
الإصدار العاشر

انطلق!

خطة عمل للوقايةخطة عمل للوقاية
من حرائق الغابات

جهِّز

استعد

دليلي الشخصي



2 | استعد، جهِّز، انطلق

إنقاذ الأرواح والممتلكات 
من خلال التخطيط 
والعمل المسبقين

يحدث موسم حرائق الغابات على مدار العام في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وهذا يستنفد موارد مكافحة الحرائق ويؤكد على ضرورة أن يكون السكان 

استباقيين ومستعدين لخطر حرائق الغابات. 

كانت حرائق الغابات ولا تزال حدثاً طبيعياً. ويعد احتراق التلال والأخاديد 
والأراضي العشبية والغابات بشكل دوري جزءاً من أي نظام بيئي صحي. 

يتسبب الغطاء النباتي الجاف في زيادة حرائق الغابات التي يتسبب ارتفاع 
درجات الحرارة الموسمية في حدوثها وتعمل الرياح الجافة على تأجيجها. 

لقد أصبحت حرائق الغابات تشكل خطراً متزايداً بعد إنشاء بيئات مبنية في 
الواجهات البرية الحضرية )WUI(، وهي المساحة أو المنطقة التي يجتمع فيها 

البشر أو يندمجون مع الغطاء النباتي الطبيعي.

تشير الدراسات إلى أنه كان من الممكن إنقاذ ما يصل إلى 80% من المنازل 
التي ُفقدت في حرائق الغابات لو كان أصحابها قد اتبعوا ممارسات بسيطة 

للحد من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تحدث الوفيات الناجمة عن حرائق 
الغابات لأن الناس ينتظرون وقتاً طويلاً قبل أن يتركوا منازلهم.

تساعد استباقية تقليل الغطاء النباتي حول ممتلكاتك مع الإخلاء الآمن 
والمبكر في حمايتك وحماية أسرتك وممتلكاتك. يقدم دليل الإجراءات هذا 

النصائح والأدوات التي تحتاجها للاستعداد لتهديد حرائق الغابات، واكتساب 
الوعي الظرفي عند بدء حدوث أي حريق، والتصرف مبكراً وفقاً لتوجيهات 

المسؤولين المحليين.

َتذكَّر أن جميع الجهود المبذولة لتحسين المساحة العازلة في عقاراتك يمكن 
أن تقلل من الأضرار التي قد تلحق بها وتساعد رجال الإطفاء في جهود 

إطفاء الحريق. وقد يؤدي اتخاذ إجراءات شخصية متقدمة إلى زيادة السلامة 
لجميع المعنيين. 

ز، انطلق )RSG(! بالتعاون مع جهود التثقيف العام  يعمل برنامج استعد، جّهِ
المحلية بشأن حرائق الغابات ويوسع نطاق الهدف المشترك المتمثل في 

التأهب لحرائق الغابات. 

تهدف النصائح الواردة في الصفحات التالية إلى المساعدة في توجيه 
عملية اتخاذ الإجراءات الخاصة بك لخلق بيئة أكثر أماناً لك ولأسرتك 

والمستجيبين الأوائل.

إن الأمر لا يتعلق بما إذا كان حريق الغابات الكبير التالي سيحدث أم لا، 
ولكن السؤال هو متى سيحدث. استخدم دليل الإجراءات هذا لمساعدتك 

على الاستعداد للوقاية من حرائق الغابات!

ُقم بزيارتنا على الموقع الإلكتروني wildlandfireRSG.org لمعرفة 
المزيد حول إجراءات الاستعداد.
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ز،  تم إعداد هذا المنشور من قبل برنامج "استعد، جّهِ
انطلق!" التابع للرابطة الدولية لرؤساء إدارات مكافحة 

الحرائق! وبدعم من إدارة خدمات الغابات التابعة 
لوزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الداخلية الأمريكية 

والوكالة الاتحادية لإدارة حالات الطوارئ وإدارة 
الحرائق الأمريكية. 

استعد، جهِّز، انطلق!
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يمكن للمساحات العازلة وتنسيق يمكن للمساحات العازلة وتنسيق 
الحدائق بطريقة تقاوم الحرائق أن الحدائق بطريقة تقاوم الحرائق أن 

تحمي منزلكتحمي منزلك
إذا كنت تعيش بجانب منطقة نباتية كثيفة، أي واجهة 

برية حضرية، فيجب عليك توفير مساحة عازلة كي 
يمكنك حماية منزلك بشكل أفضل. وهذا من شأنه أن 

يخلق منطقة أكثر أماناً لرجال الإطفاء للعمل إذا كان 
بإمكانهم إنقاذ منزلك من الحريق.  يساعد إنشاء منطقة 

عازلة عن طريق إزالة الأعشاب الضارة، والحشائش 
الجافة، والجنيبات، وأي غطاء نباتي آخر، على إبقاء النار 
بعيدة عن منزلك ويقلل من خطر الاشتعال الناجم عن 

الجمرات الطائرة. 

تخيل ما يليتخيل ما يلي
يزيد الغطاء النباتي المفرط وغير الُمدار بين المنازل 

وحولها من خطر انتشار نيران حرائق الغابات في جميع 
أنحاء المجتمع وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر. كما 
يمنح التخطيط المسبق للحرائق من خلال تقليل مساحة 

الغطاء النباتي وإدارتها رجال الإطفاء القدرة على 
مكافحة حرائق الغابات بأمان أكبر. لذلك، فالعمل الذي 
ستنجزه اليوم، قد يكون سبباً في إنقاذ منزلك وحماية 

أحد رجال الإطفاء غداً.    

منطقة الجمراتمنطقة الجمرات
الجمرة هي جزء صغير متوهج من حريق الغابات 

تحمله الرياح. إنها خفيفة بما يكفي للسفر لمسافات 
طويلة، وهي السبب الرئيسي في اشتعال المنازل، 
وغالباً ما تصل لمسافات بعيدة عن جبهة الاشتعال 
الفعلية لحرائق الغابات. تتطاير الجمرات إلى داخل 

منزلك من خلال المنافذ والنوافذ، وغيرها من الفتحات 
الموجودة بالمنزل. 

المنازل الواقعة على حدود الغابات المنازل الواقعة على حدود الغابات 
معرضة للخطرمعرضة للخطر

إذا كان منزلك يقع على بعد ميل واحد من أي منطقة 
طبيعية، فيمكن اعتباره جزءاً من منطقة الجمرات. ضع 

في اعتبارك أن الجمرات يمكنها تدمير المنازل أو الأحياء 
السكنية الواقعة بعيداً عن الجبهة الفعلية للحريق. 
استخدم المعلومات الواردة في هذا الدليل لاتخاذ 

الإعدادات اللازمة لحماية عقاراتك من حرائق الغابات.

تحذير العلم الأحمر تحذير العلم الأحمر 
تصدر هيئة الطقس الوطنية تحذير العلم الأحمر عندما 
تجتمع بعض العوامل الجوية مثل الرطوبة المنخفضة 
ودرجات الحرارة الدافئة والوقود الجاف والرياح القوية 
لُتحدث حريقاً شديداً. والحرائق التي تحدث خلال يوم 

العلم الأحمر يمكن أن تكون خطيرة للغاية وتنتشر 
بسرعة. لذلك، يجب عليكم دائماً اتباع الإرشادات التي 
تقدمها منظماتكم المحلية لمواجهة حالات الطوارئ، 

والاستعداد لاتخاذ إجراءات فورية.

مساحة عازلة حول عقار تم إنشاؤها باستخدام أنواع 
مختلفة من نشارة الأحجار. 

TX A&M Forest Service

للللل للللل لل لللل للللل للللل لللل 
للل لللللل لللللل 

مساحة عازلة مع غطاء نباتي محفوظ بشكل 
جيد ومقاوم للحريق.

مصدر الصورة: كاري جرير

تحذير العلم الأحمر

 استعد تبدأ باتخاذ أصحاب 
الممتلكات للإجراءات اللازمة.
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استعد أنشئ مساحة عازلة
المساحة العازلة هي المنطقة المحيطة بمنزلك التي ُأزيل 
منها الغطاء النباتي والانقاض وأنواع الوقود الأخرى القابلة 

للاحتراق منها لإبطاء انتشار الحريق في أنحاء المنزل وخارجه. 

تعمل المساحة العازلة على حماية المنزل من الاشتعال 
بشكل أفضل عن طريق ملامستها للهب والحرارة المشعة 

بشكل مباشر. كما تعد المساحة العازلة ضرورية لحماية 
المنزل وتوفير منطقة أكثر أماناً لرجال الإطفاء أثناء حدوث 

حرائق الغابات.

يجب أن تنشئ مساحة عازلة بإزالة الأعشاب الضارة، 
والحشائش الجافة، والحطب، وإبعاد الغطاء النباتي 

عن منزلك.  

على الرغم من أن الأمر قد يبدو شاقاً، إلا إننا نوصي بالبدء 
في المنطقة 1 وإنشاء طريقك للخروج. اتبع الإجراءات 

الواردة أدناه لكل منطقة وسيصبح عقارك أكثر أماناً عند 
تنفيذ كل خطوة.

تذّكر منطقة الجمرات
الجمرات عبارة عن قطع مشتعلة من المواد المحمولة جواً والتي يمكن أن تحملها الرياح لمسافة تزيد عن ميل. وتشير 

الأبحاث إلى أن الجمرات وألسنة اللهب الصغيرة هي الطريقة الرئيسية التي تشتعل بها المنازل في حرائق الغابات. 

المنطقة 1
0-5 أقدام حول منزلك أو من 

خط ممتلكاتك
استخدم مواد المناظر الطبيعية الصلبة مثل  	■

نشارة الأحجار الخرسانية أو غير القابلة للاحتراق 
حول منزلك.

ف الأسقف والمزاريب من الأوراق الميتة  نّظِ 	■
والحطام وإبر الصنوبر.

خّزِن الحطب والمواد الأخرى القابلة للاحتراق  	■
بعيداً عن منزلك أو المرأب أو مصطبة المنزل.

شّذِب الفروع الملامسة للسقف أو المتدلية عليه  	■
واجعلها بعيدة عنه بمسافة لا تقل عن 10 أقدام.

استبدل أو أصلح ألواح أو بلاط التسقيف المرتخي  	■
أو المفقود لمنع اختراق الجمرات له.

ُقم بكنس وإزالة النباتات القابلة للاشتعال، مثل  	■
الأوراق وإبر الصنوبر أو نشارة الخشب الموجودة 

تحت مصطبة المنزل بعيداً عن المنزل.

استخدم غطاءً نباتياً من نباتات عشبية غير  	■
خشبية قليلة النمو. ُينصح بزراعة النباتات 

العصارية أو غيرها من النباتات المقاومة للحريق.

المنطقة 2
5-30 قدماً حول منزلك أو من 

خط ممتلكاتك
أنشئ مجموعات أغطية نباتية أو جزر لفصل أي  	■

نوع من أنواع الوقود الدائم عن المنطقة المحيطة 
بمنزلك.

أزِل سلم الوقود للفصل بين الغطاء النباتي  	■
منخفض المستوى ومظّلات الأشجار لمنع 

الحريق من التسلق إلى الأشجار.

أزِل بقايا الأوراق وإبر الصنوبر من الفناء. 	■

اجعل الارتفاع بين طول المروج والأعشاب  	■
والأزهار البرية أقل من 4 بوصات دائماً.

خّزِن الحطب والمواد القابلة للاحتراق الأخرى  	■
بعيداً عن المباني الإضافية مثل السقيفة أو 

الحظيرة. 

انقل المقطورات والمركبات الترفيهية )المنازل  	■
المتحركة(، وحظائر التخزين وغيرها من المباني 

القابلة للاحتراق خارج هذه المنطقة ثم ضعها 
في المنطقة 3. إذا لم يكن بإمكانك تغيير أماكن 

هذه المباني، فأنشئ مساحة عازلة حولها كما لو 
كانت جزءاً من منزلك.

المنطقة 3
30-200 قدم حول منزلك أو من 

خط عقارك
أنشئ وحافظ على ما لا يقل عن 10 أقدام بين  	■

قمم الأشجار.

أزِل سلم الوقود بأمان حتى ارتفاع 10 أقدام،  	■
مع إبقاء ما لا يقل عن 75% من أوراق الشجر 

دون إزالتها، لإنشاء فاصل بين الأرض وأغصان 
الأشجار. يعمل ذلك على منع النار من الوصول 

إلى مظّلات الأشجار.

خّزِن الحطب في هذه المنطقة، مع إبقائه بعيداً  	■
عن منزلك بمسافة آمنة.

اترك مساحة بين الشجيرات والأشجار للتخلص  	■
من أي طبقة وقود دائمة على مستوى الأرض. 

أزِل الأشجار والشجيرات الميتة وجميع النباتات  	■
الميتة أو الجافة.

اعزل عقارك عن عقارات جيرانك. ضع في  	■
اعتبارك أن أشجارك قد تشكل خطراً على منزل 
جارك أكبر من الخطر الذي تشكله على منزلك.
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ن منزلك استعد اجعل منزلك مقاوماً للحريق - حّصِ

مواد مصطبة منزل 
مقاومة للاحتراق

واقي مزراب وأغطية

فتحات مغطاة

نوافذ خالية من الغطاء النباتي

لللللل للللل للللل للل للللل لللللللل
أفاريز مطوقة بمواد غير قابلة للاحتراق

أسوار غير قابلة للاحتراق

كل من مواد البناء وحجم المساحة العازلة المحيطة بالمنزل هما من العوامل التي تزيد من فرصة إنقاذه من حرائق الغابات. ستجد الجمرات الناتجة عن حريق الغابات طريقها 
إلى المنطقة الضعيفة في مخطط الحماية من الحرائق الخاص بمنزلك وتستقر بسهولة في المناطق الصغيرة، أو المغفلة، أو التي تبدو غير مهمة. انظر إلى المكان الذي تتشكل 

فيه الانجرافات الثلجية على سطحك ومصطبة منزلك وحول منزلك - هذه هي المناطق التي ستتجمع فيها الجمرات. فيما يلي بعض إجراءات تحصين المنزل التي يمكنك 
اتخاذها لحماية منزلك.

الشرفات والمصاطبالشرفات والمصاطب
ابِن الشرفات أو المصاطب بمواد غير قابلة للاحتراق، ولا تخّزِن أي عناصر قابلة للاحتراق 
تحتها. وإذا كان هناك خطر بحدوث حريق، انقل أي أثاث إلى داخل منزلك. من الممكن أن 

تتجمع الجمرات على الأسطح القابلة للاحتراق، أو تحت المصاطب والشرفات، مما يؤدي إلى 
اشتعالها وتوفير مسار للنار لدخول منزلك. أِزل إبر الصنوبر أو الأوراق أو العشب أو أي مواد 

أخرى قابلة للاشتعال من أسفل مصطبة المنزل.

الأسقفالأسقف
تعد الأسقف من أجزاء المنزل المعرضة للجمرات التي يمكن أن تستقر عليها وتتسبب في 

نشوب حريق، خاصًة في أي مكان على السقف تتراكم به المخلفات. وتعد وديان الأسقف، 
والأطراف المفتوحة بين القرميد الأسطواني، ومزاريب المطر كلها من الأماكن التي يمكن 

للجمرات الدخول للمنزل من خلالها. قم بسد جميع الأماكن المفتوحة وافحصها بشكل دوري. 
وأزِل أي مادة قابلة للاحتراق منها.

الأفاريزالأفاريز
يمكن أن تتجمع الجمرات تحت الأفاريز المفتوحة وتشعل المواد القابلة للاشتعال بها. لذا، 

طّوِق الأفاريز الخاصة بك بمواد غير قابلة للاحتراق أو مقاومة للاشتعال لتجنب دخول 
الجمرات، وأزِل الحطام الذي يتجمع بها بانتظام. 

الفتحاتالفتحات
يمكن أن تدخل الجمرات إلى السندرة أو غيرها من الأماكن الخفية وتشعل المواد القابلة 

للاحتراق من خلال الفتحات المكشوفة وغير المغطاة. تكون الفتحات الموجودة في الأفاريز 
والجملونات والطنف معرضة بشكل خاص لدخول الجمرات إليها إذا لم يتم تغطيتها بشكل 

صحيح باستخدام شبكة سلكية. استخدم شبكة معدنية مقاومة للتآكل لتغطية جميع 
الفتحات، وافحصها بانتظام لإزالة أي انقاض تتجمع أمام الغطاء.

الجدران والأسوارالجدران والأسوار
توفر ألواح الجدران أو الأسوار القابلة للاحتراق أسطحاً وشقوقاً مناسبة لتجمع الجمرات بداخلها 

وإشعالها. لذلك، تأكد أن الأسوار الخشبية غير متصلة بالمنزل بشكل مباشر. أنشئ مساحة 
فاصلة في السور باستخدام بوابة أو بديل غير قابل للاحتراق لتوصيله بالمنزل. ابِن الجدران 

والأسوار أو ُقم بتحديثها باستخدام مواد غير قابلة للاحتراق أو مقاومة للاشتعال قدر الإمكان، 
وأزِل الانقاض بانتظام من أي شقوق فيها، وأجرِ صيانة سنوية لهما.

النوافذ والأبوابالنوافذ والأبواب
يمكن أن تدخل الجمرات إلى المنزل من خلال فتحات الأبواب، بما في ذلك أبواب الجراج. 

لذا، ضع شريطاً لاصقاً مقاوماً للطقس حول باب جراجك؛ وإذا كان الجراج ملاصقاً لمنزلك، 
فاحرص على أن يكون الباب الداخلي صلباً ومزوداً بمفصلات ذاتية الغلق.

قد تشتعل النباتات أو وحدات التخزين القابلة للاحتراق الموجودة بالقرب من النوافذ بسبب 
الجمرات وقد يولد ذلك حرارة زائدة قد تؤدي إلى كسر النوافذ و/ أو تذيب الإطارات القابلة 

للاحتراق. استخدم النوافذ ذات الألواح المزدوجة بزجاج مقّسى قدر الإمكان، حيث تقل 
احتمالية تحطمها عند تعرضها للحرارة المشعة.
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جولة في منزل مجهز بإجراءات الوقاية من حرائق الغابات

موقع المنزل والفناء:موقع المنزل والفناء: تأكد من أن جميع النباتات التي تقع ضمن مسافة تأكد من أن جميع النباتات التي تقع ضمن مسافة  
200  قدم حول منزلك أو حتى خط ممتلكاتك مدارة بشكل جيد. قد يلزم توسيع قدم حول منزلك أو حتى خط ممتلكاتك مدارة بشكل جيد. قد يلزم توسيع 

هذه المنطقة في المناطق المعرضة لخطر اندلاع حرائق شديدة بسبب الظروف هذه المنطقة في المناطق المعرضة لخطر اندلاع حرائق شديدة بسبب الظروف 
الطبوغرافية. وهذا قد يعني مراعاة التأثير الذي قد يحدثه منحدر مشترك أو الطبوغرافية. وهذا قد يعني مراعاة التأثير الذي قد يحدثه منحدر مشترك أو 

فناء منزل مجاور على مخاطر حرائق الغابات على منزلك. تذكر أهمية الصيانة فناء منزل مجاور على مخاطر حرائق الغابات على منزلك. تذكر أهمية الصيانة 
الدورية: إنشاء مساحة عازلة ليس شيئاً تفعله لمرة واحدة فحسب، بل عليك أن الدورية: إنشاء مساحة عازلة ليس شيئاً تفعله لمرة واحدة فحسب، بل عليك أن 

تداوم عليه. حافظ على المساحة العازلة وأزل منها أي نباتات تنمو بها مرة أخرى. تداوم عليه. حافظ على المساحة العازلة وأزل منها أي نباتات تنمو بها مرة أخرى. 
أبق أكوام الحطب وأنابيب غاز البروبان والمواد القابلة للاحتراق بعيداً عن منزلك أبق أكوام الحطب وأنابيب غاز البروبان والمواد القابلة للاحتراق بعيداً عن منزلك 

والمباني الأخرى الواقعة في نطاق ممتلكاتك مثل الجراجات المنفصلة والحظائر والمباني الأخرى الواقعة في نطاق ممتلكاتك مثل الجراجات المنفصلة والحظائر 
والسقائف. تأكد من أن الأشجار بعيدة عن خطوط الكهرباء.والسقائف. تأكد من أن الأشجار بعيدة عن خطوط الكهرباء.

السقف:السقف:  استخدم غطاء سقف مقاوم للحريق من الدرجة الأولى، مثل الألواح استخدم غطاء سقف مقاوم للحريق من الدرجة الأولى، مثل الألواح 
المركبة أو المعدن أو القرميد عند التسقيف أو إعادة التسقيف. ُقم بسد أي المركبة أو المعدن أو القرميد عند التسقيف أو إعادة التسقيف. ُقم بسد أي 

فراغات بين ألواح سطح السقف باستخدام غطاءً سفلياً غير قابل للاحتراق لتقليل فراغات بين ألواح سطح السقف باستخدام غطاءً سفلياً غير قابل للاحتراق لتقليل 
ف السقف والمزاريب من إبر الصنوبر وأوراق الشجر وغيرها  ف السقف والمزاريب من إبر الصنوبر وأوراق الشجر وغيرها تغلغل الجمرات. ونّظِ تغلغل الجمرات. ونّظِ

من الركام. شّذِب فروع الأشجار وابقها على ُبعد من الركام. شّذِب فروع الأشجار وابقها على ُبعد 1010 أقدام من سقف منزلك. أقدام من سقف منزلك.

غطاء مصطبة المنزل/ الفناء:غطاء مصطبة المنزل/ الفناء:  استخدم مصاطب مصنوعة من الأخشاب الثقيلة استخدم مصاطب مصنوعة من الأخشاب الثقيلة 
أو مواد البناء غير القابلة للاحتراق. أو مواد البناء غير القابلة للاحتراق. 

ابق مصطبة منزلك خالية من المواد القابلة للاحتراق، مثل السلاّت وتشكيلات ابق مصطبة منزلك خالية من المواد القابلة للاحتراق، مثل السلاّت وتشكيلات 
الزهور وما إلى ذلك. لا ُتخزن المواد القابلة للاحتراق تحت مصطبة منزلك.الزهور وما إلى ذلك. لا ُتخزن المواد القابلة للاحتراق تحت مصطبة منزلك.

داخل المنزل:داخل المنزل:  ضع طفايات الحريق التي تعمل في أماكن يسهل ضع طفايات الحريق التي تعمل في أماكن يسهل 
الوصول إليها. ركِّب أجهزة إنذار الدخان في كل طابق من منزلك الوصول إليها. ركِّب أجهزة إنذار الدخان في كل طابق من منزلك 

وبالقرب من غرف النوم. واظب على فحصها شهرياً وتغيير وبالقرب من غرف النوم. واظب على فحصها شهرياً وتغيير 
بطارياتها مرتين كل عام.بطارياتها مرتين كل عام.

العنوان:العنوان:  تأكد من أن لافتة عنوانك مرئية بوضوح من الطريق تأكد من أن لافتة عنوانك مرئية بوضوح من الطريق 
وأنها مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق. يوصى باستخدام وأنها مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق. يوصى باستخدام 

الترقيم العاكس. ارجع إلى إدارة مكافحة الحرائق المحلية التابعة الترقيم العاكس. ارجع إلى إدارة مكافحة الحرائق المحلية التابعة 
لمنطقتك لمعرفة ما إذا كانت تقدم لافتات عناوين عاكسة.لمنطقتك لمعرفة ما إذا كانت تقدم لافتات عناوين عاكسة.

الفتحات:الفتحات:  يجب تغطية جميع فتحات التهوية على الأقل بشبكة معدنية يجب تغطية جميع فتحات التهوية على الأقل بشبكة معدنية 
مقاومة للتآكل مقاسهامقاومة للتآكل مقاسها  1/81/8  بوصة.بوصة.

النوافذ:النوافذ:  يمكن أن تؤدي الحرارة المشعة الناتجة عن احتراق الغطاء النباتي يمكن أن تؤدي الحرارة المشعة الناتجة عن احتراق الغطاء النباتي 
أو أي مبنى قريب من المنزل إلى كسر زجاج النوافذ. وسيؤدي هذا إلى أو أي مبنى قريب من المنزل إلى كسر زجاج النوافذ. وسيؤدي هذا إلى 

وصول ألسنة اللهب إلى منزلك والتهام ما بداخله. إن النوافذ أحادية وصول ألسنة اللهب إلى منزلك والتهام ما بداخله. إن النوافذ أحادية 
الألواح وكبيرة الحجم معرضة بشكل خاص لكسر زجاجها. لذا، ركِّب نوافذ الألواح وكبيرة الحجم معرضة بشكل خاص لكسر زجاجها. لذا، ركِّب نوافذ 
مزدوجة الألواح بحيث يكون أحد الألواح، على الأقل، مصنوعاً من الزجاج مزدوجة الألواح بحيث يكون أحد الألواح، على الأقل، مصنوعاً من الزجاج 
المقسى لتقليل احتمالية كسره أثناء حدوث أي حريق. الستائر المعدنية المقسى لتقليل احتمالية كسره أثناء حدوث أي حريق. الستائر المعدنية 

هي أفضل وسيلة لحماية منزلك من الداخل من الحرارة المشعة.هي أفضل وسيلة لحماية منزلك من الداخل من الحرارة المشعة.

السلالم:السلالم: إن وجود سلم يمكن الوصول إليه بسهولة يمكن أن يساعد  إن وجود سلم يمكن الوصول إليه بسهولة يمكن أن يساعد 
المستجيبين على حماية منزلك خلال حرائق الغابات.المستجيبين على حماية منزلك خلال حرائق الغابات.
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المدخنة:المدخنة:  تأكد من أن منافذ المدخنة أو مواسير الموقد مجهزة بمانع للشرر لا تأكد من أن منافذ المدخنة أو مواسير الموقد مجهزة بمانع للشرر لا 
يزيد حجم شبكته عنيزيد حجم شبكته عن ½ ½ بوصة. وسيحد هذا من حجم الجسيمات التي تدخل  بوصة. وسيحد هذا من حجم الجسيمات التي تدخل 

إلى المدخنة.إلى المدخنة.

الجدران:الجدران:  يعد كل من الخشب، والفينيل، وغيرهما من المنتجات البلاستيكية يعد كل من الخشب، والفينيل، وغيرهما من المنتجات البلاستيكية 
الخاصة ببناء وتزيين الجدران من المواد القابلة للاشتعال. عند بناء الجدران الخاصة ببناء وتزيين الجدران من المواد القابلة للاشتعال. عند بناء الجدران 
أو إعادة بنائها، فكر في استخدام مواد بناء مقاومة للاشتعال أو غير قابلة أو إعادة بنائها، فكر في استخدام مواد بناء مقاومة للاشتعال أو غير قابلة 

للاحتراق، مثل الطوب أو الأسمنت أو الأحجار أو الجبس.للاحتراق، مثل الطوب أو الأسمنت أو الأحجار أو الجبس.

مجاري تصريف مياه الأمطار:مجاري تصريف مياه الأمطار:  غطي مجاري تصريف مياه الأمطار بواٍق أو غطي مجاري تصريف مياه الأمطار بواٍق أو 
حاجز مسطح غير قابل للاحتراق. يجب أن يمتد الواقي أو الحاجز بمحاذاة منحدر حاجز مسطح غير قابل للاحتراق. يجب أن يمتد الواقي أو الحاجز بمحاذاة منحدر 

السقف وأن يتلاءم مع المجرى أو داخله قدر الإمكان. أزِل الحطام من هذه السقف وأن يتلاءم مع المجرى أو داخله قدر الإمكان. أزِل الحطام من هذه 
المجاري مرتين على الأقل كل عام أو أكثر إذا لزم الأمر.المجاري مرتين على الأقل كل عام أو أكثر إذا لزم الأمر.

الأفاريز:الأفاريز:  غطي الأفاريز بمادة غير قابلة للاحتراق أو مقاومة للاشتعال.غطي الأفاريز بمادة غير قابلة للاحتراق أو مقاومة للاشتعال.

الأسوار:الأسوار:  أنشئ سوراً غير قابل للاحتراق على بعد أنشئ سوراً غير قابل للاحتراق على بعد 5 أقدام من منزلك. وحافظ  أقدام من منزلك. وحافظ 
على إبقاء المنطقة الموجود بها قاعدة السور خالية من الانقاض.على إبقاء المنطقة الموجود بها قاعدة السور خالية من الانقاض.

المياه:المياه:  احرص على أن يتوفر لديك عدة خراطيم حديقة طويلة بما يكفي احرص على أن يتوفر لديك عدة خراطيم حديقة طويلة بما يكفي 
للوصول إلى أي منطقة في منزلك وغيره من المباني الواقعة في نطاق للوصول إلى أي منطقة في منزلك وغيره من المباني الواقعة في نطاق 

ممتلكاتك. إذا كان لديك حمام سباحة أو بركة أو قناة ري، ففكر في استخدامها ممتلكاتك. إذا كان لديك حمام سباحة أو بركة أو قناة ري، ففكر في استخدامها 
مضخة لضخ المياه منها.مضخة لضخ المياه منها.

الجراج:الجراج:  ضع شريطاً عازلاً مقاوماً للطقس حول باب الدخول للجراج ضع شريطاً عازلاً مقاوماً للطقس حول باب الدخول للجراج 
وتحته. سيقلل ذلك من دخول الجمرات إليه. إذا كان الجراج ملاصقاً وتحته. سيقلل ذلك من دخول الجمرات إليه. إذا كان الجراج ملاصقاً 

للمنزل، فركِّب باباً صلباً بمفصلات ذاتية الإغلاق بين مناطق المعيشة للمنزل، فركِّب باباً صلباً بمفصلات ذاتية الإغلاق بين مناطق المعيشة 
والجراج. واحتفظ بالسوائل القابلة للاحتراق أو الاشتعال بعيداً عن والجراج. واحتفظ بالسوائل القابلة للاحتراق أو الاشتعال بعيداً عن 

معدات الاحتراق )مثل سخان الماء(.معدات الاحتراق )مثل سخان الماء(.

الممرات:الممرات:  يجب أن يتم تصميم الممرات بشكل يسمح بوصول مركبات الطوارئ يجب أن يتم تصميم الممرات بشكل يسمح بوصول مركبات الطوارئ 
ومعداتها إلى منزلك. تأكد من أن جميع فتحات البوابات واسعة بما يكفي وأن ومعداتها إلى منزلك. تأكد من أن جميع فتحات البوابات واسعة بما يكفي وأن 

الأشجار والشجيرات المتدلية على الطريق قد تم قطعها لتبقى بعيدة عن الطريق الأشجار والشجيرات المتدلية على الطريق قد تم قطعها لتبقى بعيدة عن الطريق 
بمسافة لا تقل عنبمسافة لا تقل عن  15  قدماً للسماح بمرور مركبات الطوارئ.قدماً للسماح بمرور مركبات الطوارئ.

أكوام خشب الوقود/ بقايا الخشب:أكوام خشب الوقود/ بقايا الخشب:  الجمرات التي تستقر في أي كومة خشب الجمرات التي تستقر في أي كومة خشب 
لديك ستؤدي ببطء إلى نشوب حريق قد يدمر منزلك. لذا، قلل هذا الخطر لديك ستؤدي ببطء إلى نشوب حريق قد يدمر منزلك. لذا، قلل هذا الخطر 

وضع أي كومة خشب لديك على ُبعدوضع أي كومة خشب لديك على ُبعد  30  قدماً على الأقل من منزلك. يجب قدماً على الأقل من منزلك. يجب 
تكديس الخشب على مستوى المنزل أو أعلى منه، وعلى بعد تكديس الخشب على مستوى المنزل أو أعلى منه، وعلى بعد 15  قدماً على قدماً على 

الأقل من أغصان الأشجار المتدلية.الأقل من أغصان الأشجار المتدلية.

السلالم:السلالم: إن وجود سلم يمكن الوصول إليه بسهولة يمكن أن يساعد  إن وجود سلم يمكن الوصول إليه بسهولة يمكن أن يساعد 
المستجيبين على حماية منزلك خلال حرائق الغابات.المستجيبين على حماية منزلك خلال حرائق الغابات.
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q أعد خطة عمل تشمل مواقع التجمع للاستعداد للإخلاء   
وخطط التواصل - تدرَّب عليها بانتظام. ضع إخلاء جميع 

الحيوانات الأليفة والحيوانات الكبيرة، والتي قد تشمل الخيول 
والماشية، في خطتك.

q تسّجل في نظام الإخطار بحالات الطوارئ المحلي الخاص   
بمنطقتك. ُقم بزيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بإدارة مكافحة 

الحرائق المحلية أو وكالة إدارة الطوارئ للحصول على معلومات 
حول النظام المستخدم في منطقتك.

د موقعاً للتجمع في حالات الطوارئ خارج منطقة خطر  q حّدِ  
حرائق الغابات.

q ضع العديد من طرق الإخلاء وتدرَّب عليها. 	
q ضع طفايات حريق في أماكن يسهل الوصول إليها وعّلِم   

أفراد أسرتك كيفية استخدامها.

q تأكد من أن كل فرد في منزلك يعرف مكان وجود أدوات   
التحكم في إيقاف تشغيل الغاز والكهرباء والماء وكيفية 

استخدامها.

ز مجموعة أدوات الإخلاء على النحو الذي توصي به  q جّهِ  
مؤسسة الصليب الأحمر الأمريكي. احتفظ بمجموعة مستلزمات 

إضافية في سيارتك.

q راجع هذه الصفحة للحصول على قائمة بإمدادات الطوارئ   
الموصى بها.

q أحضر معك راديو محمولاً أو ماسح لموجات الراديو حتى   
تظل على اطلاع على آخر المستجدات بشأن إعلانات طوارئ 

الحريق والطقس.

ُقم بإعداد خطة العمل الخاصة بك
يجب عليك إعداد خطة عمل للوقاية من حرائق الغابات مع جميع أفراد أسرتك في وقت مبكر قبل اندلاع حرائق الغابات. استخدم هذه القوائم 

المرجعية لمساعدتك على أن تكون مستعداً وجاهزاً ولديك وعي ظرفي بشأن خطر حرائق الغابات. 

كن متأهبا قائمة مستلزمات الطوارئ لمجموعة أدوات الإخلاءاستعد
يوصي الصليب الأحمر الأمريكي بأن يكون بداخل كل 
منزل مجموعة مستلزمات للطوارئ يتم تجميعها قبل 

وقت طويل من اندلاع حرائق الغابات أو غيرها من 
حالات الطوارئ. استخدم القائمة المرجعية الواردة أدناه 

للاستفادة منها في إعداد القائمة المرجعية الخاصة 
بك. لمزيد من المعلومات حول مستلزمات الطوارئ، 

.redcross.org/get-help ُيرجى زيارة الرابط
q توفير ماء يكفي لمدة ثلاثة أيام )جالون واحد   
للفرد في اليوم( وأغذية غير قابلة للتلف السريع 

لأفراد الأسرة )إمدادات كافية لمدة 3 أيام(.

q مجموعة الإسعافات الأولية ومستلزمات   
النظافة، تشمل ورق التواليت ومناديل 

الأطفال المبللة.

q مصباح يدوي، وراديو يعمل بالبطاريات،   
وبطاريات إضافية.

q مجموعة إضافية من مفاتيح السيارة أو   
بطاقات الائتمان أو الأموال أو شيكات المسافرين.

q نظارات وعدسات لاصقة ووصفات طبية   
وأدوية إضافية.

q الوثائق المهمة لأفراد الأسرة وأرقام جهات   
الاتصال، بما في ذلك وثائق التأمين.

q خريطة محدد عليها طرق الإخلاء. لا ُبد من أن   
يكون لديك خريطة ورقية لاستخدامها في حالة 

فقدان هاتفك. فقد تكون أيضاً رؤية الخريطة 
المطبوعة أسهل من رؤية شاشة الهاتف في ظل 

ظروف الدخان.

q الأشياء الثمينة التي يسهل حملها والأشياء   
التي لا يمكن الاستغناء عنها.

q الأجهزة الإلكترونية الشخصية والشواحن.  

q احتفظ بزوج من الأحذية القديمة مع مصباح   
يدوي في مكان يسهل الوصول إليه في حالة 

الاضطرار إلى الإخلاء المفاجئ ليلاً.
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q راقب أحوال الطقس الخاصة بالحرائق وحالتها. تواصل   
مع إدارة مكافحة الحرائق المحلية أو المواقع الإلكترونية 

لإدارة الطوارئ وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي 
للحصول على معلومات عن حرائق الغابات. استمر في 

متابعة الأخبار على التليفزيون أو محطات الراديو المحلية 
لمعرفة آخر المستجدات، بما في ذلك تحذيرات العلم 

الأحمر في منطقتك.
q نبِّه أسرتك وجيرانك.  

q ارتِد ملابس مناسبة )على سبيل المثال ارتِد ملابس   
 مصنوعة من ألياف طبيعية كالقطن مع أحذية العمل(.
ضع نظارات واقية ووشاحاً جافاً أو قناع غبار في مكان 

يسهل الوصول إليه.
q تأكد من أن مجموعة أدوات الإخلاء الخاصة بك   
تتضمن جميع الأشياء الضرورية، مثل راديو يعمل 
بالبطاريات، وبطاريات احتياطية، وأرقام خدمات 

الطوارئ، ومياه للشرب.
q ابَق قريباً من منزلك، واشرب كميات كبيرة من الماء،   
وتأكد من وضعك أفراد أسرتك وحيواناتك الأليفة ضمن 

خطتك ومن استعدادهم للمغادرة.

قائمة مرجعية للمنزل من الداخل، إذا سمح الوقت

q أغلق جميع النوافذ والأبواب.   
q أزل جميع الأغطية والستائر من النوافذ وتأكد من ترك   

جميع الستائر المتحركة مفتوحة، ما لم يكن لديك ستائر 
معدنية. أغلق جميع الستائر المعدنية. 

q انقل الأثاث إلى وسط الغرفة بعيداً عن النوافذ   
والأبواب.

q أطفئ مصابيح الإرشاد ووحدات التكييف.  
q اترك الأنوار مضاءة حتى يتمكن رجال الإطفاء من   

رؤية منزلك في حالات انتشار الدخان

قائمة مرجعية لخارج المنزل، إذا سمح الوقت

q تأكد من أن الأشياء القابلة للاحتراق بعيدة عن الجزء   
الخارجي للمنزل بمسافة آمنة )على سبيل المثال، أثاث 

الفناء، وألعاب الأطفال، وبساط الباب، وما إلى ذلك(. وإذا 
كان أمامك متسع من الوقت، فضع هذه العناصر داخل 

الجراج أو المنزل حيث لن تشكل أي خطر.

q أوقف تشغيل أنابيب غاز البروبان والغازات الأخرى   
من العداد.

q لا تترك رشاشات الماء تعمل أو مياه جارية؛ فمن   
الممكن أن يؤثر ذلك في ضغط الماء بشكل خطير.

q اترك الأنوار الخارجية مضاءة.  
q حرِّك سيارتك إلى الممر لتسهيل المغادرة السريعة.  	

أغلق الأبواب وارفع زجاج النوافذ.
q جهز سلماً للاستخدام لتغطية فتحات السندرة.   

استخدم الخشب الرقائقي المقطوع مسبقاً أو الأقفال 
التجارية. واستخدم أياً منهما لتغطية الفتحات الأرضية. 

لا تفعل ذلك إلا بطريقة آمنة إذا سمح الوقت بذلك.
q تفقد الممتلكات الخاصة بك واستمر في إطفاء   

الحرائق الصغيرة، إذا أمكنك القيام بذلك بأمان، حتى 
تغادر.

استعد وُكن يقظاً جهِّز

إذا كنت محاصرًا: نصائح للبقاء على قيد الحياة

q إذا أصبحت محاصراً ولا يمكنك إخلاء منزلك، فاتصل   
برقم 1-1-9 على الفور.

q ابَق في منزلك، وابتعد عن الجدران، حتى ينتهي الحريق  	
أو يخبرك موظفو الطوارئ بخلاف ذلك. اتبع تعليماتهم 

وأوامرهم. 
q ابحث عن بقع النار الصغيرة وأطفئها إن ُوجدت داخل   

المنزل.
q ارتِد أكماماً طويلة وسراويل طويلة ووشاحاً مصنوعاً من   

ألياف طبيعية كالقطن.
q حافظ على ترطيب جسمك.  

q تأكد من أنه يمكنك الخروج من المنزل إذا اشتعلت فيه   
النيران. تذكر أنه إذا كان الجو حاراً داخل المنزل، فإنه سيكون 

أكثر سخونة بمعدل أربع إلى خمس مرات في الخارج. كن 
مستعداً.

q املأ الأحواض والمغاطس لتوفير الماء في   
حالات الطوارئ.

q ضع مناشف مبللة تحت الأبواب لإبعاد الدخان والجمرات.  
q بعد انتهاء الحريق، تفقد سقف منزلك وأطفئ أي حرائق أو   
شرر أو جمرات إذا كان بإمكانك القيام بذلك بأمان. تحقق أيضاً 

من السندرة.
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تمنحك المغادرة مبكراً مع أفراد 
أسرتك أفضل فرصة للنجاة 
من حرائق الغابات. يمكنك 

أيضاً مساعدة رجال الإطفاء 
من خلال إبقاء الطرق غير 

مزدحمة، وتمكينهم من التحرك 
بحرية أكبر والقيام بعملهم في 

بيئة أكثر أماناً. تأكد من اتباع 
توجيهات السلطات المحلية 

الخاصة بمنطقتك. 

وقت المغادرة
لا تنتظر حتى يتم إخبارك 

بالمغادرة إذا كان هناك 
تهديد محتمل على منزلك 

أو طريق الإخلاء. غادر مبكراً 
لتجنب أن يتم حصارك في 

حريق أو دخان أو ازدحام على 
الطريق. إذا نصحتك السلطات 

المحلية بالمغادرة، فلا تتردد 
في المغادرة!

   

الأماكن المقصودة بعد الإخلاء
انتقل إلى منطقة منخفضة 

الخطورة محددة مسبقاً مثل 
منزل أحد الأقارب أو ملجأ 

الصليب الأحمر أو مركز الإخلاء 
أو فندق صغير وما إلى ذلك.

كيفية الوصول إلى هناك
خطط عدة طرق للسفر في 

حالة انسداد أحد الطرق بسبب 
الحرائق أو بواسطة سيارات 

الطوارئ. اختر الطريق الأكثر 
أماناً بعيداً عن الحرائق.

ما الذي يجب أخذه
خذ معك مجموعة أدوات 
الإخلاء التي تحتوي على 
الأشياء الضرورية لأفراد 

أسرتك وحيواناتك الأليفة.

تذكر أهم 8 أشياء! 

q الأشخاص والحيوانات الأليفة
q الصور وألبومات الصور

q أجهزة الكمبيوتر
q الأوراق )الهامة(

q الوصفات الطبية والأدوية 
)لحيواناتك الأليفة أيضاً(  

q بطاقات الائتمان
q الأجهزة الشخصية 

)الهواتف والشواحن(  

q جوازات السفر وبطاقات الهوية 

 يتم تمويل برامج حرائق الغابات التابعة للرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء )IAFC( من خلال منح وزارة الأمن الداخلي )DHS(/ الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ )FEMA(/ منح المساعدة لرجال الإطفاء 
 )AFG(/ منح الوقاية والسلامة من الحرائق )FP&S( المقدمة في السنة المالية 2018 )EMW-2018-FP-00279( والسنة المالية 2019 )EMW-2019-FP-00412( وبالتعاون مع إدارة خدمات 

 الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. وفقاً للقانون الفيدرالي وسياسة وزارة الزراعة الأمريكية، ُيحظر على هذه المؤسسة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو العمر 
 أو الإعاقة. )ليست جميع القواعد المحظورة منطبقة على جميع البرامج.( يمكنك أيضاً تقديم شكوى بشأن تمييز البرنامج عن طريق كتابة خطاب إلى مركز إنفاذ الحقوق المدنية على العنوان التالي: 

 USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington DC 20250-9410 أو الاتصال على الرقم المجاني 9992-632-866، أو رقم الهاتف النصي 
للّصم )TDD( )8339-877-800(، أو استخدم خدمة ترحيل الصوت على رقم 8642-377 )866(. وزارة الزراعة الأمريكية هي صاحب عمل وجهة توفر فرصاً متكافئة. 

ُقم بالتصّرف مبكراً انطلق!



أعد خطة عمل الوقاية من حرائق الغابات الخاصة بك وانشرها في مكان يمكن لجميع أفراد أسرتك رؤيتها به. تدَّرب على تنفيذ 
الخطة مع أسرتك.

خلال الأيام التي تشتد فيها خطورة الحرائق في منطقتك، تابع وسائل الإعلام المحلية لمعرفة معلومات منها وكن مستعداً 
لتنفيذ خطتك.  تخلق الظروف الحارة والجافة والرياح بيئة مثالية لحرائق الغابات.

أرقام الهواتف المهمة
 _________ طرف اتصال من خارج المنطقة ______________________________________________ رقم الهاتف:

 ________________   ______________________________   ______________________________ العمل  

 ________________   ______________________________   ______________________________ المدرسة 

 ________________   ______________________________   ______________________________ غير ذلك 

طرق الإخلاء
 ___________________________________________________________________________________  1

 ___________________________________________________________________________________  2

 ___________________________________________________________________________________  3

الأماكن المقصودة بعد الإخلاء
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

مكان مجموعة مستلزمات الإخلاء
 _____________________________________________________________________________________

ملاحظات
 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

اتصل بإدارة مكافحة الحرائق المحلية التابعة لمنطقتك للحصول على مزيد من النصائح حول الاستعداد قبل نشوب 
أي حريق من حرائق الغابات.

خطة عمل للوقاية
من حرائق الغابات

دليلي الشخصي



استعد
تسّجل في نظام الإخطار بحالات الطوارئ المحلي الخاص بمنطقتك.   

تخلص من المواد القابلة للاحتراق أو انقلها بعيداً عن محيط منزلك.  

  شّذِب الأشجار والشجيرات لتوفير مساحة واسعة بين منزلك ونباتات المناظر الطبيعية. 

ز مجموعة أدوات الإخلاء بالأدوية الموصوفة، ومستلزمات الطوارئ، والوثائق المهمة، وغيرها    جّهِ
من الأشياء المهمة.

استعد وتابع المستجدات
تأكد من وضع مجموعة مستلزمات المغادرة في مكان يسهل الوصول إليه.  

  نبِّه أسرتك وجيرانك بخطة العمل الخاصة بك. تأكد من سلامة أفراد أسرتك والحيوانات الأليفة 
واستعدادهم للمغادرة. 

  تابع أحوال الطقس المحلية المواتية للحرائق واستمع إلى أنظمة الإخطار بحالات الطوارئ.

ُقم بالتصرف مبكراً
  خذ مجموعة أدوات الإخلاء وغادر قبل أن يقترب التهديد واسلك طرق إخلاء مخطط لها ويسهل 

الوصول إليها.

ابَق على علم بالموقف واتبع خطتك.  

تعاون مع السلطات المحلية أثناء عمليات الإخلاء والعودة.  

wildlandfireRSG.org

خطة عمل للوقاية
من حرائق الغابات

دليلي الشخصي

استعد

جهِّز

انطلق!

http://www.wildlandfireRSG.org

