىل معدالت الوفيات الناجمة عن
الحرائق .وفقًا لـ السالمة من الحرائق منذ  :1980من خالل عدسة نظام NFPA Fire
 ،& Life Safety Ecosystemبدأت وفيات الحرائق يف األطفال دون سن  5سنوات
يف االنخفاض يف عام  ،1994وهو العام نفسه الذي دخل فيه معيار سالمة األطفال
من الحرائق الناتجة عن والعات السجائر الخاص بلجنة  CPSCحيز التنفيذ .وباملثل،

المنتجات االستهالكية

قد تنطوي بعض المنتجات على مخاطر الحرائق والمخاطر الكهربائية تتعلق
بالسالمة .يُعد الترويج للجمهور المطلع الذي يمكنه استخدام المنتجات
بأمان وتجنب المنتجات التي ال تلبي معايير السالمة أم ًرا أساس ًيا لتقليل
الوفيات واإلصابات.

في عام  ،2021أبلغت شركات تصنيع السيارات الكهربائية ( )EVمثل تسال عن مبيعات
قياسية ،ووضع الرئيس بايدن أهدافًا طموحة ،معل ًنا أنها ستشكل نصف جميع المركبات
المباعة في الواليات المتحدة بحلول عام  .2030بيد أنه ،في حين أن هذه المركبات
ت ُمثل العنصر األساسي لمستقبل الطاقة النظيفة ،لم يخل مبدأ اعتمادها من تحديات
السالمة من الحرائق .بالنسبة لمالكي سيارة  ،GM Chevy Voltحمل العام في طياته
نصائح تتمثل في تجنب إيقاف سياراتهم على بُعد  50قد ًما من المركبات األخرى،
باإلضافة إلى التعليمات السابقة المتعلقة بتخزينها في الخارج واالمتناع عن شحنها طوال
الليل .دفع ما ال يقل عن  16تقري ًرا عن حرائق البطاريات شركة  GMفي نهاية المطاف
إلى استرداد جميع المركبات التي تم بيعها من طراز  Voltوالتي يبلغ عددها ،141,000
مشيرة إلى وجود خلل يسمح بتالمس المكونات في بطارية السيارة القوية واحتمالية
االشتعال .باإلضافة إلى اهتمام المنظمين المستمر وتعليم المستهلكين ،تسلط هذه
الحلقات الضوء على الحاجة الملحة لتدريب رجال اإلطفاء لتصدي لهذا الخطر.
ولكن إذا كانت السيارات عىل األقل تحت مراقبة املنظمني اليقظة يف اإلدارة
الوطنية للسالمة عىل الطرق الرسيعة ،فال ميكن قول اليشء نفسه عن آالف املنتجات
املباعة عىل مواقع اإلنرتنت مثل  .Amazon.comففي يوليو ،قدمت لجنة سالمة
املنتجات االستهالكية ( )CPSCشكوى إدارية إلجبار رشكات مثل أمازون عىل سد
الثغرات التي تسمح للمستهلكني برشاء املنتجات التي ال تفي مبعايري السالمة املطلوبة.
وفقًا ملا ورد يف الشكوى ،وجدت لجنة  CPSCعىل موقع أمازون اإللكرتوين أجهزة
الكشف عن أول أكسيد الكربون التي ال تصدر صوتًا يف وجود الغاز املميت ،ومالبس
نوم األطفال التي فشلت يف اختبارات القابلية لالشتعال ،ومجففات الشعر املصنعة
بدون أجزاء الحامية التي تحمي من الصدمات الكهربائية .بينام تجادل رشكات مثل
أمازون بأنها "طرف ثالث لتقديم الخدمات اللوجستية" ،تربط بني البائعني والعمالء
املحتملني وبالتايل ليست مسؤولة عن السلع املوجودة عىل املوقع ،فإن لجنة سالمة
املنتجات االستهالكية ( )CPSCتدفعها إىل التوقف عن بيع املنتجات التي ميكن أن
تتسبب يف حدوث إصابات والعمل مع الحكومة السرتداد املنتجات الخطرة.
يف عام  ،2021تناول الكونجرس أيضً ا مسألة املبيعات عرب اإلنرتنت من خالل
تقديم مشاريع قوانني مثل  Shop Safe Actو ،Inform Actحيث يركز األول بشكل
أسايس عىل وقف بيع املنتجات املقلدة ويركز الثاين عىل ضامن احتفاظ منصات
الطرف الثالث برقابة أفضل عىل البائعني للحد من بيع البضائع املرسوقة أو املقلدة
أو الخطرة .يعد طلب قدر أكرب من املساءلة من جانب هذه األسواق عرب اإلنرتنت
نظام —NFPA FIRE & LIFE SAFETY ECOSYSTEMالمراجعة السنوية

ففي مدينة نيويورك وحدها ،تضاعف عدد الحرائق امل ُبلغ عنها بسبب
الدراجات اإللكرتونية وغريها من أجهزة التنقل التي تعمل بالبطاريات
يف عام  2021ليبلغ  93حريقًا ،وأسفر العديد منها عن وقوع وفيات.
وتعمل إدارة اإلطفاء يف نيويورك عىل تثقيف السكان حول أفضل
املامرسات للعناية بالدراجات اإللكرتونية وتخزينها وشحنها.
انخفضت حرائق املنازل والوفيات واإلصابات الناجمة عن الشموع منذ ذروتها
يف أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين .وقد جاء تراجعها مع تطوير
مصنعي الشموع ملعايري السالمة واستخدامها .نظ ًرا ألن املنتجات الجديدة تكتسب
شعبية ،مثل الدراجات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ،أو الدراجات اإللكرتونية،
يجب عىل املستهلكني واملنظمني عىل حد سواء توخي الحذر من املخاطر الجديدة.
ففي مدينة نيويورك وحدها ،تضاعف عدد الحرائق امل ُبلغ عنها بسبب الدراجات
اإللكرتونية وغريها من أجهزة التنقل التي تعمل بالبطاريات يف عام  2021ليبلغ
 93حريقًا ،وأسفر العديد منها عن وقوع وفيات .وتعمل إدارة اإلطفاء يف نيويورك
عىل تثقيف السكان حول أفضل املامرسات للعناية بالدراجات اإللكرتونية وتخزينها
وشحنها .ومع ذلك ،يجب أن يدرك املستهلكون أيضً ا أن بعض الدراجات اإللكرتونية
وأجهزة التنقل املامثلة تُباع ببطاريات ال تلبي معايري السالمة الطوعية يف الصناعة،
محتمل لنشوب حريق.
ً
مام يجعلها خط ًرا
ويف األخري ،يف عام  ،2021استمر منتج استهاليك غري آمن معروفًا جدًا يف التسبب
يف الوفاة والتشوه وإشعال الحرائق غري املرغوب فيها .يف يونيو ،أفادت لجنة CPSC
أن الوفيات الناجمة عن األلعاب النارية االستهالكية يف عام  2020زادت بنسبة 50
يف املائة عن السنوات السابقة .وزادت اإلصابات التي أدت إىل زيارة غرف الطوارئ،
والتي بلغت  15,600يف عام  ،2020مبقدار مامثل .مل يقترص األمر عىل إصابة
مستخدمي هذه األجهزة باألذى فحسب ،بل تعرض لألذى أيضً ا أطرافًا غري متورطني
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عىل اإلطالق ،مثل رفقاء السكن الثالثة الذين قُتلوا يف حريق يف شقة يف بورتالند
بوالية أوريغون بدأتها األلعاب النارية .مل يتمكن املرشعون يف والية بنسلفانيا من
حظر بيع األلعاب النارية التي اشتىك املسؤولون املحليون من أنها ت ُستخدم "بتجاهل
صارخ للسالمة" منذ السامح ببيعها قبل عدة سنوات .لسوء الحظ ،مل تتعلم الدولة
املجاورة لها ،أوهايو ،الدرس املستفاد من تجربة والية بنسلفانيا املؤسفة ،حيث
نجح املرشعون يف إلغاء الحظر املفروض عىل استخدام املستهلكني لأللعاب النارية.
يجب حظر بيع األلعاب النارية االستهالكية واستخدامها يف جميع الواليات؛ حيث ال
تستحق اإليرادات املتأتية من رضائب األلعاب النارية املعاناة وفواتري املستشفيات
الناتجة عنها.

القوى العاملة والبنية التحتية

يمكن أن يؤثر عدم وجود عدد ٍ
كاف من العمال المهرة على سرعة وسالمة كل
شيء بد ًءا من التطورات السكنية الجديدة وحتى تحسينات البنية التحتية.

في  16فبراير ،كانت إحدى الجدات في شوجرالند بوالية تكساس تستخدم مدفأة
للتدفئة والشموع للضوء بعد هبوب عاصفة الشتاء أوري التي قطعت الكهرباء عنها
وعن  4ماليين من مواطني تكساس .تسبب الحريق الذي اندلع في الساعة  2صبا ًحا في
مقتلها هي وأحفادها الثالثة الصغار .تتراوح تقديرات عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم
بسبب العاصفة والضربة العنيفة على الشبكة الكهربائية المجهدة بالوالية من  200إلى
أكثر من  ،700من بينهم ضحايا نتيجة انخفاض حرارة الجسم ،والتسمم بغاز أول أكسيد
الكربون ،والحرائق ،وتعطل المعدات الطبية .على مدار هبوب العاصفة ،وتداعياتها،
أبلغ المستجيبون من المناطق المتضررة عن حجم مكالمات أعلى بمقدار  10مرات من
المعدل الطبيعي .وأبطأت صنابير إطفاء الحرائق المجمدة الموجودة خارج سان أنطونيو
جهود رجال اإلطفاء إلخماد حريق مستعر في مبنى سكني .وبالرغم من أنه لم يتم
شخصا بشكل مفاجئ.
اإلبالغ عن إصابة أي شخص ،إال أنه قد نزح أكثر من ً 80
سلطت العاصفة الشتوية لعام  2021الضوء عىل سلسلة الكوارث التي ميكن
أن تنتج عن نظام طاقة هش للغاية بحيث ال ميكنه التعامل مع الظروف املناخية
القاسية بشكل متزايد ،ولكن هذا العام كان أيضً ا إيذانًا بإصالح مأمول مع إقرار توفري

 1.2تريليون دوالر يف قانون االستثامر يف البنية التحتية والوظائف .ومع ذلك ،وبقدر
ما تكون هناك حاجة ماسة إىل هذا االستثامر يف البنية التحتية ،فهناك قلق بشأن
مكان إيجاد اآلالف من العامل املهرة الرضوريني لتنفيذ العديد من املشاريع التي
دعا إليها الترشيع .عىل سبيل املثال ،عىل مدى السنوات العديدة القادمة ،ستوفر
الحكومة الفيدرالية  2.5مليار دوالر لبناء البنية التحتية لشحن املركبات الكهربائية،
وهو عمل يتطلب كهربائيني مهرة .لسوء الحظ ،فإن الطلب عىل الكهربائيني الالزمني
ملستقبل الطاقة النظيفة املتصور يفوق العرض وذلك وفقًا إلحدى الدراسات التي
أشارت إىل الحاجة إىل حوايل  251,000عامل يف عام  ،2030و 462,000عامل بحلول
عام .2050
ال يتعلق األمر بالنقص يف عامل البناء فحسب ،بل هناك أيضً ا نقص يلوح يف األفق
يف مفتيش املباين وهم جزء حيوي من نظام  .Fire & Life Safety Ecosystemيف
حني أن الطرق الجديدة ملامرسة األعامل التجارية ،مثل عمليات الفحص عن بُعد،
قد تساعد يف تخفيف نقص العاملة ،إال أنه ال تزال هناك حاجة ملحة لجذب عامل
جدد وتدريبهم ألداء هذه الوظائف .للقيام بذلك ،يجب عىل صانعي السياسات
النظر يف إمكانية االستثامر يف الربامج التي تقوم بتعيني األشخاص غري املمثلني بالشكل
الكايف حاليًا يف جميع أنواع املجاالت املتعلقة بالبناء وتدريبهم وتوجيههم مثل النساء
واألقليات .ويجب عليهم أيضً ا التفكري يف تعزيز برامج التدريب املهني عىل مستوى
الوالية والشبكات التعليمية من خالل وضع ترشيعات مثل قانون التلمذة الصناعية
الوطني وقانون مراكز التلمذة الصناعية عرب أمريكا .سيؤدي الفشل يف معالجة هذه
الثغرات يف القوى العاملة إىل إبطاء بناء املنازل الجديدة ونرش تكنولوجيا الطاقة
النظيفة .كام أنه من شأنه أن يؤثر عىل السالمة النهائية لتلك املشاريع أيضً ا.
إن الحاجة إىل الحرفيني املهرة حقيقية يف أجزاء أخرى من العامل كام هي يف
الواليات املتحدة .وجدت دراسة استقصائية أجراها املجلس الربيطاين للموافقة
ملتخصيص الصناعة يف عام  2021أن  79باملائة أفادوا بأن "جودة البناء/الرتكيب
السيئة" تقع ضمن أكرب خمسة مخاطر تتعلق بسالمة املباين ،وقام  74باملائة بتضمني
أيضً ا "هندسة القيمة غري الخاضعة للرقابة" ،التي تُعد الدافع لتسليم املشاريع بشكل
أرسع وأرخص ،ضمن املخاطر الخمسة األوىل .بد ًءا من املهندسني واملعامريني الذين
ووصول إىل تجار البناء الذين ينفذونها ،فإن
ً
ميكنهم التصميم مرو ًرا مبتطلبات القواعد
فضل عن نزاهة أولئك الذين
التعليم والتدريب واملهارة التي تقف وراء املرشوعً ،
ينفذونه ،تؤثر بشكل كبري عىل سالمة النتيجة النهائية .فبدون هذه القوة العاملة
املاهرة ،قد يأيت التوسع الحرضي الرسيع املتوقع عىل مدى العقود العديدة القادمة
مع خطر وجود بيئة تحمل يف طياتها الكثري من املخاطر.

الصناعات

ضمان سالمة العمال في المصانع وفي مواقع العمل في كل مكان هو
مسؤولية رئيسية على الحكومة.

وبقدر ما تكون هناك حاجة ماسة إىل هذا االستثامر يف البنية
التحتية ،فهناك قلق بشأن مكان إيجاد اآلالف من العامل املهرة
الالزمني لتنفيذ العديد من املشاريع التي دعا إليها الترشيع.
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ووصول إلى بالتيمور ،كان لعام  2021نصيبه
ً
بد ًءا من بوسطن ومرو ًرا بفيالدلفيا
من حرائق مرافق إعادة التدوير .أصبح أحد هذه الحرائق الذي اندلع في فينيكس
أكبر حريق شهدته المدينة على اإلطالق .على الرغم من أن السبب المحدد في كل
حالة قد ال يكون معروفًا بعد ،إال أن أحد المخاطر يخضع للفحص الدقيق ويتمثل
في بطاريات الليثيوم أيون .وفقًا لما ذكرته وكالة حماية البيئة األمريكية ( )EPAفي
يوليو ،أنه بين عامي  2013و ،2020كان هناك ما ال يقل عن  245حريقًا في منشآت
إعادة التدوير بسبب البطاريات .يعتقد بعض مراقبي الصناعة أن العدد الفعلي
قد يكون أعلى بكثير .نظ ًرا النتشار األجهزة التي تعمل بالبطاريات الليثيوم أيون،
فإن االرتفاع في معدل هذه الحرائق حوادث الحرائق ليست بالمفاجِئة .لحسن
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وفقًا ملا ذكرته وكالة حامية البيئة األمريكية ( )EPAيف يوليو ،أنه بني عامي  2013و ،2020كان
هناك ما ال يقل عن  245حريقًا يف منشآت إعادة التدوير بسبب البطاريات .يعتقد بعض
مراقبي الصناعة أن العدد الفعيل قد يكون أعىل بكثري .نظ ًرا النتشار األجهزة التي تعمل
بالبطاريات الليثيوم أيون ،فإن االرتفاع يف معدل هذه الحرائق ليس مفاج ًئا.
الحظ ،يعمل مطورو المعايير لمواكبة اتجاهات المخاطر .من شأن معيار NFPA
 ،401بعنوان الممارسة الموصى بها للحماية من الحرائق والتفاعالت الكيميائية
غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بمعالجة النفايات الخطرة ،والذي يعد قيد التطوير
حاليًا ،أن يساعد جميع المشاركين في التخلص من هذه البطاريات على تجنب
الحرائق .تساعد مواكبة المعايير على االستجابة للتغييرات التي تطرأ على المنتجات
والممارسات.
عىل الرغم من أن حرائق إعادة التدوير التي نشبت يف عام  2021كانت مدمرة،
إال أنها لحسن الحظ مل تؤدي إىل أي خسائر يف األرواح .لألسف ،ال ميكن قول اليشء
نفسه عن حرائق أماكن العمل األخرى .ففي يوليو ،تسبب حريق اندلع يف مصنع
عامل .هناك عدد من العوامل
هاشم لألغذية يف روبغانج ،يف بنغالديش ،يف مقتل ً 52
التي تجعل هذه القضية مروعة للغاية ويرجع ذلك إىل ارتفاع عدد القتىل ،وحقيقة
أن العديد من الضحايا كانوا من األطفال ،مام يشري إىل أن املصنع كان ينتهك قوانني
عاملة األطفال .بيد أن أسوأ جزء من الحادث رمبا متثل يف اإلبالغ عن إغالق بعض
أبواب الخروج ،مام أدى إىل محارصة العامل .ويعد هذا االنتهاك القاتل ذاته لسالمة
الحياة الذي أسفر عن وفاة أكرث من  100عامل يف حريق مصنع تزرين لألزياء يف
عام  ،2012مام أدى جزئيًا إىل تطوير اتفاقيات متعددة األطراف بني حكومة الدولة
وأصحاب نفوذ صناعة املالبس ملعالجة سجل السالمة املخزي لهذا القطاع .ويف عام
 ،2021توصلت الحكومة والعالمات التجارية لألزياء والنقابات العاملية إىل اتفاقية
جديدة لتحسني السالمة ومراقبتها يف هذا القطاع الحيوي اقتصاديًا من خالل هيئة
مستقلة.
فبعيدًا عن قطاع صناعة املالبس الجاهزة الذي يعتمد عىل العالمات التجارية
الغربية ،تحتم عىل عامل رشكة هاشم لألغذية واملصانع األخرى االعتامد عىل نظام
فحص حكومي غري ٍ
كاف ملهمة مراقبة ظروف السالمة يف العديد من املصانع يف
البالد .وينطبق هذا أيضً ا عىل البلدان املجاورة مثل الهند ،حيث ال يوجد سوى حوايل
 50مفتشً ا لـ  37,000مصنع مسجل .وينعكس هذا يف وفاة  18عامل يف يونيو يف
حريق مبصنع للمواد الكيميائية مبدينة بيون .مل يتلق العامل أي تدريب عىل السالمة
ومل يقدموا أي معلومات عن مخاطر املواد الكيميائية يف أماكن عملهم ،كام مل يتم
اتباع معايري السالمة من الحرائق يف املباين ،وتم تخزين مواد كيميائية خطرة وقابلة
نظام —NFPA FIRE & LIFE SAFETY ECOSYSTEMالمراجعة السنوية

لالشتعال يف املوقع تتجاوز بكثري املسموح به يف
قواعد السالمة من الحرائق.
مع زيادة تفيش فريوس كوفيد 19-بشكل خاص،
فقد يفكر صانعو السياسات يف عمليات الفحص
وغريها من الوسائل لتحسني السالمة وكأنها مبثابة
تحديًا آخر لتحسني االقتصاد .ومع ذلك ،سيكون
من الحكمة أن يتذكروا أن حرائق املصانع وحوادث
أماكن العمل ذات الصلة من املقدر أنها تستنزف
ستة يف املائة أو أكرث من الناتج املحيل اإلجاميل
للدولة من التكاليف الطبية واألجور الضائعة
نتيجة االنقطاعات يف اإلنتاج ،دون األخذ يف االعتبار
الخسائر يف املمتلكات واختالالت سلسلة التوريد.
يجب أن تتطلب الخسائر البرشية وحدها اهتام ًما
من الحكومات للحد من مخاطر الحرائق وسالمة
الحياة يف مكان العمل ،ولكن ينبغي أن يكون من
الواضح أن االستثامرات يف مجال السالمة تُ ثل أيضً ا
استثام ًرا يف النمو االقتصادي.

الخاتمة

كما توضح هذه المراجعة ،فإن المخاطر المتعلقة بالحفاظ على الحياة والسالمة من
الحرائق تحيط بنا في كل مكان ،كما أن الخسائر المتعلقة باألشخاص والممتلكات أمر
شائع جدًا .ومع ذلك ،عندما تعمل عناصر نظام Fire & Life Safety Ecosystem
بشكل جيد ،فإنها تتيح لنا إمكانية التحكم في هذه المخاطر.
نظ ًرا لتعقيد التحديات التي تواجهها السالمة واتساع نطاق نظام Fire & Life
 ،Safety Ecosystemفمن املفيد معرفة من أين تبدأ للتأكد من أن األنظمة يف
مجتمعك تعمل بشكل جيد لتقليل مخاطر التعرض للخسائر .توفر أداة تقييم النظام
البيئي مكانًا واحدًا للبدء .فمن خالل سلسلة من املؤرشات ،تساعد األداة املجتمعات
عىل تقييم قدرتها عىل دعم النتائج اإليجابية املتعلقة بالسالمة .وميكن أن تساعد يف
تحديد الثغرات وتوجيه االنتباه إىل عنارص النظام البيئي التي قد تتعرض لإلغفال.
تشجع  NFPAصانعي السياسات وقادة املجتمع عىل استخدام أداة التقييم ملراجعة
األنظمة التي تدير املخاطر املتعلقة بالسالمة ملواطنيهم.
تؤيت االلتزامات بالسالمة مثارها .حيث يتم تطبيق قواعد السالمة من الحرائق
الروتينية التي تحاسب املالكني حتى يتم إصالح االنتهاكات .باإلضافة إىل توفري
املعلومات والدعم ألصحاب املنازل وغريهم من ماليك العقارات لالستثامر يف
التعديالت التحديثية لتقليل مخاطر التعرض للخسائر يف حرائق الغابات وجعل
املجتمعات أكرث مرونة .وال يقترص األمر فقط عىل توظيف العامل املؤهلني للوظيفة
بل يشمل أيضً ا ضامن وجود فرص تعليمية وتدريبية ملساعدتهم عىل اكتساب
املهارات التي يحتاجونها للوفاء بالقواعد وأداء الوظيفة بأمان .هناك العديد من
الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسني السالمة .ويكمن العامل األسايس لتقليل
الخسائر يف العام املقبل ،ويف السنوات القادمة ،يف البدء اآلن يف إجراء هذه
التغيريات .

تعرف عىل املزيد حول نظام
 NFPA Fire & Life Safety EcosystemTMعن طريق زيارة املوقع
.nfpa.org/ecosystem
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