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تقييم حول الوقاية من الحرائق في مجتمعات النازحين وفي المجتمعات المحّلية المضيفة في لبنان

 المقّدمة

 Operation إّن هــذا التقريــر نتيجــة جولــة استشــارات حــول التخفيــف مــن الحرائــق أنجزهــا فريــق مــن مؤسســة
Florianالخيريــة فــي شــهري تمــوز وآب مــن عــام 2016 بتكليــف مــن جمعيــة إنقــاذ الطفــل لبنــان بالتعــاون مــع 

الدفــاع المدنــي اللبنانــي، بهــدف وضــع دراســة حالــة وتقييــم االحتياجــات.

ويتحلــى وضــع النازحيــن فــي لبنــان بتاريــخ عريــق ومعّقــد، مــع طلــب لجــوء مختلــف المجموعــات فــي البلــد علــى 
ــان  ــن يعيشــون فــي لبن ــن الســوريين الذي ــر بشــكل أساســي بالنازحي ــى هــذا التقري ــن، ُيعن ــة. ولك ــل مختلف مراح
منــذ بدايــة األزمــة عــام 2012. ويتــّم التركيــز بشــكل خــاص علــى هــؤالء الذيــن يعيشــون فــي مخيمــات غيــر رســمية 
ومبانــي غيرمكتملــة، مــع اإلشــارة فــي بعــض األحيــان إلــى هــؤالء الذيــن يعيشــون فــي المــدن جنًبــا إلــى جنــب مــع 

المجموعــات المحليــة األكثــر عرضــة .   

وتــّم تصميــم التحاليــل والتوصيــات التاليــة لمســاعدة الحكومــة اللبنانيــة وأصحــاب المصلحــة الفاعليــن فــي مجــال 
العمــل اإلنســاني للعمــل ســوًيا علــى تحســين كّل أوجــه عمليــة التخفيــف مــن خطــر الحرائــق.

ونعتقــد أنــه إن تــّم االلتــزام بالتوجيــه الــوارد فــي هــذا التقريــر مــن شــأنه أن يحّســن وضــع هــؤالء المعنييــن بــه. 
ونأمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى تحســين ســامة النازحيــن الســوريين والمجتمــع المحلــي المضيــف في لبنــان والتخفيف 

مــن نســبة األذيــة التــي تلحقهــا الحرائــق بــه وعــدد األرواح التــي ُتفقــد بســببها.  

 

 

أليسون زيلكوفيتس                                       
مديرة مكتب لبنان                                                  

جمعية إنقاذ الطفل                                     

1. موجز تنفيذي 

 Operation ــق مــن مؤسســة ــق أنجزهــا فري ــف مــن الحرائ ــول التخفي ــة استشــارات ح ــة جول ــر نتيج إّن هــذا التقري
Florian الخيريــة فــي شــهر تمــوز عــام 2016 بتكليــف مــن جمعيــة إنقــاذ الطفــل لبنــان. وجــاء ذلــك اســتجابًة لعــدد 
كبيــر مــن الحرائــق التــي نشــبت فــي المخيمــات غيــر الرســمية و المبانــي غيــر المكتملــة مخلفــًة وراءهــا تداعيــات 

ــة.  ــة وبيئي ــة ومجتمعي ــة واجتماعي ــة واقتصادي صحي

وأجريــت جولــة االستشــارات هــذه بالتعــاون مــع الدفــاع المدنــي اللبنانــي وهــو الجهــة المســؤولة عــن توفيــر خدمات 
إطفائيــة فــي كّل أنحــاء لبنان. 

إثــر مراجعــة نظريــة للبيانــات واألدبيــات المتوفــرة، أجــرى الفريــق زيــارة إلــى لبنــان خــال تمــوز وآب مــن عــام 2016. 
خــال هــذا الوقــت، التقــى الفريــق بمروحــة متنوعــة مــن المنظمــات الرئيســية، بمــا فيهــا منظمــات غيــر حكوميــة 
وهيئــات حكوميــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، زار مجموعــة مــن المخيمــات غيــر الرســمية و المبانــي غيــر المكتملــة فــي 

عــّكار والبقــاع وجبــل لبنــان. 

واستناًدا إلى هذه الزيارات والمقابات والنقاشات التي أجراها الفريق، تّم استعراض االستنتاجات التالية:   

2. النتائج

2.1 المخاطر، التهميش والقدرات 
يحصــل الســواد األعظــم مــن الحرائــق فــي المخيمــات غيــر الرســمية أو فــي غــرف المبانــي غيــر المكتملــة. ويعتبــر 
نشــوب الحرائــق فــي المخيمــات غيــر الرســمية أكثــر شــيوًعا وجذًبــا لإلهتمــام. ولكــن، اعتبــر فريــق التقييــم أيًضــا أّن 
المبانــي /الوحــدات غيــر المكتملــة تشــّكل خطــًرا كبيــر فــي مجــال نشــوب الحرائــق. وتســتوفي هــذه األخيــرة انتباًهــا 

خاًصــا. 

إّن مســتوى الوعــي فــي مجــال الســامة مــن الحرائــق متــدٍن بيــن النازحيــن فــي لبنــان. اســتنتج الفريــق عبــر تقييمــه 
النوعــي للمخاطــر أنــه مــن المرجــح أن ينشــب عــدد إضافــي مــن الحرائــق فــي ظــّل الظــروف الحاليــة. وتعتبــر الفئــات 

مثــل األطفــال والكبــار فــي الســّن معرضــة للخطــر أكثــر مــن غيرهــا. 
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يعود االنتشار السريع للحريق في المخيمات غير 
الرسمية العشوائية إلى:   أسباب الحرائق األساسية:

مواد بناء ُمستخدمة لتشييد المنازل 	 

كثافة شكل المخيمات الهندسي 	 

أوراق النبات المحيطة 	 

وجود محفزات الحرق مثل حاويات الغاز 	 
السريع االشتعال 

الكثافة السكانية 	 

أحوال الطقس 	 

الشوائب الكهربائية التي تعود إلى تشبيك 	 
األساك الكهربائية والوصات غير الشرعية. 

ممارسات الطبخ المنزلية 	 

استخدام الشموع 	 

مواد التدخين 	 

إشعال الحريق من قبل األطفال 	 

الحرق المتعمد 	 

عدات التدفئة	 

العميد ريمون خطار
المدير العام

الدفاع المدني اللبناني 

مايكل دوهرتي
مدير المجلس التنفيذي

Operation Florian
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التوصيات الخاصة بتحسين قدرة الدفاع المدني 
اللبناني
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تدريب موظفي المنظمات غير الحكومية 	 
والمستشارين والزوار العاملين في 

المخيمات غير الرسمية والمباني غير 
المكتملة. 

إنشاء نقاط لمكافحة الحرائق في المخيمات 	 
غير الرسمية العشوائية الكبرى.

تثبيت أنظمة اإلنذار المبكرة. 	 

توحيد عملية توزيع طفايات الحريق. 	 

إنشاء برامج للتوعية عن السامة من الحرائق 	 
واألنشطة والموارد ذات الصلة للشباب. 

إنشاء فرق إطفائية مجتمعية ومسعفين 	 
ومستجيبين أوائل. 

توفير معدات أساسية خاصة بمكافحة الحرائق 	 
للمخيمات غير الرسمية غير طفايات الحريق. 

االستجابة التخطيط والتأهب 

تحسين معدات السامة الشخصية لرجال 	 
اإلطفاء. 

تحسين تدريب رجال اإلطفاء.	 

تطوير إجراءات التشغيل الوطنية الستخدام 	 
أجهزة التنفس. 

استخدام مركبات االستجابة السريعة 	 
الموجودة لحوادث اندالع الحرائق في 

المخيمات غير الرسمية.
  

٣

الوقاية والتخفيف من حدة المخاطر:التعاون والتنسيق والتضامن:

إنشاء لجنة وطنية حول التخفيف من 	 
مخاطر الحرائق يترأسها الدفاع المدني 
اللبناني بالتشارك مع المنظمات غير 

الحكومية. 

تنفيذ ورش عمل استشارية وطنية لتشارك 	 
الممارسات الفضلى وتطوير مواد ومراجع 

خاصة بالتدريب الوطني. 

إعتماد على الصعيد الوطني للخطوط 	 
التوجيهية على مكافحة الحرائق في المخيمات 

العشوائية الخاصة بمنطقة البقاع. 

تحسين تشارك البيانات بما فيه بين أصحاب 	 
المصلحة. 

إسداء نصائح حول الممارسات الفضلى 	 
للطبــخ فــي المخيمــات غير الرســمية و المباني 

غيــر المكتملة

إستبدال بعض مواد البناء الخطرة. 	 

إنشاء حملة حول »السلقات والحروق«. 	 

نصائح حول كيفية استخدام أكثر أماًنا 	 
للشموع. 

مقابض مصممة خصيًصا لألبواب في 	 
المباني غير المكتملة. 

تقليص الفترة الزمنية الضرورية للتمّون 	 
ثانيًة بطفايات الحريق. 

أنشطة تعميم تنظمها مراكز اإلطفائية 	 
تستهدف األطفال والشباب.

تدخل ما بعد الحريق في المخيمات غير 	 
الرسمية العشوائية و المباني غير المكتملة

 

2.2 أصحاب المصلحة والتحليل المؤسسي 
ــان. مــن الممكــن  ــا بشــأن الحرائــق أو إجــراءات تشــغيل قياســية للنازحيــن فــي لبن مــا مــن سياســة منســقة وطنًي
تحســين التعــاون بيــن كّل الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني والدفــاع المدنــي اللبنانــي. وينبغــي أن 

يشــمل ذلــك توحيــد عمليــة جمــع البيانــات المتعلقــة بحــوادث ذات صلــة بالحريــق بيــن كّل أصحــاب المصلحــة. 

ــد منــع الحكومــة المخيمــات غيــر الرســمية  لــدى النازحيــن بعــض التحديــات المتعلقــة بتوفيــر المســاعدة فــي  يوّل
مجــال الســامة. باإلضافــة إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن مســتويات االلتــزام العاليــة لــدى الموظفيــن، يتــم تمويــل 

خدمــات مكافحــة الحرائــق وتجهيزهــا بشــكل غيــر متكافــئ. 

ــة مخاطــر  ــي لمعالج ــي اللبنان ــاع المدن ــل قطــاع العمــل اإلنســاني والدف ــة مــن قب ــة صالح ــت مســاعي أولي وُبذل
الحرائــق عبــر توزيــع طفايــات الحريــق والتدريــب علــى اســتخدامها. ولكــن، مــن الممكــن وضــع مقاربــة أكثــر شــموليًة. 

وعلــى ذلــك أن يشــمل علــى الوقايــة المجتمعيــة ونشــاطات التوعيــة. 

2.٣ التوصيات 
إّن التوصيــات خاصــة بالمخيمــات غيــر الرســمية العشــوائية و المبانــي غيــر المكتملــة. وأعطيــت التوصيــات التاليــة 
األولويــة وينبغــي التنبــه إليهــا أواًل. ويوّفــر التقريــر تفاصيــل إضافيــة حولهــا وتوصيــات أخــرى علــى المدييــن 

ــد. المتوســط والبعي




