
دليل مكافحة حرائق المباني

صحيفة حقائق

أصدرت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق )NFPA( أول وثيقة لها تربط أبحاث ديناميكيات الحرائق باستراتيجية االستجابة واألساليب وأفضل الممارسات لرجال 
اإلطفاء الذين يحاولون السيطرة على الحرائق داخل مبنى ما. ومع إصدار، دليل مكافحة حرائق المبان NFPA 1700 تواصل الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق 

)NFPA( العمل لضمان تطوير األساليب المطبقة من قِبل خدمة اإلطفاء وفقًا للمارسات العلمية. 

األبحاث والتحليل القائمة على األدلة
تم إعداد الدليل بالتعاون مع العاملين بسلك اإلطفاء وعلماء األبحاث وخبراء 

آخرين، ويركز على العلوم والبيانات. تمت ترجمة األبحاث التي أجريت على 
المبادئ العلمية لديناميكيات الحرائق إلى مبادئ توجيهية وأفضل الممارسات لرجال 

اإلطفاء الذين يواجهون تحديات المباني الحديثة واالثاث المستخدم بها. المواد 
الحديثة أكثر قابلية لالشتعال من أي وقت مضى؛ إنها تحترق بأعلى حرارة وأسرع 

وستومض بشكل أسرع. وهذا يعني تسارع ظهور أعمدة الدخان وانتشار النار. 

يهدف NFPA 1700 إلى مساعدة إدارات المطافئ على وضع استراتيجياتها 
وتحديثها للتحكم الفعّال في الحرائق واإلطفاء لمراعاة الحفاظ على سالمة األرواح، 

وكذلك األساليب والظروف البيئية وعمليات البحث واإلنقاذ وإخماد الحرائق. 
باإلضافة إلى ذلك، تم تطوير الدليل باستخدام مفاهيم علم الحرائق الواردة في، 

دليل التحقيقات في وقائع الحرائق واالنفجارات NFPA 921 وعلى اعتماد 
معمل أبحاث الحرائق الوطني على النماذج القائمة على الفيزياء وكذلك من 
تحقيقات الحرائق، ونتائج االختبارات والبحوث واسعة النطاق التي أجراها 
معهد Underwriter Laboratories ألبحاث سالمة رجال اإلطفاء، 

عالوةً على إسهامات من أصحاب المصلحة الذين يسعون إلى تحسين سالمة 
رجال اإلطفاء وتقليل الضرر الناجم عن أحداث الحريق. 

التعرض للحرائق واالعتبارات الصحية
يعد السرطان أحد األسباب الرئيسية للوفيات رجال اإلطفاء خالل فترة عملهم في الوقت 

الحالي. إن واجبات مكافحة الحرائق تزيد بشكل كبير من احتمالية إصابة الفرد بعدة أنواع من 
السرطانات. يوفر الدليل NFPA 1700 معلومات تفصيليةً وعلمية ألفراد المطافئ حول 

اإلجراءات الالزم اتخاذها للمساعدة في تقليل التعرض للحرائق والمخاطر الصحية لمكافحة 
الحرائق. راجع الملحق )ب( لالطالع على اإلجراءات/المبادئ التوجيهية القياسية لتنفيذ 

العمليات.

األدوات الالزمة للتحسين االستراتيجي
القرارات االستراتيجية

 يوفر الدليل NFPA 1700 نظرة ثاقبة حول المتغيرات الرئيسية لتطوير استراتيجيات 
مكافحة الحرائق في المباني وتقييم تلك االستراتيجيات وتحديد جدواها، باإلضافة إلى إرشادات 

حول تغيير االستراتيجيات بناًء على فعالية االستراتيجية الحالية والظروف المتغيرة.

االعتبارات الخاصة بأساليب السيطرة على الحرائق واالخماد
يعزز الدليل NFPA 1700 حقيقة أن الحفاظ على األرواح في مسرح الحرائق له األولوية 

أثناء اندالع الحرائق، وأن السيطرة على الحرائق االنقاذ والتهوية/عدم التهوية هي بعض 
األساليب. ومع العلم أن ظروف الحريق يمكن أن تتغير، يجب تغيير األساليب أثناء تنفيذ 

عملية إطفاء ما. والهدف هو اختيار األساليب الصحيحة الخاصة بالمكان والطريقة واألفراد 
وعدد األشخاص الذين يعملون بناًء على هذه المعطيات.

اعتبارات السالمة في التشيد والحماية 
يوضح الدليل NFPA 1700 تأثير تشييد المباني وكذلك المكونات الهيكلية 

لألبنية على ديناميكيات الحرائق. يمكن أن تؤثر معلومات تشييد المباني واألداء 
الهيكلي على االستراتيجية واألساليب المطبقة لتنفيذ عمليات فعالة وآمنة، مع 

إيالء عناية خاصة لحماية مسارات الحركة.

يوفر الدليل NFPA 1700 نظرة عامة على بعض الخصائص المطلوبة وكذلك 
حدود االستخدام لمعظم مالبس االطفائيين ومعداتهم عندما تتعرض تلك المالبس 

والمعدات لبيئة االحتراق. ومن المهم فهم ذلك األمر التخاذ قرارات فعالة وآمنة.



تحتوي هذه المادة على بعض المعلومات األساسية حول الدليل NFPA 1700، دليل مكافحة حرائق المباني. ال تمثل هذه الوثيقة الموقف الرسمي ألي لجنة فنية تابعة للجمعية الوطنية للحماية 
من الحرائق )NFPA( تم تشكيلها بشأن أي موضوع مرجعي يتم تمثيله فقط بوثائق الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق )NFPA( حول هذا الموضوع بالكامل. للوصول المجاني إلى اإلصدار 
الكامل واألحدث لجميع وثائق الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق )NFPA(، يُرجى االنتقال إلى nfpa.org/docinfo. ال تقدم الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق )NFPA( أي ضمان 

يؤكد اكتمال المعلومات الواردة في هذا المستند، وتُخلي مسؤوليتها عن أي إصابة شخصية وأي إضرار بالممتلكات وأي أضرار أخرى من أي نوع كانت، ناجمة عن استخدام أو االعتماد على هذه 
المعلومات. عند استخدام هذه المعلومات، اعتمد على تقديرك الشخصي، ويمكنك استشارة خبير مختص إذا لزم األمر.
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صحيفة وقائع

دليل مكافحة حرائق المباني يُتبع

   تفضل بزيارة nfpa.org/1700 للوصول المجاني والحصول على أحدث 
.NFPA 1700 المعلومات عن دليل

.NFPA 1700 الصوتية عن ®NFPA Journal استمع إلى نشرة   

 .nfpa.org/1700training احصل على التدريب المجاني الجديد  

 .nfpa.org/1700news اطلع على أحدث األبحاث والموارد على  

  اعثر على األبحاث والبيانات اإلضافية من مساهمين رئيسيين آخرين:

 معهد Underwriter Laboratories ألبحاث سالمة رجال اإلطفاء: 	 
https://ulfirefightersafety.org

 المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية )NIOSH( برنامج التحقيقات في 	 
cdc.gov/niosh/fire :وفيات رجال اإلطفاء وحمايتهم

العمل ومعرفة المزيد

الهدف من األسلوباألسلوب

أنواع السيطرة

السيطرة على تزايد الحريق والحد من انتقاله في المبنى األصلي.السيطرة على االنتشار

تحسين حماية شاغلي المبنى والظروف الداخلية للسيطرة على الحريق.السيطرة من الخارج - الهجوم االنتقالي

 التبريد والتحكم في درجة حرارة الدخان والقابلية لالشتعال االشعاع الحراري لزيادة السالمة أثناء التقدم الداخلي نحو قاعدة الحريق وحتى يتم رش الماء بشكل التقدم الداخلي
فعال على مصدر الحريق.

السيطرة على الحريق اإلخماد.السيطرة على الحرائق الداخلية

توفير ضغط إيجابي في المنطقة الخالية من النار بحيث يكون أكبر من الضغط في منطقة الحريق للحد من انتشار الحريق والدخان.عزل الضغط اإليجابي

أنواع الهجوم

إخماد النار للمناطق الجانبية للحماية و لمتابعة السيطرة على مكافحة الحرائق بشكل متواصل.الهجوم الداخلي غير المباشر

 تحسين ظروف الحماية الداخلية لألطقم المتقدمة وشاغلي المبنى المحاصرين. تشمل األهداف اإلضافية التوجيه الهادف لمسار تنفيذ العمليات واإلطفاء هجوم الضغط اإليجابي
والحفاظ على الممتلكات.

أنواع التهوية

جعل هواء االحتراق يقتصر على النار إليقاف نمو الحريق استعداًدا للعمليات لعمليات االطفاء الداخلية.عدم التهوية

تحسين الحماية الداخلية من خالل تصريف الدخان والحرارة أثناء مكافحة الحرائق ودعم البحث واإلطفاء والتجديد والتهوية بعد الحريق.التهوية األفقية

تحسين الحماية الداخلية من خالل تصريف الدخان والحرارة خالل اندالع الحريق ولدعم عمليات البحث واإلطفاء وعمليات التجديد والتهوية بعد الحريق.التهوية العمودية

ازالة الدخان من المنطقة الخالية من النار لتحسين قابلية الحماية وتأمين مسار الخروج للمساعدة في البحث واإلنقاذ أو االقتراب من منطقة الحريق.تهوية الضغط اإليجابي

تحسين ظروف الحماية الداخلية أثناء البحث األولي/الثانوي، وترميم مكان الحريق، والحفاظ على الممتلكات من خالل التوجيه الهادف لمسار تنفيذ العمليات.التهوية الهيدروليكية

توفير ضغط سلبي عند فتحة تهوية ثابتة بعد الحريق إلخراج الدخان.تهوية الضغط السلبي

إرشادات حول األهداف التكتيكية 
يوفر الدليل NFPA 1700 إرشادات حول األهداف التكتيكية، واعتبارات تكتيكات االطفاء المحددة، والتقنيات المخصصة عادةً لتلك األساليب، فضالً عن اعتبارات السالمة. وبعض األهداف 

اإلستراتيجية األساسية المدرجة في الفصل 10 من دليل NFPA 1700 موضحة في الجدول أدناه. 

https://nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards
https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=1700
https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/18421610/height/90/theme/custom/thumbnail/yes/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/87A93A/
https://catalog.nfpa.org/NFPA-1700-Guide-for-Structural-Fire-Fighting-Online-Training-P21803.aspx
https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=1700&tab=research
https://ulfirefightersafety.org/
https://www.cdc.gov/niosh/fire/
https://www.cdc.gov/niosh/fire/

