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 المركز الوطني للمعلومات

  

 ـرائـق      احلـ



 المرآز الوطني للمعلومات
  :مدخل

 تبدأ الحرائق عادة على نطاق ضيق ألن معظمها ينشأ من مستصغر الشرر بسبب إهمال في

خـسائر   إتباع طرق الوقاية من الحرائق ولكنها سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائها مخلفة
كبيرة من  راً لتواجد كميات واألموال والمنشآت ، ونظمتلكاتومخاطر فادحة في األرواح والم

تواجـدنا والبيئـة    المواد القابلة لالشتعال في كل ما يحيط بنا من أشياء وفي مختلف مواقـع 
النزهة واالستجمام وغيرها  المحيطة بنا في البيت والشارع والمدرسة ومكان العمل وفي أماكن

ممتلكاتنا الخسائر الباهظة بنا وب من المواقع، والتي لو توفرت لها بقية عناصر الحريق أللحقت
من أخطار نشوب الحرائـق لمنـع حـدوثها     لذلك يجب علينا اتخاذ التدابير الوقائية. التكاليف

عليها في حالة نشوبها وإخمادها في أسـرع   والقضاء على مسبباتها، وتحقيق إمكانية السيطرة
  .بأقل الخسائرووقت ممكن 

  خماطر احلرائق
ــن  ــديمك ــاطرتحدي ــد  المخ ــي ق ــي  الت ــق ف ــن الحري ــتج ع ــواعاأل تن ــة ن  اآلتي

عـرض حيـاة األفـراد    وهي المخاطر التـي تُ ) على األفراد  الخطر : ( الخطر الشخصي *
 . تـدابير للنجـاة مـن األخطـار عنـد حـدوث الحريـق        لإلصابات مما يستوجب تـوفير 

شدة  هو ما يحدث من دمار في المباني والمنشآت نتيجة للحريق وتختلف             :الخطر التدميري   * 
المبنى  التدمير باختالف ما يحويه المبنى نفسه من مواد قابلة لالنتشار ، فالخطر الناتج في هذا

 هـذا   ،المخصص للتخزين يكون غير المنتظر في حالة المباني المستخدمة كمكاتب أو للسكن           
مكونات المبنى هي التي تتحكم في مدى خطورة الحريـق واسـتمراره    يعني أن كمية وطبيعة

  . ينتج عنه ر التدميري الذيواألث
المواقـع القريبـة    وهي المخاطر التي تهدد) الخطر على المجاورات ( : الخطر التعرضي * 

هناك اتصال مباشر  لمكان الحريق ولذلك يطلق عليه الخطر الخارجي ، وال يشترط أن يكون
عرض المـواد  نتيجة لت هذا وتنشأ هذه الخطورة عادة. بين الحريق والمبنى المعرض للخطر 

. ولهب الحريـق الخـارجي    القابلة لالحتراق التي يتكون منها أو التي يحويها المبنى لحرارة
عند إنشائها أن تكون في منطقة  لذلك فعند التخطيط إلنشاء محطة للتزود بالوقود فمن المراعي

ـ  غير سكنية أو يراعى أن تكون المباني السكنية على بعد رض مسافة معينة حيث يفترض تع
بهذه المحطة وهذا هو ما يطلق عليه  هذه المباني لخطر كبير في حالة ما إذا ما وقع حريق ما

  . الخطر التعرضي
   تصنيف احلــرائق

   :الحديث الذي اتفقت عليه الدول األوربية هو تقسيم الحرائق إلى أربع أنواع هـي  التصنيف

تكون غالباً ذات طبيعة عضوية  التيوهى التي تنشأ في المواد الصلبة : حرائق النوع األول*
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األلياف النباتيـة وهـى عـادة        كالورق والخشب واألقمشة وغيرها من    ) مركبات الكربون   ( 

هذه المواد مسامية ويسهل عليهـا   تحترق على هيئة جمرات متوهجة ، وتتميز بأن هذه غالبية
أكثـر الوسـائل مالئمـة    يعتبر الماء  أن تتشرب الماء بما يؤثر على تبريدها من الداخل لذلك

  . إلطفاء هذا النوع من الحرائق
 وهى الحرائق التي تحدث بالسوائل أو المـواد المنـصهرة القابلـة   : الثاني حرائق النوع *

لاللتهـاب   لالشتعال وألجل تحديد أنسب مواد إلطفاء هذه الحرائق يمكن تقسيم السوائل القابلة
  :إلى نوعين

  . متزاج في الماءسوائل قابلة للذوبان أو اال  -
  . غير قابلة للذوبان مع الماء سوائل  -

المناسب ويتضمن ذلك رشاشات الميـاه   وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد نوعية الوسيط اإلطفائي
 . الكربون أو المساحيق الكيماويـة الجافـة   أو الرغاوى أو أبخرة الهالوجينات أو ثاني أكسيد

ت القابلة لالشتعال وتـشمل الغـازات البتروليـة    وهى حرائق الغازا: حرائق النوع الثالث*
المسالة كالبروبان والبيوتات وتستخدم الرغاوى والمساحيق الكيماوية الجافة لمواجهة حرائـق           

في حالة السيولة عند تسربها على األرض وتستخدم أيضا رشاشات المياه ألغـراض   الغازات
  . عبوات الغاز تبريد

بالمعادن ، وال تـستخـدم الميـاه لعـدم     رائق التي تحدثوهى الح:  حرائق النوع الرابـع *
الحال عند استخدام غاز ثاني أكسيد الكربـون   فاعليتها كما وأن استخدامها له مخاطرة ، كذلك

البيكربونات ويستخدم عادة مسحوق الجرافيـت أو بـودرة    أو المساحيق الكيماوية الجافة على
لمساحيق الكيماوية الجافة إلطفاء هذا النـوع مـن   أخرى من ا التلك أو الرمل الجاف أو أنواع

  . الحرائق
  أسباب احلرائق

 -:األسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق وخاصة في المواقع الـصناعية مـا يلـي    من أهم

  .الجهل واإلهمال والالمباالة والتخريب *
  .لالشتعال أو االنفجار التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة *

 .لالشتعال في وجود سـوء التهويـة    العمل باألبخرة والغازات واألتربة القابلةتشبع مكان* 

نتيجـة االحتكـاك فـي األجـزاء      حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في درجة الحـرارة  *
  .الميكانيكية

سهلة االشتعال بالقرب من أجهـزة كهربائيـة تـستخدم      الكهربائية أو وجود مواداألعطال *
  .ألغراض التسخين
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 .النار بالقرب من األماكن الخطرة أو بحسن النية أو رمي بقايـا الـسجائر   لعبث وإشعالا* 

 المهمالت والفضالت القابلة لالشتعال بمنطقة التصنيع والتي تـشتعل ذاتيـاً بوجـود    ترك* 

  .الحرارة
 .التـصنيع  وجود النفايات السائلة والزيوت القابلـة لالشـتعال علـى أرضـيات منطقـة      *

  :   حلرائقالقضاء على ا
  :لمكافحة الحرائقيمكن اتخاذ العديد من اإلجراءات من قبل األجهزة الحكومية 

  :القضاء على الحرائق إجراءات -١
  .اإلطفاء على مناطق الحريقسرعة االنتقال وتقسيم فرق  •

 وتنفيذ التدابير الخاصة بإنقاذ األرواح والممتلكات وتقديم        لمباشرةاتخاذ اإلجراءات المناسبة     •
  .سعافات األولية للمصابيناإل

إذا كان الحريق الجسيم في منشأة فإنه يتم تطبيق خطط السالمة للتعامل األولى مع الحريق،                •
  .لحين وصول فرق الدفاع المدني واألجهزة المعنية

إذا كان الحريق الجسيم في غابات فإن السيطرة تكون لفرق الدفاع المدني تـساندها كافـة                 •
  .الجهات المعنية

  .ر الكميات الالزمة من وسائل اإلطفاء المناسبة لنوعية الحريقتوفي •

  .اتخاذ إجراءات تأمين المجاورات وعزل األماكن القابلة للتأثر بوسائل التأمين المناسبة •

عدم ترك موقع الكارثة إال بعد تمام التأكد من إخماد الحريق واالنتهاء من عمليات التبريـد                 •
  .منعا من عودة االشتعال

  .آثار الحادث وإعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررةإزالة  •

  .الجهات المعنية بتنفيذ الخطة-٢
  : الجهات الرئيسية-١
 :وزارة الداخلية ممثلة في  - أ

 اإلدارة العامة للدفاع المدني •

  شرطة النجدة •
 األمن المركزي •

  المحافظاتفي  مناألإدارات  •
 .الوزارة المختصة في مجال الكهرباء - ب

 .ة في مجال الصحةالمختصوزارة ال - ت

  : الجهات المعاونة -٢
 جمعية الهالل األحمر اليمني  - أ
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 .الوزارة المختصة في مجال الشئون االجتماعية  - ب

  أنواع احلرائق
  حرائق املنازل -١

  :اآلتية اإلرشادات إتباعلكي تتجنب حدوث حريق في المنزل فيجب 
الت والممـرات   يجب مراعاة تركيب كاشف الدخان في أرجاء المنزل في الغرف والـصا            *

  .وجميع المرافق في المنزل ويجب صيانتها ووضع اختبارات لها والتأكد من سالمتها
يجب وضع طفيات الحريق المناسبة في المنزل وفحصها وتعليقها فـي المكـان المناسـب               *

والتأكد من صالحيتها، وفحصها كل ستة شهور مع العمل على تدريب أفراد األسـرة علـى                
 .ستخدامهاالطريقة الصحيحة ال

هو كذلك سبب لكثير مـن      وننصحك باالمتناع عن التدخين فإن ضرره عظيم ال يخفى على           * 
 .حرائق المنازل وكذلك لكثير من األمراض

 الشموع وعلب الكبريت في أماكن عالية أو في خزائن مغلقة بحيث ال تـصل أيـدي                 أحفظ*
 .األطفال إليها

ة مالئمة، كما يجب تشغيل أجهزة التدفئة التي تعمل         قم بصيانة نظم التدفئة الكهربائية بصور     * 
 .بالفحم أو الكيروسين في غرف جيدة التهوية، وأن تكون بعيد عن األثاث

يفضل ترك فراغ كافي حول أجهزة التلفاز أو الكمبيوتر والراديو والمسجل، وذلـك لمنـع               * 
 .ارتفاع حرارتها

مشي والمواضع التي يلعب فيها األطفـال       أبعد الوصالت الكهربائية عن الممرات وأماكن ال      * 
 .لكي يتجنب أخطار التعثر والسقوط

ال تترك األجهزة مثل الغساالت أو المجففات أو الجاليات تعمل عندما تكون خارج المنـزل       * 
فقد يحدث فيه خلل وتسبب وقوع حريق كما ننبهك بأال تغفل عن المكواة الساخنة تجنباً لحدوث                

 .حريق أيضاً

دم تخزين المواد القابلة لالشتعال إال لالحتياج اليومي فقط وعند تخزينك لها يجـب     يفضل ع * 
 .وضعها في مكان جاف وبارد وجيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة

تخلص من جميع الصحف والمجالت والصناديق القديمة واألثـاث المـستعمل والمالبـس             * 
 .تكون وقوداً للحريقالقديمة فهذه النفايات غير الضرورية يمكن أن 

ضع ساللم للطوارئ بحيث يكون معزول عن المنزل ويكون الباب المؤدي لها غير قابـل               * 
 .لالحتراق ولو لمدة نصف ساعة فقط

 .ضع باب للطوارئ مزوداً بإضاءة* 

 .ضع خطة للنجاة من الحريق والتدريب على تنفيذها مع أفراد األسرة* 
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ت األولية في منزلك وتعلم كيفيـة إجـراء اإلسـعاف           أحرص على توفير صندوق لإلسعافا    * 

 .األولي مع تدريب بعض أفراد األسرة على ذلك

 .ال تهمل المواد الخطرة واألدوية والمواد سريعة االشتعال وأبعدها عن متناول األطفال* 

 .ال تستخدم العلب الفارغة الخاصة بالمواد الخطرة ألشياء أخرى* 

  حرائق املصانع -٢
رائـق المصانع والمستودعات مـن     تعتبر ح 

األخطار التي تستحوذ على اهتمام خاص من       
رجال الدفاع المدني نظرا لآلثار التي قد تنتج        
عنها إذا ما تطور الحريـق من البسـيط إلي        

وبالتالي  اقترانه بخـسائر بـشرية       ، الجسيم
ومادية بالغة وذات تـأثير علـى االقتـصاد         

  .القومي
  :أسباب حرائق املصانع

 .الدفـاع المدنــي  يحــددهاالتيعـدم االلتزام بشروط الوقايـة والسالمة *

 .الصنع التخزين السيئ للمواد الخام و نصف المصنعة والتامة*

 .التوصيالت الكهربائية الغير سليمة*

 .بشكل دوري ومستمر اإلهمال وعدم االهتمام بالنظافة وصيانة كافة المواقع*

دون تـوفير  ) مثل المواد المـشعة  ( ض مكوناتها مصادر خطر اآلالت تشكل بع استحداث*
 .من تلك األخطار السالمةشروط 

 .المناسبة عدم توفير نظام إنذار فعال أو معدات مكافحة الحريق*

  الوقاية من احلرائق يف املصانع إرشادات
 .الموقع ي فوالسالمةوجود نظام إنذار آلي ومطابق لشروط الوقاية *

 .اء ومعدات مكافحة مناسبة وفاعلةوجود شبكة إطف*

 .المواد  القواعد و األساليب السليمة للتخزين بالنسبة لكافةإتباع* 

 .تنفيذ برامج توعية مناسبة للعاملين* 

 .التخلص من المخلفات بعيدا عن مناطق العمل والتخزين* 

 .اإلرشادية وجود مخارج طوارئ وأماكن التجمع اآلمنة واللوحات*

 .بحزم  كل المواقع مطبقهفيأن قاعدة عدم التدخين التأكد من *

 حال حدوث حريق ويتم اختبارهـا دوريـا         فيوجود خطة موضوعة مسبقا لكيفية التصرف       *
 .المدني بمعرفة العاملين بالمصنع و ذلك بالتنسيق مع الدفاع
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اقط عليهـا    لالشتعال كـي ال يتـس      ةالمواد القابل عند القيام بأعمال اللحام أو القطع يتم إبعاد         *

 .الشرر

 .الكهربائي فوق طاقته الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء وعدم تحميل التيار* 

 مكافحـة احلريقإجراءات 

 تتضمن الخطوات   والتي اندالع حريق يتم تنفيذ الخطة الموضوعة لمواجهة الطوارئ          ة حال في
 :التأليه 

 .إيقاف العمل بالموقع المصاب* 

 نطقه آمنة وبعيده عن تأثير الدخان والغازات الصادرة من مكانم خروج جميع العمال إلى*

 .الحريق

 اإلطفـاء وبهـاتف طـوارئ    )١٩١(االتصال الفوري بالدفاع المدنى على هاتف الطوارئ *
)١٦٩.( 

  .محاولة إطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى حين وصول سيارات اإلطفاء والدفاع المدني*
   حرائق املخازن-٣

 عادة تحوى المخزون االستراتيجي للمنشآت من مواد خام أو منتج وغيرها من             أماكن التخزين 
أجهزة ومعدات واآلالت والتي تقدر بأموال طائلة ، لذلك كان البد من تأمين تلك المخازن من                
أخطار الحريق أو السطو والسرقة للحفاظ على ما تحتويه ، وتعتمد عملية التأمين من الحريق               

ستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه نظراً لما تشكله الحرائق من خسائر            على منع نشوبه واال   
وحتى أنه في حالة عـدم قابليتها لالحتـراق فأنـه          . جسيمة للمواد المخزنة القابلة لالحتراق      

يضرها التعرض للدخان أو االرتفاع في درجة الحرارة نتيجة حدوث حريق بالمواد األخـرى              
بة منها، وأيضاً قد يحدث الضرر نتيجة المياه المستخدمة في عمليـات            القابلة لالشتعال والقري  

  . مكافحة الحرائق
  :اعتبارات تامني املخازن

  : يوجد ثالثة اعتبارات واجبة األتباع عند القيام بعملية تأمين المخازن أهمها 
  . فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع -
  . التخزين تفادى وجود آية مصادر لالشتعال بمواقع -
 .الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بمواقع التخزين  اتخاذ التدابير -

    اشرتاطات السالمة أثناء إنشاء املخازن
 إقامة كافة منشآت المخازن من مواد غير قابلة لالشتعال، وأن يكون للمخزن أكثر من               يجب *

 .مخرج واحد
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ة المناسبة مـع تزويـدها بـسلك صـلب مـزدوج     توفير فتحات اإلضاءة والتهوية الطبيعي   *

ضيق النسيج لمنع إلقاء أي أجسام غريبة داخل المخزن ويجب أن تكون هناك فتحات للتهويـة          
باألسقف وأيضاً فتحات تهوية سفلية أعلى مستوى الحاجز األرضي لضمان التجديـد األمثـل              

ن جميع التجهيزات من األنواع     للهواء، ويجب عند استخدام اإلضاءة والتهوية الصناعية أن تكو        
  .المأمونة بحيث ال تكون سبباً في إحداث حريق أو انفجار داخل المخازن 

 يجب أن تكون جميع التوصيالت والتجهيزات الكهربائية داخـل المخـازن مركبـة وفـق                *
األصول والمواصفات الفنية التي تضمن سالمة المخازن من خطــر الحريـق وال يـسمح               

  .يالت أو إضافات إال تحت أشراف المسئولين عن الكهرباء بأجـراء أي تعد
 يجب تزويد كل مخزن بسكينة خارجية لفصل التيار الكهربائي عند انتهاء الـدوام أو فـي                 *

  .حاالت الطوارئ 
 يجب تجهيز المخــازن بأجهزة ومعـدات اإلطفاء التي تتناسب مع المساحات المخصصة            *

زينها بالمخازن ، ويراعى تجهيز مخازن المـواد الكيماويـة          لها ونوعية المواد التي سيتم تخ     
  .بنظام لإلطفاء التلقائي نظراً الن لها درجة خطورة عالية

 يجب تجهيز المخـازن بوسيلة إلنذار الحريق وتوصيلها بغرفة المراقبة بالـدفاع المـدني              *
يضمن انتقالهـا   والحريق لضمان أعالم الفرق المتخصصة بالدفاع المدني بمكان الحريق مما           

  .بسرعة إلخماد الحريق
 يجب أن تكون األبواب والفتحـات الموجودة بالفواصـل من األنـواع المقاومـة للنيـران         *

ويجب أن تظل مغلقة بصفة دائمة أو أن تكون من األنواع التي تغلق تلقائياً عند حدوث حريق                 
  .حتى ال تكون وسيلة لنفاذ النيران منها

ر الخارجية المحيطة بالمخازن باالرتفاع المناسب الذي يضمن عـدم           يجب أن تكون األسوا    *
تسلقها وكذلك بناء غرفة للحارس عند البوابة الرئيسية للمخازن وتجهيزها بمعـدات الـسالمة              
ولوحة إنذار الحريق الرئيسية ونظام للمراقبة التلفزيونية حتى يتسنى للحارس مراقبة المخازن            

  .ضد الحريق أو السرقة 
ب أن تكون األرضيات مناسبة لطبيعة المعدات المستخدمة في نقل وتخزين المواد داخل              يج *

  .المخازن 
 يجب تقسيم المخازن ذات المساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة وذلك بإقامة فواصل مـن               *

مواد مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ الحريق منها وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيـز               
  . االنتشار إلى باقي المبنىود دونالمحد
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    اشرتاطات السالمة أثناء التخزين

ب تصنيف المواد حسب طبيعتها وخصائصها وتنفيذ التعليمات المكتوبة علـى الطـرود              يج *
الخاصة بها ومراعاة تجانسها عند التخزين بحيث يتم تخزين كل نوع مميز من المواد علـى                

سبة لمكافحة الحريق والتي تناسب نوعية المـواد        حده حتى يسهل التعرف على الوسـائل المنا      
  .المخزونة

 يجب مراعاة الترتيب الجيد عند تخزين المواد وذلك بتحديد مواقـع الرصـات بعالمـات                *
  .واضحة على األرضيات ويتم االلتزام بها بصفة مستمرة

الثـة   يجب إال يبلغ ارتفاع الرصات مستوى األسقف وأن يكون هناك مسافات ال تقل عن ث               * 
   .أقدام بين أعلى الرصات والسقف

 معدنية وال يتم وضعها علـى األرض  وأرفف يجب أن يتم وضع المواد المخزنة على قوائم      *
  .مباشرة لحمايتها من التلف

يجب التفتيش الدوري على التركيبات والتجهيزات الكهربائية للتأكد من سالمتها لمنع حدوث             *
  .كيبات الكهربائية الممتدة بالمخازن أي شرر كهربائي نتيجة خلل بالتر

 يجب أن يمنع التدخين نهائياً داخل المخازن مع التشديد في تنفيذ ذلك بكل حزم ويتم تعليـق                  *
  .العالمات التحذيرية الدالة على ذلك بمكان ظاهر

 يجب استخدام المفاتيح والوصالت الكهربائية التي ال تحدث شرر بأماكن تخزين المواد التي              *
  .األبخرةينبعث منها أبخرة مع العناية بالتهوية المستمرة حتى ال تتراكم 

 يجب أن تحفظ مفاتيح المخازن بعد انتهاء الدوام في دواليب ذات واجهة زجاجية في مكـان             *
تح هذه المخازن عند حدوث حرائق أو في حاالت الطوارئ وأن يتم            مأمون وتحت الحراسة لف   

  .إبالغ الجهات المختصة فور فقدان أي منها 
 يجب أتباع األسس والقواعد العلمية في عمليات تسليم وتسلم المواد الـواردة والمنـصرفة               *

  .لضمان فرض الرقابة عليها والحفاظ عليها دون فقد أو ضياع 
لمختصين داخل المخازن ووضع النظام المناسـب لفـرض الرقابـة           يجب منع دخول غير ا    *

  .الالزمة لعملية الدخول والخروج للمخازن لحفظ اآلمن بها
 يجب مراعاة النظافة والترتيب والتنظيم داخل المخازن والتخلص من نفايات التخزين بصفة             *

ـ            يط الخـارجي   مستمرة لمنع حدوث إصابات للعاملين أو حرائق، ويجب المحافظة على المح
  .للمخازن نظيفاً من النفايات أو المهمالت سريعة االشتعال

يجب توفير الساللم المأمونة الستخدامها بدالً من الصعود على الكراس أو الطاوالت لتخزين             *
المواد أو تناولها من على األرفف كما يجب توفير مهمات الوقاية الشخصية للعـاملين والتـي                

  . الذي يقومون به للحفاظ عليهم من إصابات العمل طبيعة العمل تتناسب مع
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يجب أجراء الصيانة الدورية ألجهزة ومعدات اإلطفاء الموجودة بالمخازن وتعليقها في أماكن            *

  . ظاهرة يسهل الوصول إليها 
 يجب إجراء صيانة أجهزة إنذار الحريق بصفة دورية وتوصيلها بغرفة المراقبـة بالـدفاع               *

  . من وقت ألخر للتأكد من صالحيتهايراعى تشغيلهاالمدني والحريق ، و
 يجب تعليق التعليمات اإلرشادية الدالة على كيفية استخدام أجهزة اإلطفاء وكيفية التـصرف              *

في حاالت الحريق ومسالك الهروب وعمليات اإلخالء عند الطوارئ بمكان ظاهر حتـى يـتم         
  .التعرف عليها وحفظها نتيجة رؤيتها بصفة مستمرة

 لما ورد بقرار سعادة وزيـر        جب توفير أجهزة ومعدات اإلسعافات األولية بالمخازن طبقاً       ي*
عبارة إسعاف ورمز الهـالل     ( ووضعها في مكان ظاهر داخل صندوق مكتوب عليه           الصحة

ويراعى تدريب مجموعة من العاملين على القيام بأعمال اإلسـعاف األولـى            ) باللون األحمر   
  .رة الصحةبالجهات المختصة بوزا

 يجب مكافحة القوارض والحشرات بصفة مستمرة باستخدام المبيدات الحشرية أو أي طريقة             *
أخـرى لضمان الحفاظ على المواد المخزونـة وكـذلك ضـمان سالمــــة التركيبـات               
والتجهيزات الكهربائية سليمة حيث أن وجود القوارض قد يتلف المـواد المخزونة أو قـرض              

  .ية مما قد يتسبب في نشوب الحرائقالكابالت الكهربائ
 يجب مراعاة عدم ارتفاع الرصات أو قرب المواد المخزنة لمصادر اإلضـاءة الـصناعية               *

  .لضمان عدم حدوث حرائق بهذه المواد نتيجة ارتفاع درجة حرارتها
 وأن يكـون    يجب أن تخزن أسطوانات الهواء والغازات المضغوطة فـي وضـع رأسـي     *

  .المحبس إلى أعلى 
 يجب أن تخزن األخشاب وقطع األثاث في مكان منفصل ويراعى أن تكـون األرضـيات                *

  .صلبة وجافة لمنع الرشح والرطوبة الذي قد يتسبب في تلفها
يجب التقيد بالسعة الحقيقية للمخازن وعدم تكدس المواد المخزنة بهـا بمـا يفـوق طاقتهـا                 *

  .االستيعابية
املين بمخازن المـواد الكيماوية والخطرة التي قد ينبعث        يجب أن تكون المكاتب اإلدارية للع     *

منها أبخرة أو غازات خارج هذه المخازن لحمايتهم من اإلصابة باألمراض المهنيـة نتيجـة               
  .التعرض المستمر لها 

يجب تخزين المواد المؤكسدة التي تسبب حرائق عند اتصالها بمواد أخرى قابلة لالحتـراق              *
   .في أماكن منفصلة

 األلمنيـوم جب حفظ المواد التي تتفاعل مع الماء مثل الصوديوم والبوتاسـيوم ومـسحوق     ي *
داخل أوعية محكمة الغلق ال تسمح بنفاذ الماء إلى داخلها ويراعى عزلها عن بقية المخزونات               

  .األخرى
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  -: يجب عند تخزين المواد الكيميائية مراعاة ما يلي *
ــامض الكبري   - ــع ح ــورات م ــصال الكل ــدم ات ــيوم  ع ــيانيد البوتاس ــك أو س   .تي
  .النشادر عدم اتصال اليود بأمالح -
  . عدم اتصال زيت التربنتينا باليود-
  . مادة قلويةأي عدم اتصال سبائك الماغنسيوم باليود أو -
  . عدم اتصال برمنجنات البوتاسيوم مع الكحول أو الجلسرين -

 أنها تسبب حرائق عند تفاعلها مع       وذلك الن هذه المواد ال خطر منها إذا وجدت منفصلة غير          
  .مواد أخرى 

يجب أن تخزن المـواد القابلة لالشتعال في أماكن باردة بعيدة عـن مـصادر التجهيـزات                *
  .الكهربائية أو الشرارات الحرارية

 للتعـرف علـى المـواد الكيميائيـة          يجب عدم استخدام حـواس اللمس أو الشم أو التذوق        *
  .المخزنة

 ألنهـا مـن      رمال أو التراب المتصاص األحماض المنسكبة على األرض       يجب استخدام ال  *
أنسب الوسائل من وجهة نظر السالمة ويراعـى معالجة األحماض المنـسكبة علـى األرض              
بكميات وفيرة من الجير المشبع بالماء أو مادة قلوية ألنها مـن الوسـائل المناسـبة الواجبـة         

  .األتباع
نسكاب أية مــادة ملتهبة على مالبسك أو أى من أجـزاء        حالة ا  فييجب التصرف السريع    *

سرعة الـتخلص    جسمك ومن الواجب عليك استخدام تيار من الماء على موضع اإلصابة مع           
من المالبس الملوثة وعدم االقتراب من أماكن اللهب المكشوف وذلك لمنع تضاعف اإلصـابة              

  .والحد من خطورتها 
 المخازن الن ذلك يضمن سالمة المواد المخزونـة مـع           يجب توفير التهوية المالئمة داخل    *

  .الوضع في االعتبار مراجعة وسائلها الصناعية بصفة مستمرة 
يجب مراعاة وضع الحاويات المعبأة بالمواد الكيميائية الحارقة عند رصـها علـى قواعـد               *

  .بالستيكية لمنع أحد مسببات الحرائق
المواد التي تتصف بصفة التمدد بفعل الحـرارة         يجب مراعاة عدم وضع الحاويات المعبأة ب       *

  . ا على أرفف لتجنب حوادث انفجارهافوق بعضها مباشرة ولكن يراعى وضعه
  حرائق الطائرات -٤

يرى رجال اإلطفاء أنه إذا كان التأخير في بدء مكافحة الحرائق العادية يزيد الخسائر الماديـة                
للخطر البالغ ويزيد في خسائر أثمن المـواد ،         فإنه في حرائق الطائرات يعرض أرواحاً بريئة        

 إلـي لذلك فإن أعمال اإلطفاء ومكافحة الحريق في المطارات عملية فنية دقيقة مـن البدايـة                
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النهاية وتتطلب مداومة على التدريبات والتمارين العملية للحصول على الخبرة الفنية الكافيـة             

  .مكافحة حرائق الطائرات والالزمة أثناء مواجهة الخطر الحقيقي في أعمال 
  :أسباب وفرص حدوث حرائق الطائرات

 باألرض أو بطائرة أخرى أو جبل فإن ذلـك التـصادم سـوف              ارتطمتفلو أن   :  التصادم   *
 الوقود المحترق الـذي سـوف       انسكابيسبب كسر في أجزاء الهيكل والمحرك ويترتب عليه         

  .حتـرق الهيكـل      ومـن ثـم ي     لالشـتعال يمـر بـه مـن مـواد قابلـة            يشعل كـل مـا    
 على مدرج الهبوط سواء أثناء اإلقالع أو الهبوط بـسبب           انزلقتفلو أن طائرة     : االحتكاك *

سوء األحوال الجوية أو عطل فني في نظام العجالت أو خطأ بشري فـإن الجـزء المحتـك                  
  . الطــائرة واحتــراقبــالمهبط ســوف يــسخن بــشدة مولــداً حــرارة كافيــة إلشــعال 

  . إذا تعرضت الطائرة لعاصفة رعدية: اإلصابة بصاعقة *
س الوقود فتشعله   بسبب عطل أو أعطال فنية وحدوث شرارة كهربائية تالم        :  تسرب الوقود    *

  .في منطقة التسرب
 إلـى  عدم الهبوط الصحيح قد يؤدي       أيالمراحل األخيرة لهبوط الطائرة     :  الهبوط الخاطئ    *

  . محقق احتراق
ء من صنع البشر ويكون كامالً فالمحركات شأنها شأن          شي أييوجد   ال:  خلل في المحرك     *

  .باقي الصناعات تحترق 
ــة  * ــال فني ــؤدي  :  أعط ــال ت ــاك أعط ــيهن ــدون  إل ــق ب ــدمات أي حري   . مق
وهي مخالفة أحد طواقم العمل لنظم التشغيل وخرج عنها فهذا حتماً يـؤدي             :  أخطاء تشغيلية  *
  . حريق إلي
 قطع غيار منتهية الصالحية أو      استعمالبل الفنيين أو    كأخطاء الصيانة من ق   :  أخطاء بشرية    *

   .لالشتعالحمل مواد قابلة 
ــق الطــائرات ال * ــر مــن حرائ ــة فكثي ــر معروف ــا ســبب  أســباب غي   .يعــرف له

  :إطفاء احلريق طرق 
 يعد ثاني أكسيد الكربون مادة من أهم خواصـها سـرعة            : الكربون   أكسيدثاني   استخدام   -١

رات ، فإذا أطلق بكميات وافرة على الطائرة مع عدم وجـود ريـاح              اإلطفاء في حرائق الطائ   
  . أعنف حرائق البنزين خاصة والمواد الملتهبة بوجه عام في تـوان قليلـة               يطفئشديدة فإنه   

يغطي األسطح المشتعلة ويغمر منطقة الحريق فيمنـع   :chemical power المسحوق -٢
  .األكسجين عنها فتطفئ النار فوراً

هي عبارة عن مزيج من الماء ومادة كيماوية لزجة ينتج عن           :  fomite الرغوية    المواد  -٣
 مادة رغوية غزيرة تغطي األسطح المشتعلة فتمنع األكسجين من          عالياختالطهما تحت ضغط    
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الوصول إليها فتنطفئ النار ، ومن الخواص التي تتميز بها عن بقية مواد اإلطفاء أنها تمنـع                 

   .إطفائهرة الحريق كما يستبعد احتمال حدوث الحريق مرة أخرى بعد تبخر البنزين فتقل خطو
ينتج الرذاذ من دفع الماء :  )(fog generatore or vapouratoure مولد الضباب   -٤

 إلـي  من أنبوب ذي تصميم خـاص ، فيتفتـت المـاء             وخروجهتحت ضغط خالل الخراطيم     
لصغيرة طاقـة كبيـرة المتـصاص       جزيئات صغيرة جداً على شكل ضباب ولهذه الجزيئات ا        

الحرارة ، ويمكن غمر منطقة اإلطفاء بهذا الرذاذ فيلطف درجة حـرارة المنطقـة ، كمـا أن      
يستعمل أيضاً لحماية ومساعدة رجال اإلطفاء من الحرارة لتمكينهم من اقتحام الطائرة لمباشرة             

  .عملهم في إنقاذ الركاب 
  :إرشادات السالمة من حرائق الطائرات

 :لسالمة على مرسى الطائراتا- ١

  للطائرة مع التقيد بتعليمات السالمةاألرضيةتأمين السالمة من خالل تقديم الخدمات  يرتبط *

  : أثناء
  .وتداول المواد  نقل  -
، الطـائرات   مـشغالت ،مولدات الطاقة،صهاريج الوقود (  تشغيل معدات تخديم الطائرات –

 .) الجليدزالةإسيارة ، السيور المتحركة، الرافعات

 :السالمة من حرائق الطائراتإرشادات - ٢

 وخـالل الرحلـة حتـى    األولتطبيق تعليمات السالمة من ساحات التوقف في المطار  يبدأ*
 . المطار التالي التوقف في

 .المكافحة تركيب أجهزة كشف الحريق واإلنذار واإلقالع اآللي لمنظومات يجب *

 :  عن طريقاألرواح على تقليص الخسائر في  والعملاألنسبالتصميم  تأمين* 

 .خزانات الوقود عن مصادر االشتعال عزل  -

 .طرق تخزين الوقود تحسين  -

 . دوران المحرك قبل االرتطام باألرض فإيقا  -

 . المحركات قبل االرتطام باألرضإلىانسياب الوقود  إيقاف  -

 :طريقعن  توليد الطاقة في قطاعتطبيق إجراءات السالمة  *

 .الجيد وتأمين جدران فصل مقاومة للحريق العزل  -

 .والتسخين  اآللية للمحرك ووحدة القدرة المساعدةاإلغالقوسائل  تأمين - 

 .خطوط السوائل القابلة لالشتعال مقاومة للنار أن تكون  -

 .دارات التحكم مقاومة للنار أن تكون - 

  . حريقتكون غازات العادم سبباً في حدوث  أن ال  -
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 : عن طريقالوقود ونظام توزيعه خزاناتتطبيق إجراءات السالمة في  *

 .  آليإيقافخزانات الوقود المقاومة للصدمات وتجهيزها بدارة  تطوير  -

حيث أن الصواعق والبرق من ) قفص فرداي( وصيانة شبكة امتصاص الصواعق  تجهيز  -
 .وث الحرائق واالنفجاراتاشتعال البخار المتسرب وإمكانية حد أكثر مصادر

 .تكون شبكة التوزيع مقاومة للنار يجب أن  -

 : طريقن عالطائرةالهيدروليك والتزييت في  منظومة  فيتطبيق إجراءات السالمة *

 .خطوط التزييت مطلب لعدم حدوث حريق على السطوح الساخنة سالمة   -

 لكي ال يتـسبب   شرارةيألالهيدروليك من أسباب نشوب الحريق من حيث تعرضه  زيت - 
 .في حدوث حريق

 : )ةالكبين( جذع الطائرة  مقصوراتتطبيق إجراءات السالمة في  *

 .  مقاومة للناراألرض وبطانات الجدران والسقوف وأغطية ةالكبينمواد فرش  معظم - 

  القابلة لالحتراق من أسباب حـدوث األبخرةاالستخدام غير الصحيح للمنظفات ذات  جنب - 

 .ريقالح

  .الالصقة تتسبب بحرائق تنشر غازات خانقة أو سامة الموادجنب  - 

 .الطائرات ونوع المواد المنقولة كسبب للحريق أو االنفجار حموالتتحديد * 

 عـن  الطيـران الكهرباء و مخاطر الحرائق في قطاع  مسألةتطبيق إجراءات السالمة في  *
 : طريق

 .لشرر الناتج مواضع قصر الدارة واإلى االنتباه - 

 . عزل خطوط القدرة في الجسم ضرورة  -

 . الجاهزية التامة ألجهزة الحماية اآللية للدارات الكهربائية ضرورة  -

 التهوية والتسخين وإزالة( معرفة المخاطر المتعلقة بحريق الكهرباء في منظومات  ضرورة  -

 .)األوكسجينالجليد وتجهيزات 

 . رة بالدارات الكهربائيةتأثر الحموالت الخط معرفة  -

 .تأثير دارات الكهرباء على مقصورة الركاب معرفة - 

 . سرعة لتأمين عمليتي الحجب والتبريد السريع  بأقصىاإلطفاءيجب استخدام خامات * 

حريق الطائرات وكيفية حدوث الحرائق وطرق التعامل  التعرف على المخاطر المتوقعة في* 
  . معها

والتأكد من جاهزية منظومـات الكـشف واإلنـذار    ، الدورية  ال الصيانةالتدقيق على أعم* 
ونوع وجودة خامات اإلطفـاء المـستخدمة وعـدم    ، الحريق  والتشغيل اآللي ألجهزة مكافحة

  . والمسافرين تأثيرها على الركب الطائر
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 استخدام المطـارات فيمـا يتعلـق بكافـة التأمينـات      تطبيق المعايير الدولية على شروط* 

 .واإلنقاذ وتجهيزاتها وطواقمها والمستلزمات المتعلقة باإلطفاء

مبللة تساعد علـى   منديل أو قطعة قماش (ةالكبينأثناء حريق  األوكسجينعدم استخدام أقنعة *
  مثل كلور الهيدروجين وسيانيد الهيدروجيناألحماضوغازات  التنفس في جو مشبع بالدخان

  )السام
  :ت حرائق الغابات والواحا-٥

تحدث الحرائق في مناطق الواحات والغابات بسبب الصواعق أو بسبب اإلنسان وتقضي هـذه              
  .الحرائق على آالف األشجار

وتنتشر النار في الغابات والمزارع بسرعة حينما تكون األحوال الجوية مناسبة لهـا، وهـي               
وكـذلك  جفاف الجو، وهبوب الرياح، ويصعب احتوائها لسرعة انتـشارها وتـوفر وقودهـا              

هذا إلى جانب   .. صعوبة الوصول إلى مناطق الحريق لعدم وجود طرق في الغابات والمزارع          
  . في عملية اإلطفاءاعدم توفر كميات من الماء الستخدامه

  :إرشادات احلد من أضرار احلريق يف مناطق الغابات
ة واألشـجار   يجب رمي المخلفات الزراعية والنفايات بعيداً عن النخيل والمحاصيل الزراعي         *

  .األخرى وفي األماكن المخصصة لذلك
يجب على الزوار ومرتادي الغابات والمنتزهات ارتياد األماكن المخصصة التي تقـل فيهـا              *

 .كثافة األشجار وعدم إشعال النيران

االمتناع عن التدخين وعدم رمي أعواد الثقاب بجوار األعشاب اليابسة أو مخلفات األشـجار              *
 .ومزارع النخيل

 .عدم ترك األطفال يلعبون بأعواد الكبريت أو الوالعات النارية في الغابة*

إذا دعتك الضرورة إلشعال النار لظروف الطهي فإنه يجب عليك التخلص منها وإطفاءهـا              * 
 .مباشرة بالماء عندما تنتهي من استخدامها ووضع ساتر مباشر حولها

 .لى حشو البارودعدم استخدام بنادق الصيد التي تحتوي طلقاتها ع*

 :في حالة اندالع الحريق فإنه يجب إتباع مايلي* 

  .عدم تعريض أفراد العائلة للحريق -
 .عدم االتجاه مسار الريح والدخان-

حاول إطفاء الحريق بقدر االستطاعة، وإذا لم تستطيع السيطرة عليه يجب إبالغ الجهـات               -
 .المختصة فوراً حتى ال يتعرض اآلخرون للخطر

كافيتين من الماء للشرب وكمية لبلل بها مالبسك للتخفيـف مـن شـدة              بكميتين   تحتفظ   أن -
 . الحرارة
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في حالة اضطرارك للخروج من وسط النار في الغابة احتـرس مـن األشـجار العاليـة                  -

 .المحترفة حتى ال تسقط عليك

  : في حالة محاصرة النار لك وإلفراد عائلتك يجب إتباع اآلتي*
  . ن مناطق االشتعال االبتعاد ع- 
  .  االبتعاد عن السيارات والمناطق المعرضة لالشتعال-
  :  في حالة اشتعال النار في مالبس احد األشخاص اتبع اآلتي*

 اعمل على سرعة خلع المالبس المشتعلة بقدر اإلمكان مـع عـدم تعـرض الـشخص                 -   
  . للمضاعفاتقالمحتر

  : بع اآلتيفي حالة عدم التمكن من خلع المالبس فات* 
  .  من الهربق اعمل على منع الشخص المحتر-
:  اعمل على دحرجة المصاب على األرض مع تغطية بما يساعد على إطفـاء النـار مثـل                 -

البطانيات أو المالبس القطنية أو الصوفية وفي كل األحوال ينبغي منع النار ما أمكن الوصول               
  . إلى رأس المصاب

  :املصادر
 -  www.kshfi.net 
- www.gdocd.gov.ae 
- www.moi.gov.ps 
- www.flyingway.com 
- www.998.gov.sa 
- www.education.gov.bh  


