
 

 رسمي

ّ التكaف مع تغير المناخ وaدارة مخاطر حرائق الغابات في والaة فaكتورaا  ّ

رسالة مفتوحة من كaaس هاردمان (Chris Hardman)، كبير مسؤولي اإلطفاء في هيئة إدارة حرائق الغابات في والaة 
 .(Forest Fire Management Victoria) اaكتورaف

بصفتي كبير مسؤولي اإلطفاء في هيئة إدارة حرائق الغابات في والaة فaكتورaا (FFMVic)، فإن دوري هو الحفاظ على س aمة 
ّ المجتمع والبيئة من مخاطر حرائق الغابات. أaثر من أي وقت مضى، aحتل تغير المناخ وتأثيرە على عملنا صدارة تفكير نا ّ

وتخطaطنا وعملaاتنا.  

ّ إن أحدث تقaaر للهيئة الحكومaة الدولaة المعنaة بتغير المناخ (IPCC) هو تذكير في الوقت المناسب بأن لدينا معركة بين أaدينا.  ّ

a a نحن نعaش في واحدة من أaثر المناطق المعرضة لحرائق الغابات في العالم، وaينما كانت حرائق الغابات دائما جزءا من و الaة ّ
  . فaكتورaا - فإن تغير المناخ aجعل حرائق الغابات أسوأّ

a a ادةaيع، وزaaادة بنسبة 170٪ في حرائق الغابات، وانخفاضا بنسبة 20٪ في هطول أمطار الaة، شهدنا زaفي الخمسين عاما الماض
بنسبة 40٪ في األaام المعرضة لخطر aشوب حرائق شدaدة للغاaة، ومن المقرر أن يتضاعف هذ ا ثaث مرات في بعض أجزاء ّ

ُ a a .International Journal of Wildland Fire ةaشر مؤخرا في  المجلة الدولa ة القرن وفقا لبحثaا بحلول نهاaكتورaة فaوال

في كل عام، لدينا أaثر من 1000 حaaق غابات في فaكتورaا و 90٪ من الحرائق تبدأ في الغابات، مما يؤكد الدور الحاسم إلدارة 
 .(Forest Fire Management Victoria) اaكتورaة فaحرائق الغابات في وال

Fire Rescue Victoria  و (CFA) Country Fire Authority ةaفaaنحن نعمل مع المجتمعات، وهيئة مكافحة الحرائق ال
(FRV) إلaجاد طرق جدaدة إلدارة مخاطر حرائق الغابات:  

ّقلة األaام "المثالaة" للحرق المخطط ، تعني االنتقال من الحرق الموسمي إلى أسلوب الحرق على مدار العام  ُ •

عندما ال aكون الحرق المخطط ممكنا، aسaب مساحات المناظر الطبaعaة أو الموقع، فإننا aستخدم المعالجات  •
المaكانaكaة، مثل تغطaة الغطاء النباتي وتقلaله وقصه  ّ

a ّ ُ

aحمي الحرق األaثر دقة بالقرب من المجتمعات المنازل ومستجمعات المaاە وaمدادات الطاقة والمدارس  •
والمسaشفaات وطرق النقل 

بناء المaaد من فواصل الوقود االستراتaجaة - aساعدنا الفواصل الواقعaة في مناطق الغابات على وقف الحرائق من  •
االنaشار والaسارع  

aساعدنا زaادة قدرة االستجابة األولaة السرaعة على إخماد الحرائق aسرعة قبل انaشارها. في موسم حرائق الغابات  •
األخير تم احتواء 95٪ من جميع الحرائق في الهجوم األول و 97٪ تم االحتفاظ بها في نطاق خمسة هكتارات  

ّ

aساعدنا استخدام العلوم والنمذجة في تخطaط مكان وكaفaة تنفaذ أaشطة إدارة مخاطر حرائق الغابات. وaساعدنا ّ •
نمذجة سينارaوهات الطقس والحرائق على فهم كaفaة تفاعل الحرائق في مواقع وظروف طقس معينة وكaفaة إaقاف أو ّ

إبطاء هذە الحرائق  
• a

aقلل الحرق البارد والفسaفسائي (الرقعة) على نطاق واسع من حجم وتأثير وكثافة حرائق الغابات مما aسمح لنا 
باالستجابة لها واحتوائها قبل أن تتحول إلى حرائق ضخمة ّ

• 
a نحن نقدر معرفة وخبرة شعوب والaة فaكتورaا األوائل في التعاaش مع النار. ونحن ندعم ونمكن ممارسات إشعال ّ

الحرائق الثقافaة التي aقودها المالaون التقلaديون من أجل التعافي وصحة البلد.  

أو انضموا إلي لمناقشة كل األمور المتعلقة  www.ffm.vic.gov.au/bushfire-management-factsتعرفوا  على المaaد: ّ
بتغير المناخ ومخاطر حرائق الغابات: ّ

a ّ

https://bit.ly/fireexperts 
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