هل أستطيع أم ال أستطيع؟

تحديث أغسطس/آب 2012

Arabic

يحتوي هذا المنشور على تفاصيل عمّا يمكنك فعله وما اليمكنك فعله أثناء ( Fire Danger Periodsفترات خطر الحريق) المُعلنة ،وفي أيام
( Total Fire Banالحظر الكلي على استخدام النار) ،عندما يتم بموجب القانون تقييد استخدام النار في الساحات المفتوحة.
تعلن  CFAعن ( Fire Danger Periodsفترات خطر الحريق) في كل بلدي ٍة على حد ٍة في بداية أحوال الطقس األكثر حرارة .تسري هذه القيود حتى
 1مايو/أيار ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها .وتسري القيود على استخدام النار طيلة العام في غابات الوالية ،والمتنزهات الوطنية ،ومتنزهات الوالية
والمتنزهات اإلقليمية وفي األراضي العامة المحمية .يُرجى االتصال بـ  DSEوبمكاتب  Parks Victoriaالمحلية للحصول على مشورة عن القيود
المفروضة على استخدام النار في هذه المناطق.
تعلن  CFAعن ( Total Fire Bansالحظر الكلي على استخدام النار) في أيام يحتمل فيها انتشار النيران بسرعة وتصعب السيطرة عليها .وتشتمل العقوبات
بشكل مخالف للقانون أثناء ( Fire Danger Periodsفترات خطر الحريق) ،وفي ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على
على اشعال النيران
ٍ
استخدام النار) على غرامات كبيرة ومن الممكن السجن.

أثناء Fire Danger Period

هل أستطيع أم ال أستطيع؟
هل يمكنني استعمال الباربكيو،
أو إشعال النار إثناء إقامة
المخيمات ،أو إشعال النار طلبا ً
للدفء أو الراحة؟

لدي عمل تجاري
إذا كان َّ
في مجال إعداد األطعمة
(مثالً التموين الغذائي)،
أو في حالة كوني منظمة
مجتمعية/خيرية/منظمة جمع
تبرعات أو ما شابه ذلك.
هل يمكنني إشعال نار من اجل
تشغيل موقد شواء أو اشعال نار
ضمن فعالية في ساحة مفتوحة؟

mfb.vic.gov.au

في أيام Total Fire Ban
(الحظر الكلي على استخدام النار)

(فترة خطر الحريق)
نعم

نعم

ولكن فقط في الحاالت التالية:
إذا لم تكن سرعة الريح أكثر من  10كلم في الساعة و
بشكل سليم أو في
أن يتم اشعال النار في موقد مبني
ٍ
حفرة بعمق  30سم على األقل
إذا كانت األرض ومحيط الهواء لمسافة  3أمتار من مكان
الشواء خالية من المواد القابلة لالشتعال
أن ال تأخذ النار حيزاً يزيد على  1متر مربع وأن يكون
حجم وأبعاد الوقود الصلب المستخدم بأقل كمية الزمة
للغرض.
أن يكون أحد األشخاص حاضراً في كافة األوقات أثناء
إشعال النار ويكون لديه القدرة والوسائل الالزمة إلخماد
النار.
	أن يتم إخماد النار بالكامل قبل أن يغادر الشخص المكان.
يرجى المالحظة أنه بموجب قانون سلطة اإلطفاء في األرياف
فإن “موقد إضرام النار المبني بشكل جيد” يعني الموقد المبني
 CFAمن حجر ،أو معدن ،أو باطون ،أو أي مادة أخرى غير
قابلة لإلحتراق بحيث يمكنه إحتواء قطر النار.
إن الباربكيو المنتج تجاريا ً يمكن إعتباره موقداً مبنيا ً
بشكل جيد.

أماكن الشواء التي توجد فيها تجهيزات ثابتة:
نعم
	يتم إشعالها بواسطة الغاز أو الكهرباء ،وتكون مبنية في
مكان دائم من الحجارة ،أو المعدن ،أو الخرسانة أو أي مادة
أخرى غير قابلة لالشتعال ُمص ّممة تحديداً ألغراض إعداد
الطعام
	أو التي تعمل بالغاز فقط أو الكهرباء ،وتكون مص ّممة
ومصنعة تحديداً لتجهيز الطعام ألغراض تجارية (بما في
ذلك مواقد الشواء المحمولة) ،وذلك عندما يتم وضعها وهي
مشتعلة في وضعية مستقرة ،شريطة:
خال من
وجود حيز بمساحة  3أمتار حول موقد الشواء ٍ
المواد القابلة لالشتعال
وجود إما خرطوم متصل بمصدر ماء ،أو وجود
مستوعب يحتوي على  10لترات من الماء على األقل
جاهزاً لالستخدام الفوري
	وجود شخص بالغ في كافة األوقات أثناء إشعال النار
ويكون لديه القدرة والوسائل الالزمة إلخماد النار
أن يتم إخماد النار بالكامل قبل أن يغادر الشخص المكان.
ممنوع ُيحظر إشعال نار المخيمات ،أو نار التدفئة أو للراحة الشخصية
خالل ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام
النار) .كما ُيحظر استعمال الوقود الصلب والسائل للشواء
واألفران خالل ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي
على استخدام النار).

ولكن فقط في الحاالت التالية:
	إذا لم تكن سرعة الريح أكثر من  10كلم في الساعة و
بشكل سليم أو في
أن يتم اشعال النار في موقد مبني
ٍ
حفرة بعمق  30سم على األقل
إذا كانت األرض ومحيط الهواء لمسافة  3أمتار من موقد
الشواء (الباربكيو أو مكان االشعال) خالية من المواد
القابلة لالشتعال
أن ال تأخذ النار حيزاً يزيد على  1متر مربع وأن يكون
حجم وأبعاد الوقود الصلب المستخدم بأقل كمية الزمة
للغرض.
أن يكون أحد األشخاص حاضراً في كافة األوقات أثناء
إشعال النار ويكون لديه القدرة والوسائل الالزمة إلخماد
النار.
أن يتم إخماد النار بالكامل قبل أن يغادر الشخص المكان.

شريطة فقط أن يكون لديك تصريح كتابي صادر عن هيئة
مكافحة حرائق األرياف  CFAأو هيئة المطافئ الحضرية ،MFB
وأن تتقيد بشروط ذلك التصريح.
يجوز ألي منظمة مجتمعية ،أو منظمة خيرية أو أي منظمة تزاول
أعمال جمع التبرعات (مثالً ،أي مدرسة أو مجموعة رياضية
تزاول أعمال جمع التبرعات) أن تقدم طلبا ً الستصدار تصريح
الشعال نار من أجل إعداد األطعمة لآلخرين ضمن أعمالها .يتم
اصدار هذه التصاريح من قِبل – ووفق توجيهات – مكاتب CFA
في المنطقة المحلية ،أو المقار الرئيسية لـ  CFAأو مكاتب MFB
في المنطقة.
ليس باستطاعة موظفي الوقاية من الحرائق في البلدية إصدار هذه
التصاريح.
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نعم

هل أستطيع أم ال أستطيع؟
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أثناء Fire Danger Period

هل أستطيع أم ال أستطيع؟
هل يمكنني إشعال النار في الهواء
الطلق لحرق األعشاب ،أو عشب
الحصاد ،أو األعشاب الضارة،
أو األعشاب التحتية ،وغيرها من
النباتات؟

هل يمكنني قيادة مركبة في أماكن
تكون فيها المركبة قريبة من
المحاصيل الزراعية ،واألعشاب،
والزرع المتبقي من الحصاد،
واألعشاب الضارة ،واألعشاب
التحتية ،والنباتات األخرى؟

هل يمكنني أن أستعمل منشاراً
كهربائياً ،أو آلة تقليم النباتات
أو األعشاب ،أو ماكينة
قص الحشيش؟
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في أيام Total Fire Ban

(فترة خطر الحريق)
نعم

نعم

ولكن فقط في الحاالت التالية:
	أن يكون لديك تصريحا ً كتابيا ً صادراً من أحد موظفي
الوقاية من الحرائق يعمل لدى هيئة عامة ،أو من أحد
موظفي الوقاية من الحرائق في البلدية أو من مكتب
 CFAفي المنطقة.
	كنت تتقيد بشروط تلك الرخصة ،و
	أن يكون أحد األشخاص حاضراً في كافة األوقات أثناء
إشعال النار ويكون لديه القدرة والوسائل الالزمة إلخماد
النار.
	أن يتم إخماد النار بالكامل قبل أن يغادر الشخص المكان.
تفرض العديد من المجالس المحلية حظراً على إشعال النار
في األيام التي يسود فيها الضباب والدخان ،أو في أماكن أو
أوقات معيّنة داخل نطاق بلدياتها .راجع موظف الوقاية من
الحرائق في البلدية.
ولكن فقط إذا كانت المركبة مزودة بجهاز كاتم فعال
(مثالً ،كاتم الصوت) يمكن أن يمنع إنبعاث الغازات الصادرة
عن المحرك من خالل الجهاز الكاتم.
يجب أن تتجنب قيادة المركبات عبر المناطق النباتية/العشبية
الجافة في أحوال الطقس الحارة والجافة ،حتى وإن لم يكن
ذلك اليوم هو ( Total Fire Ban Dayيوم حظر كلي على
استخدام النار) ،وذلك نسبة إلى الخطر الذي يسببه عادم
السيارة الحار.

يجوز استخدام المناشير الكهربائية ،وآالت تقليم النباتات أو
نعم األعشاب ،أو آالت جز العشب في مناطق النباتات/األعشاب
الخضراء بدون قيود.
ولكن من أجل االستخدام في مناطق نباتات/أعشاب ليست
خضراء ،فإن المناشير الكهربائية ،وآالت تقليم النباتات أو
األعشاب ،أو آالت جز العشب يجب أن تكون:
	خالية من األخطاء والعيوب اآللية التي يمكن أن تسبب
اندالع الحرائق ،و
	مزوّ دة بأداة فعالة لوقف انتقال الشرارة ،و
	وجود منطقة بمساحة  3أمتار على األقل تكون خالية من
المواد القابلة لإلشتعال ،و
باالضافة إلى شرط تواجد مشغل اآللة في كل األوقات التي
تستخدم فيها اآللة ،فإن اآللة يجب أن تكون مزوّ دة بأحد
معدات اخماد الحريق التالية:
بشكل
وتعمل
األقل،
على
واحدة
	مضخة ظهر رشاشة
ٍ
جيد ،ومليئة بالماء وأن ال تقل سعتها عن  9لترات
	مطفأة حريق مائية واحدة على األقل (ذات ضغط
بشكل جيد ،ومليئة بالماء ،ومضبوطة
تخزيني) وتعمل
ٍ
على معدل الضغط الصحيح ،وأن ال تقل سعتها عن 9
لترات
يجب أن تتقيد مانعة الشرر ومضخة الظهر الرشاشة ومطفأة
الحريق المائية المشار إليها أعاله بالمعايير األسترالية
المعمول بها.
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(الحظر الكلي على استخدام النار)

يُحظر إشعال النيران في الهواء الطلق لحرق األعشاب ،أو
ممنوع
الشجيرات الصغيرة ،أو بقايا حصاد الزرع ،أو النفايات خالل
( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام النار).
ويت ّم تعليق أي تصاريح صادرة عن موظفي الوقاية من الحرائق
في البلدية خالل ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على
استخدام النار).

نعم

نعم

ولكن فقط إذا كانت المركبة مزودة بجهاز كاتم فعال
(مثالً ،كاتم الصوت) يمكن أن يمنع إنبعاث الغازات الصادرة
عن المحرك من خالل الجهاز الكاتم.
يجب تج ّنب هذا قدر اإلمكان ،نظراً للخطر الشديد إلشتعال النار
الناجم عن النباتات الجافة ،وأنظمة إنبعاث الغازات الحارة جداً.

مثلما هو الحال بالنسبة لفترة خطر حدوث الحرائق.
ولكن قم بإرجاء العمل – إن كان ذلك ممكنا ً – ألن خطر اشتعال
الحريق كبير جداً.

هل أستطيع أم ال أستطيع؟

تحديث أغسطس/آب 2012

أثناء Fire Danger Period

هل أستطيع أم ال أستطيع؟
هل يمكنني مزاولة أنشطة
تشتمل على:
	اللحام ،التجليخ التفحيم،
اللحام بالسبائك أو القطع
بالغاز
	نقل خاليا النحل
	استخالص العسل
	صيانة الخطوط الحديدية
	تسخين القار؟

هل أستطيع استعمال محرقة؟
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(فترة خطر الحريق)
نعم

نعم

في أيام Total Fire Ban

(الحظر الكلي على استخدام النار)

ُيحظر مزاولة أنشطة مثل:
ولكن فقط في الحاالت التالية:
ممنوع
	اللحام ،التجليخ التفحيم ،اللحام بالسبائك القطع بالغاز
	درع واق مضاد للحريق في المكان لوقف انتقال الشرر
أو المواد الساخنة أو الجفاء من النار
	نقل خاليا النحل
المواد
من
خالية
	منطقة مساحتها  1.5متراً على األقل
	استخالص العسل
ٍ
انتشار
لمنع
ف
كا
بشكل
القابلة لإلشتعال ،أو منطقة رطبة
	صيانة الخطوط الحديدية
النار
	تسخين القار
	وجود شبكة امداد مائي ،أو مضخة ظهر مائية رشاشة
خالل ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام
تحتوي على  9لترات من الماء على األقل
النار) بدون تصاريح خاصة معمو ٌل بها في هذه األيام .وهذه
في
الساخنة
	وضع جميع المواد المقصوصة ،والمواد
تسمى تصاريح الفصل .40
أوعية مقاومة للحريق
أحوال محدودة ،يجوز لـ  CFAأو  MFBأن تصدر تصريحا ً
في
ٍ
	أن يكون أحد األشخاص حاضراً
األوقات
كافة
في
خالل ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام
أثناء إشعال النار ويكون لديه القدرة والوسائل الالزمة
النار) إلى:
إلخماد النار
	المنظمات المجتمعية ،والمنظمات الخيرية ،ومنظمات جمع
المكان.
الشخص
يغادر
أن
قبل
بالكامل
النار
إخماد
	أن يتم
التبرعات
	المؤسسات العاملة بموجب القانون ،والبلديات،
	والمؤسسات الصناعية أو الحرفية
ألغراض أعمالها أو للترفيه عن الناس ،أو ألغراض دينية أو
ثقافية.
ويجب أن تصدر هذه التصاريح من المكاتب اإلقليمية لـ ،CFA
أو المقار الرئيسية لـ  CFAأو مكاتب  MFBفي المنطقة.
وليس باستطاعة موظفي الوقاية من الحرائق في البلدية إصدار
هذه التصاريح.
شريطة أن:
	.1تتأكد لدى المجلس المحلي من أي قوانين محلية قد
تضع شروطاً ،أو قيوداً ،أو تمنع استعمال المحرقة
(مثل ،فرض حظر في األيام التي يسود فيها الضباب
والدخان ويفرض فيها حظر ،وعدد من المناطق
وأوقات معينة)
 .2أن تستوفي المتطلبات التالية:
	يكون إشعال النار داخل المحرقة ،و
	أن ال تزيد سرعة الرياح على  10كلم في الساعة
	أن تكون هناك منطقة  3أمتار محيطة بالمحرقة خالية من
المواد القابلة لإلشتعال
	أن توجد كمية كافية من الماء إلطفاء أي حريق مشتعل
في كافة األوقات عندما تكون النار مشتعلة
	أن يكون أحد األشخاص حاضراً في كافة األوقات أثناء
إشعال النار ويكون لديه القدرة والوسائل الالزمة إلخماد
النار
	أن يتم إخماد النار بالكامل قبل أن يغادر الشخص المكان.
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في حال عدم وجود حظر على استعمال محرقة خالل Total Fire
ممنوع
( Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام النار).

هل أستطيع أم ال أستطيع؟
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أثناء Fire Danger Period

هل أستطيع أم ال أستطيع؟
هل يمكنني استعمال آلة زراعية
بمحرك إحتراق داخلي ،مثل
الجرارات ،أو ماكينات تقطيع
األغصان ،أو آليات تمهيد
التربة ،أو آليات الحفر ،أو آليات
تعبيد الطرق التي تعمل على
محركات احتراق ،ووضعها على
بعد  9أمتار من أي محاصيل،
أو أعشاب ،أو الزرع المتبقي من
الحصاد ،أو األعشاب الضارة،
أو األعشاب التحتية ،وغيرها من
النباتات/األعشاب؟

في أيام Total Fire Ban

(فترة خطر الحريق)
نعم

ولكن إذا كانت اآللة:
	خالية من األخطاء والعيوب اآللية التي يمكن أن تسبب
أندالع الحريق،
بشكل جيد (ما لم تكن اآللة
تعمل
شرر
	مزودة بمانعة
ٍ
مزودة بشاحن تربيني أو بمنظف هوائي يعمل من خالل
العادم)
	مزودة بمعدات اخماد حريق تحتوي على أي مما يلي:
بشكل
	مضخة ظهر رشاشة واحدة على األقل ،وتعمل
ٍ
جيد ،ومليئة بالماء وأن ال تقل سعتها عن  9لترات
	مطفأة حريق مائية واحدة على األقل (ذات ضغط
بشكل جيد ،ومليئة بالماء ،ومضبوطة
تخزيني) وتعمل
ٍ
على معدل الضغط الصحيح ،وأن ال تقل سعتها عن 9
لترات.
يجب أن تتقيد مانعة الشرر ومضخة الظهر الرشاشة ومطفأة
الحريق المائية المشار إليها أعاله بالمعايير األسترالية
المعمول بها.

(الحظر الكلي على استخدام النار)

نعم

مثلما هو الحال بالنسبة لفترة خطر حدوث الحرائق.
قم بإرجاء هذا العمل إن أمكن ذلك ،حيث أن خطر بدء الحرائق
مرتفع جداً.

كيف يمكنني أن أقدم طلبا ً الستصدار تصريح؟
بإمكانك تنزيل استمارة طلب من الموقع االلكتروني  .cfa.vic.gov.auويمكنك أيضا االتصال بمقار  CFAفي
منطقتك وتطلب منهم أن يرسلوا لك استمارة بالبريد .يحتوي الموقع االلكتروني على قائمة بأرقام االتصال بمقار
 CFAاالقليمية ،أو يمكنك طلب نسخة باالتصال هاتفيا ً على الرقم .(03) 9262 8444
إذا أردت استصدار تصريح للقيام بأنشطة في منطقة حظر نيران إقليمية ،يمكنك االتصال بـ  MFBعلى الرقم
 (03) 9662 2311أو عبر .mfb.vic.gov.au
كيف يمكنني الحصول على معلومات عن حرائق الغابات أو معرفة عمليات اإلحراق الوقائي المخطط لها في
منطقتي؟
اتصل بـ  Victorian Bushfire Information Lineعلى الرقم  1800 240 667أو عبر National Relay Service
(خدمة المرحل الوطني) على الرقم .1800 555 677
إنني أخطط لعملية إحراق وقائي في عقاري .كيف يمكنني إخطار خدمات الطوارئ؟
إذا حصلت على تصريح إحراق وقائي من  CFAأو من أحد موظفي الوقاية من الحرائق في البلدية ،فسوف يتعين
عليك إخطار  Emergency Services Telecommunications Authorityمسبقا ً باالتصال هاتفيا ً على الرقم
.1800 668 511
كيف يمكنني االبالغ عن حريق؟
لالبالغ عن حريق ،اتصل على ).Triple Zero (000

صادر عن CFA

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

