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املؤ�ر الدويل لعمليات اإلطفاء
فندق ريتز كارلتون البحرين، 

املنامة، البحرين

أصدقا األعزاء،

نيابة عن الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء، أُرحب بكم يف املؤ�ر الدويل لعمليات اإلطفاء، املنعقد خالل الفرتة ١٠-١٢ إبريل ٢٠١٨، 

يف فندق ريتز كارلتون يف املنامة بالبحرين.

�ثل الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء ريادة مكافحي الحرائق واملستجيب© للطوارئ يف جميع أنحاء العا¥. يُعد أعضاؤنا £ثابة 

أفضل الخرباء يف مكافحة الحرائق، وخدمات الطوارئ الطبية، واالستجابة واسعة النطاق، وانسكاب املواد الخطرة، والكوارث 

الطبيعية، والبحث واإلنقاذ، وسياسة السالمة العامة.

نفخر بأن ذلك هو أول مؤ�ر للرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء بالتعاون مع أرامكو السعودية واملؤ�ر األول لعمليات اإلطفاء يف 

منطقة الرشق األوسط. سوف تستمعون إىل متحدث© من الخرباء من الواليات املتحدة وأوروبا والرشق األوسط حول عمليات 

اإلطفاء الشاملة خالل هذا الحدث االستثنا.

أدعوكم لالستفادة من أحداث التواصل الشبÇ واالستمتاع بها واملعرض التجاري الذي يتضمن أحدث الخدمات والتكنولوجيا 

املتاحة لإلطفاء وخدمات الطوارئ.

ومجدًدا أ�نى لكم االستمتاع باملؤ�ر ومرحبًا بكم!

مع وافر االحرتام،

 

رئيس اإلطفاء توماس ك.جينكينز ف.

رئيس مجلس اإلدارة

لعمليات اإلطفاء

املؤ�ــــرالـدويل  
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املؤ�ر الدويل لعمليات اإلطفاء
فندق ريتز كارلتون البحرين، 

املنامة، البحرين

أصدقا األعزاء،
يسعد� أن أُرحب بكم جميًعا يف اإلصدار األول من املؤ�ر الدويل لعمليات اإلطفاء والذي سينعقد يف فندق ريتز كارلتون 

البحرين يف الفرتة ١٠-١٢ إبريل ٢٠١٨.

يف إدارة الح°ية من الحرائق يف رشكة أرامكو السعودية، نستمر يف تركيز جهودنا عىل الحفاظ عىل وجود مفهوم واضح حول 

أهمية الح°ية من الحرائق والسالمة لتثقيف موظفينا ومجتمع مكافحي الحرائق يف املنطقة.

يُنظم هذا الحدث املرموق واألول من نوعه بالتعاون مع الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء، وهي منظمة غº ربحية �ثل ريادة 
مكافحي الحرائق واملستجيبÄ للطوارئ يف جميع أنحاء العاÂ. نفخر بجهودنا املشرتكة إلطالق املؤ�ر األول والذي يدور حول 

عمليات اإلطفاء يف املنطقة - وهي مبادرة بالغة األهمية.

ندرك أن االجت°عات امل°ثلة لهذه االجت°عات تعمل عىل جمع قطاع الصناعة يف ملتقى وأنها تعمل كمنصة للرتويج والتعلم، 
وتحديد الرشيك األفضل للتعاون إلقامة مؤ�رًا بهذا الحجم يف املنطقة.

ومن أهم مزايا مؤ�رنا أنه يقدم ملسؤويل وموظفي خدمات اإلطفاء فرصة فريدة الستكشاف تطور الريادة، مع جلسات تثقيفية 
تغطي الكثº من املكونات التشغيلية لخدمات اإلطفاء. ك° أن لدينا حلقات نقاشية والتي سوف تركز عىل املسائل الحالية 

.Âمن جميع أنحاء العا Äوسوف تتضمن متحدث Âواملستقبلية التي تواجه خدمات اإلطفاء عىل مستوى العا

سوف يوفر لكم هذ الربنامج الفني الذاخر واملتنوع تجربة قيِّمة وداعمة للمهارات والتي سوف تزيد من خرباتكم، وكذلك سوف 
يوفر فرصة فريدة للتواصل الشب×.

وأخºًا أرجو منكم مواصلة املشاركة ومساعدتنا عىل صياغة شكل مستقبل الح°ية من الحرائق والسالمة.
أ�نى لكم االستمتاع باملؤ�ر الدويل األول لعمليات اإلطفاء ومرحبًا بكم!

مع وافر االحرتام،

غسان ج. أبو الفرج

مدير

إدارة الح°ية من الحرائق

أرامكو السعودية.

لعمليات اإلطفاء

املؤ�ــــرالـدويل  



املؤ�ر الدويل األول لعمليات 
اإلطفاء يف الرشق األوسط

#IFOC18 

�كنك تحميل 
تطبيق املؤ�ر

IAFC.org/FireOpsConference

تفخر الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء بتقديم املؤ�ر األول من 
وكذلك  األوسط  الرشق  يف  اإلطفاء  لعمليات  املخصص  نوعه 
املؤ�ر األول للرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء بالتعاون مع إدارة 
سوف  السعودية.  أرامكو  رشكة  يف  الحرائق  من  الح¡ية 
املتحدة  الواليات  من  الخرباء  من  متحدث¤  إىل  تستمعون 
اإلطفاء  عمليات  حول  األوسط  والرشق  وإفريقيا  وأوروبا 

الشاملة خالل هذا الحدث االستثنا©.

تُعد الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء ¶ثابة رابطة غ´ هادفة للربح، وهي �ثل ريادة 
يُعد أعضاؤنا ¶ثابة  العا¹.  أنحاء  للطوارئ يف جميع  الحرائق واملستجيب¤  مكافحي 
واسعة  واالستجابة  الطبية،  الطوارئ  وخدمات  الحرائق،  مكافحة  يف  الخرباء  أفضل 
وسياسة  واإلنقاذ،  والبحث  الطبيعية،  والكوارث  الخطرة،  املواد  وانسكاب  النطاق، 

السالمة العامة.

إىل  باإلضافة  ُمنظمة ووجبات   Âتواصل شب بأحداث  املرشكون  يستمتع  ك¡ سوف 
معرض تجاري يتضمن أحدث الخدمات والتكنولوجيا املتاحة لخدمات اإلطفاء.

"مؤ�رات  عن  البحث  طريق  عن  الدولية  اإلطفاء  عمليات  تطبيق  تحميل  �كنك 
الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء" يف App Store  أو Android Market. يُعد هذا 
العرض،  قاعة  ومعلومات  الجلسة،  لوصف  ُمحدث  مصدر  أهم  ¶ثابة  التطبيق 

والخرائط ومستجدات املؤ�ر.



*قابلة للتغي�أجندة املؤ�ر 

قبل املؤ�ر • • ١٠ إبريل   الثالثاء 

٨:٣٠ ص - ٤:٣٠ م

(١١:٣٠ ص - ١ م - الغذاء واجت�ع مع العارض�)

  

تُقدم جميع الجلسات باللغة اإلنجليزية، وتتوفر خدمات الرتجمة إىل العربية.

الحلقة األوىل: دروس وأفضل امل�رسات من موقع الحرائق: حوادث سكنية وتجارية
من ال يتعمل من التاريخ فمحكوم عليه أن يكرره وليست خدمات اإلطفاء �نأى عن ذلك. بالرغم من التقدم التكنولوجي 
املذهل والفهم األكرب لعلوم اإلطفاء، إال أنه مازال يوجد الكث� ©كن تعلمه. ©كن أن تقودنا مراجعة الحوادث األخ�ة إىل 

التوصل إىل نتائج أفضل بالنسبة ملكافحي الحرائق ومن يحمونهم.
سوف يحظى املشاركون برؤى من أجل:

- زيادة إدراكهم للتعقيدات املتزايدة لإلشغاالت التجارية والسكنية وعمليات إطفاء املباÂ املتعلقة باإلنشاءات ومخاطر 
اإلشغال ومتطلبات االنتشار.

- تحديد األسباب الشائعة والظاهرة املتعلقة بعمليات مكافحة الحرائق واالسرتشاد بالحوادث السابقة والنتائج املÉثلة والدروس 
(HRE) املستفادة من من دراسات حالة منتقاة والحوادث املتكررة السابقة

- إدراك Ôوذج متكامل وقابل للتكيف إلدارة موقع الحرائق والذي يضيف إدارة أفضل للمخاطر، ومناهج تكتيكية وتشغيلية من 
نة فيÉ قبل الحادث وتدارك تكتيÖ للحادث. أجل عملية تخطيط ُمحسَّ

 كريستوفر نعوم، رئيس التدريب والبحوث/معهد التطوير والقيادة (الواليات املتحدة األمريكية)

الحلقة الثانية: أفضل امل�رسات يف مجال مكافحة الحرائق الصناعية يف مقابل حاالت سابقة
وقع الكث� من الحوادث عىل مر السنوات يف قطاع الصناعة والتي نجم عنها أرضاًرا كارثية وخسائر يف األرواح. ونتيجة 

لذلك، تعلم قطاع الصناعة من هذه الحوادث وأجرى تغي�ات عىل الطريقة التي يعمل بها. قد تُعد هذه التغي�ات 
�ثابة "أفضل املÉرسات". سوف يتناول هذا الربنامج بعًضا من هذه الحوادث بالفحص وينظر فيÉ حدث من تغي�ات 

عىل املستوى التشغييل.
عالوة عىل ذلك، أدت التكنولوجيات الجديدة إىل تغي� الطريقة التي نعمل بها. سوف ندرس هذه التكنولوجيات الجديدة 

خالل جلستنا. سوف يشارك الطالب بفاعلية يف هذه الحلقة الدراسية من خالل استخدام أنشطة املجموعة الصغ�ة ومشاركة 
أفضل مÉرسات لديهم.

سوف يتمكن املشاركون من:
- تحديد أسباب الحوادث التي وقعت يف املايض

- تحديد التغي�ات التي جرت عىل العمليات ملنع تكرار وقوعها
- تحديد "أفضل املÉرسات" التي يستخدمها قطاع الصناعة لتحسç العمليات ومنع الحوادث املستقبلية

- تحديد التكنولوجيات الجديدة التي تعمل عىل تحسç إمكانات تخفيف آثار الحوادث
 كريج شييل، M.S., FIFireE, CFPS، الرئيس التنفيذي، السالمة العاملية، رئيس (متقاعد) العمليات البحرية، إدارة اإلطفاء يف مدينة نيويورك

الحلقة الثالثة: الريادة يف بيئة معقدة عالية الخطورة
ëتلك أحداث الطوارئ طبقات من التعقيد يف طياتها. تتطلب إدارة املوارد وقيادة الناس يف مثل هذه الظروف فهÉً أرسع 

 çللموقف ورؤية مستقبلية ملا سوف يؤول إليه. الحصول عىل رؤية قيّمة بشأن الطريقة التي يستطيع بها الرواد الفعال
الخروج من هذه الحوادث العصيبة بنتائج إيجابية.

تحسç القيادة واملرونة والفاعلية عند التعامل مع الحوادث التي ينتج عنها تحديات غ� تقليدية أو غ� متوقعة.
يعود املشاركون إىل منظÉتهم بخربات وأدوات جديدة، ولديهم جاهزية أفضل ملواجهة الحوادث املعقدة يف املستقبل. وتحديًدا:

-  املقدرة عىل تطبيق التفك� النقدي من أجل التخطيط عىل املستوى االسرتاتيجي
- املقدرة عىل االستجابة، والتوقع، والتخطيط والتنفيذ خالل األبعاد االسرتاتيجية للحادثة يف آٍن واحد مع األبعاد التكتيكية

- املقدرة عىل إنشاء هياكل استجابة للحوادث عالية الكفاءة باستخدام قيادة غ� مركزية وÔاذج مراقبة وعمليات
قاïة عىل الهدف

الرك ماكدونالد، املدير التنفيذي، ميشن سنرتد سوليوشنز (الواليات املتحدة األمريكية)؛ مارك سميث، رشيك ومدير العمليات، ميشن سنرتد سوليوشنز 
(الواليات املتحدة األمريكية) 

   

   

 



٨ ص - ٩:٣٠ ص - جلسة عامة
املتحدث� من كبار الضيوف:

٣٠ ص - ١٠ م 
اسرتاحة (اجتع مع العارض�)

١٠ ص - ١١:٣٠ ص - جلسات متزامنة

برايان كروفورد، املدير اإلداري، سيتي أوف ش�يفبورت، لويزيانا (الواليات املتحدة األمريكية) ورئيس اإلطفاء السابق يف رشكة ش�يفبورت (لوس أنجلوس). 
إدارة اإلطفاء وبالنو (تكساس) اإلطفاء-اإلنقاذ

IAFC.org/FireOpsConference

ساعات املعرض

٧:٣٠ ص - ٥:٠٠ م   ................................... الثالثاء، ١٠ إبريل

٧:٣٠ ص - ٦:٠٠ م   ............................ األربعاء، ١١ إبريل

٧:٣٠ ص - ٢:٠٠ م   ................................. الخميس، ١٢ إبريل

*قابلة للتغي�أجندة املؤ�ر 

تُقدم جميع الجلسات باللغة اإلنجليزية، وتتوفر خدمات الرتجمة إىل العربية.

املؤ�ر • • ١١ إبريل   األربعاء 

توماس ك.جينكينز، 
رئيس الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء، 

رئيس إطفاء، روجرز (آرك) إدارة مكافحة 
الحرائق (الواليات املتحدة األمريكية)

بدر ف. القدران، 
املدير التنفيذي، األمن الصناعي والسالمة، 

أرامكو السعودية

سوف يتيح العارضون أنفسهم ملناقشة التحسينات الحالية عىل املنتجات وأحدث االبتكارات.

١٠١: اإلعداد للنجاح خالل ٢٠ عام قادمة
من خالل أفضل امل¼رسات يف اإلدارة املتعاقبة، تستطيع إدارتك ض¼ن نجاحها بصورة جيدة يف 

املستقبل عن طريق Éك� أفضل مواردها، وأكفأ األشخاص. يجب االطالع طرق احرتام الوقت وكذلك 
األفكار الجديدة حول استدامة اإلدارة.

١٠٢: التفويض يف موقع الحرائق
يزيد بناء االحرتام من الت¼سك، ويدعم ارتقاء أداء الفريق من خالل تطبيق مبادئ القيادة 

وأدوات الثقافة القاËة عىل املهمة.
 الرك ماكدونالد، املدير التنفيذي، ميشن سنرتد سوليوشنز (الواليات املتحدة األمريكية)؛ مارك سميث، رشيك ومدير العمليات، ميشن سنرتد 

سوليوشنز (الواليات املتحدة األمريكية)

١٠٣: نرش وحدات املوارد: إرسال األشخاص املناسب� وكذلك األدوات واملعدات املناسبة
انتهى عرص بنء أدوات وفرق محددة للقيام بنوع واحد من املهام أو االستجابة لنوع واحد من األحداث. تتمثل أكÐ الفرق 

إنتاجية و فاعلية يف االستجابة للكوارث يف الفرق متعددة اإلمكانات من خالل أعضاء وأدوات وتدريب يتيح لها املرونة واملقدرة 
عىل مواجهة الكث� من املواقف.

دايفيد داوÔ، رئيس إطفاء، ميامي داد (فلوريدا)، اإلطفاء واإلنقاذ (الواليات املتحدة األمريكية).



١١:٣٠ ص - ١ م 
الغذاء (اجت�ع مع العارض�)
1 م - 2 م جلسات متزامنة
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*قابلة للتغي�أجندة املؤ�ر 

تُقدم جميع الجلسات باللغة اإلنجليزية، وتتوفر خدمات الرتجمة إىل العربية.

١١:٣٠ ص - ١ م - الغذاء (اجت�ع مع العارض�)
١ م - ٢ م جلسات متزامنة

٢٠١: من سيتوىل القيادة؟ تحديد القيادة عرب مراكز التقييم
تُعد ترقية األشخاص األفضل ©ثابة إحدى الطرق املهمة لض�ن استمرارية ¢يز إدارتك. توفر التقيي�ت أصح الطرق والتي بها �كن 

اختبار خربات املُرشح، ومهاراته وقدراته وتوقع مدى جدواه كقائد مستقبيل.
 ستيوارت ماكيلها£، رئيس العمليات، االستشارات الدولية لخدمات الطوارئ ورئيس إطفاء (متقاعد) مقاطعة ماريون (فلوريدا). إدارة مكافحة الحرائق 

(الواليات املتحدة األمريكية)

٢٠٢: تعظيم إمكاناتك كقائد إطفاء
تتطلب االتصاالت التفاعل ب¹ الناس، إال أن املسؤول¹ عاًدة ما ينسون الجزء األهم وهو: اإلنصات.

 أطلق العنان إلمكانات أكرب كامنة يف نفسك ويف فريقك ويف إدارتك من خالل فهم هذا العمل البالغ األهمية.
جيفري جونسون، نائب رئيس مجلس اإلدارة، فرست نت ورئيس إطفاء (متقاعد) تواالت¹ فايل (أوريانز) اإلطفاء واإلنقاذ (الواليات املتحدة األمريكية)

١٠٤: مركز تقييم مسؤويل اإلطفاء
تم تطوير مركز تقييم مسؤويل اإلطفاء وتطبيق مركز تقييم مسؤويل اإلطفاء بواسطة موظفي إدارة مكافحة الحرائق دعً� لجزء 
املبادرة تطوير قيادات خط املواجهة يف عملية إعادة التنسيق االسرتاتيجية إلدارة مكافحة الحرائق. يعمل مركز تقييم مسؤويل 
بقدرات  يتعلق  في�  الحقيقي  الوقت  دقيقة وصحيحة ويف  بيانات  اإلدارة من خالل  ويقدم  الكامل  الدوام  بنظام شبه  اإلطفاء 
األشخاص املتول¹ للمناصب القيادية أو الذين يسعون لها. يويل مركز تقييم مسؤويل اإلطفاء األولوية لسالمة أرامكو السعودية عىل 
كث� من األصعدة املهمة. قد يُعد األكÒ أهمية من وجهة نظر الرشكة من خالل تحس¹ إمكانات قيادات خط املواجهة واملسؤول¹ 
 Òمبارشة عن االستجابة يف حاالت الطوارئ، ©ثابة تحس¹ سالمة موظفي الرشكة املترضرين من الحرائق. وذلك ألن االستجابة األك
فاعلية للحرائق تقلل تعرضهم لألخطار من خالل بذل جهود مكافحة الحرائق األرسع واألكفأ. ك� تتحسن سالمتهم عن طريق 
إمكانات اإلنقاذ املُحسنة ملوظفي إدارة مكافحة الحرائق والتي تُعد أحد املكونات املهمة يف كل تقيي�ت اإلنقاذ-اإلطفاء ملركز 
تقييم مسؤويل اإلطفاء. من وجهة نظر إدارة مكافحة الحرائق، تحسنت سالمة موظفينا من خالل زيادة الثقة والتحسينات عرب 
نطاق املهارات بالكامل بدًءا من املهارات األساسية ملكافح الحرائق وصوًال إىل االسرتاتيجية والتكتيكات املتقدمة. ومن ب¹ القيم 
الرئيسية األخرى ملركز تقييم مسؤويل اإلطفاء تأÝ ح�ية أصول الرشكة وتقليل انقطاعات األع�ل نتيجة تقليل خسائر الحرائق 
نتيجة لتحسن االستجابة للحرائق. ك� ¢تد هذه املزايا إىل عامة الناس خارج أرامكو السعودية يف أمثلة حيث تدعم إدارة مكافحة 
الحرائق الدفاع املدà الوطني وتقدم مساعدات متبادلة لقطاعات أخرى يف اململكة. ومن ب¹ املزايا الجانبية القيمة واملميزة أيًضا 
لدعم ¢ارين  الذين يحرضون  الشاحنات  الحرائق ومشغيل  مهارات مكافحي  يأÝ تحسن  اإلطفاء  تقييم مسؤويل  مركز  ألنشطة 
اإلنقاذ-اإلطفاء. شهد موظفوا مركز تقييم مسؤويل اإلطفاء تتطوًرا كب�ًا يف كال املجال¹ منذ افتتاح الربنامج. ك� يقوم مركز تقييم 

مسؤويل اإلطفاء بخلق وعي أسايس لدى أعضائنا األصغر سًنا لتحس¹ مسارهم املهني عرب توليد الدافعية للتطور املهني.
مظهر ن. القطاCTR ،à، ماجست� إدارة األع�ل، مراقب عمليات اإلطفاء، إدارة مكافحة الحرائق، أرامكو السعودية

٢٠٣: العمليات الخاصة يف حاالت الطوارئ املعقدة
تحول الدور التقليدي لخدمات اإلطفاء من مجرد إخ�د الحريق إىل رسية أو منظمة أو إدارة لجميع األخطار. تقدم التوجهات 
الجديدة يف تطوير وتطبيق اإلمكانات والخدمات املتخصصة واألفراد املتخصص¹ فرًصا فريدة للتكامل والتوسع عرب فرق ومهارات 

وإمكانات وموارد متعددة األبعاد، واالستفادة من
التكنولوجيا مع زيادة مهارات التدريب ملواجهة الطلب املتزايد املرتبط العمليات الخاصة يف حاالت الطوارئ املعقدة.

كريستوفر نعوم، رئيس التدريب والبحوث/معهد التطوير والقيادة (الواليات املتحدة األمريكية)



٢ م - ٢:١٥ م 
اسرتاحة

٢:١٥ م - ٣:١٥ م - جلسات متزامنة

IAFC.org/FireOpsConference

*قابلة للتغي�أجندة املؤ�ر 

تُقدم جميع الجلسات باللغة اإلنجليزية، وتتوفر خدمات الرتجمة إىل العربية.

٢٠٤: مستجدات قطاع الصناعة (متعدد)

٣٠١: منهجية للسيطرة عىل حرائق الخزانات التبعات، واملوارد، والتحديات والحلول
قامت إارة الح�ية من الحرائق برشكة أرامكو السعودية بإنشاء برنامجها الخاص للتمكن من مكافحة حرائق الخزانات 
وتخفيف آثاراها. يتسخدم الربنامج أحدث املعدات املتنقلة للتمكن من نقل ودفق املطلوب من أحد املصادر املفتوح 
للمياه. تتضمن محفظة املعدات مضخات غاطسة، ومضخات رفع ١٢ك، أجهزة مراقبة التدفقات الكب�ة، خراطيم ١٢ 
أثناء حالة الطوارئ، يتم تجميع هذه املعدات سويًا  بوصة فائقة الحجم، وحاويات معدات/خراطيم وشاحنات نقل. 
لتحقيق الغرض املطلوب. عالوة عىل امتالك املقدرة واملوارد، تتمثل إحدى الخطوات املهمة يف تقييم موقع كل خزان 
املياه، Äهيد  إىل جاتب  والوصول  األمنية،  السياج  االستجابة مثل  تُعيق عمليات  قد  أي تحديات  عىل حدة الستيضاح 

الطريق، املسافات، إلخ. تجب مواجهة التحديات بجدية وعمل القياسات من أجل التغلب عىل التحديات.

محمد أبو حسÓ، مهندس ح�ية من الحرائق، CFPS،  CFEI،  CFPE، إدارة الح�ية من الحرائق، أرامكو السعودية

٣٠٢: كن ُمدرًسا - اعرف فريقك
يُعد العمل الج�عي من أساسيات نجاح منظ�ت اإلطفاء. تستكشف هذه الدورة مفهوم العمل الج�عي يف إحدى بيئات 
السالمة العامة وتقوم بتحديد طرقًا للقادة من أجل رعاية وتعليم وتثقيف أعضاء الفريق يف منظ�ت السالمة الخاصة بهم.

توماس ك.جينكينز، رئيس، الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء، رئيس إطفاء، روجرز (آرك) إدارة مكافحة الحرائق (الواليات املتحدة األمريكية)

٣٠٣: جميع األخطار، كل النظام، القيادة املوحدة: طريق النجاح الذي يبدأ بالتخطيط
ال تُعد أي حادثة ذات نظام منفرد وال نسعى إلدارتها داخل فقاعة وكالتنا الرئيسية. من خالل التخطيط املوحد للحدث، 

يكتسب مديروا الحادثة الثقة يف مرؤسيهم يف وكاالتهم وÞكن التوصل إلدراك املزايات مثل التعاون.

رودß إكستÓ، مدير مساعد، حكومة كيب الغربية، إدارة الحكومة املحلية، خدمات اإلطفاء واإلنقاذ (جنوب أفريقيا)

٣٠٤: مستجدات قطاع الصناعة (متعدد)
وصف الربنامج - باالنتظار

املتحدثون - باالنتظار

(Óاجت�ع مع العارض) ٣:١٥ ص - ٣:٤٥ م - اسرتاحة



٣:٤٥ م - ٥ م 

٦ م - ٩ م 

•  •

٨:٣٠ ص - ١٠ ص - جلسات متزامنة 

IAFC.org/FireOpsConference

*قابلة للتغي�أجندة املؤ�ر 

تُقدم جميع الجلسات باللغة اإلنجليزية، وتتوفر خدمات الرتجمة إىل العربية.

وصف الربنامج - باالنتظار
املتحدثون - باالنتظار

االبتكارات يف قطاع اإلطفاء: حلقة نقاشية

أضواء من منطقة االستقبال عند البحر والعشاء

©وجب تقاليد الضيافة العربية العريقة، ترشفنا دعوتكم إىل احتفال مسا�، غارق يف األضواء عىل الخليج العر� الجميل عىل صوت 
املغنى واملوسيقى الهادئة. يُقام هذا الحفل املسا� عىل الجزيرة الخاصة بفندق ريتز كارلتون، وسوف يجمعنا سويًا يف بيئة هادئة 

لالستمتاع بوجبة شهية وتكوين صداقات جديدة. سوف تبدأ األمسية بإتاحة الفرصة لالختالط واالستمتاع باملرشوبات أو الكوكتيل، 
ثم املواصلة حتى تناول العشاء الذي أعده فريق الطٌهاة بفندق ريتز كارلتون. ويف خضم هذا املؤÀر الحافل، تُعد تلك ©ثابة فرصة 

سانحة لك اللتقاط أنفاسك واالسرتخاء بينÈ Éتعك مضيفونا بكرم الضيافة.

٤٠١: منهجية خدمات اإلطفاء يف مبنى منهار
زيادة الكثافة السكانية يف يف مناطق الكوارث الطبيعية أدى إىل تزايد الحاجة إىل فرق متخصصة Àتلك املقدرة عىل تنفيذ 

عمليات اإلنقاذ يف أقىس الظروف. وعىل الرغم من ذلك ال تظهر هذه الفرق فجأة لتخطو أوىل خطوات النجاح عىل مسار ضÉن 
االستجابة الفعالة.

ديفيد داو¬، رئيس إطفاء، ميامي-داد (فلوريدا). اإلطفاء واإلنقاذ (الواليات املتحدة األمريكية)

٤٠٢: استجابة مكافحي الحرائق لحوادث النقل التي تتضمن مواد خطرة
 وصف الربنامج - باالنتظار

املتحدثون بالربنامج - باالنتظار

٤٠٣: FSTAR/البيانات الجديدة توضح مواجهة مكافحي الحرائق ألخطار فريدة من نوعها
أمراض الرسطان، والقلب والسكتة الدماغية تطارد خدمات اإلطفاء. تش� البيانات الجديدة إىل أن البيئة حيث نعمل 

واألنشطة التي نقوم بها قد تنطوي عىل تأث�ات مدمرة طويلة املدى عىل أجسادنا وأن انتشار خصائص مرضية ال تشيع 
يف املجتمع املدØ، تتخلل دعوتنا.

تود ليدوك، مساعد رئيس إطفاء تنفيذي، مقاطعة برووارد (فلوريدا). مأمور اإلطفاء واإلنقاذ (الواليات املتحدة األمريكية)

٤٠٤: مستجدات قطاع الصناعة (متعدد)
١٠ ص - ١٠:٣٠ ص 

اسرتاحة (اجت¿ع مع العارض½)

الخميس    ١٢ إبريل    املؤ�ر



١٠:٣٠ ص - الظه�ة - جلسات متزامنة 

 

IAFC.org/FireOpsConference

*قابلة للتغي�أجندة املؤ�ر 

تُقدم جميع الجلسات باللغة اإلنجليزية، وتتوفر خدمات الرتجمة إىل العربية.

٥٠١: تعظيم القيادة من خالل استخدام فرق إدارة الحوادث
 تتطلب حوادث الطوارئ مهارات فريدة إلدارتها وعادًة ما يكون عدد املؤهل� يف هذا املجال محدوًدا. من خالل االستفادة من مفهوم الفريق، تستطيع إدارتك 

دعً± لقيادة الحادثة لفرتات زمنية ممتدة مع ¬ك� األعضاء األقل خربة من ب� أعضاء الفريق من الوصول إىل خربات وتجارب قيّمة للغاية. 
راندال كولينز، الرئيس واملدير التنفيذي، رابطة فريق إدارة حوادث جميع األخطار، ش. م. م. ومنسق إدارة حاالت الطوارئ، مدينة سيجوندو (كاليفورنيا) (الواليات املتحدة األمريكية)

البحوث ملكافحي  قائم عىل  تفاعيل  املتعددة  الوسائط  تدريب عرب  الحياة:  قيد  ٥٠٢: عىل 
الحرائق - - دين©يكيات اإلطفاء، الحرائق الشاهقة وصحة القلب واألوعية الدموية

سوف يطرح هذا العرض التقد½ي فهً± لديناميكيات اإلطفاء، وعلوم الحرائق الشاهقة، واملبادئ التي 
تحكم سلوكياتها، وتدريب مكافحي الحرائق عىل االعتبارات التكتيكية األكÃ أمًنا القاÂة عىل البحوث، 
وتثقيف مكافحي الحرائق حول التأث�ات الفسيولوجية ملكافحة الحرائق واسرتاتيجيات تقليل ضغط 
القلب واألوعية الدموية. سوف يحصل الحضور عىل تدريب عرب الوسائط املتعددة تفاعيل قائم عىل 

البحوث والذي تبنيه لتدريب مكافحي الحرائق عىل الكث� من املوضوعات.

بارابوذا بانيندر، دكتوراة، ماجست� إدارة األع±ل، عاÐ أول، جامعة نيويورك - مدرسة الهندسة؛ الكلية، جامعة نيويورك 

- أبوظبي (الواليات املتحدة األمريكية)؛ جون س�يلو، قبطان، قطاع التدريب، إدارة اإلطفاء يف مدينة نيويورك

٥٠٣: إدارة إنقاذ الفريق أحد أهم العوامل من أجل سالمة العمليات
يف العام ٢٠١٤، بدأت الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء مبادرة إجراء بحوث عاملية عىل جميع أصعدة خدمات اإلطفاء. من خالل 
الدراسات،  من  الصفحات  آالف  يف  الجوهرية  املسائل  يف  "التنقيب"  أجل  من  املجال  هذا  يف  الحاذق�  الخرباء  من  االستفادة 
يستطيع رؤساء اإلطفاء، ومسؤويل الرشكة، ومكافحي الحرائق الوصول إىل مواد وثيقة الصلة باملوضوع من خالل نظرة عامة 
مطروحة يف صفحة أو صفحت�. العديد من املوضوعات، من مرض الرسطان إىل التكتيكات إىل سلوكيات اإلطفاء، ُجمعت يف 

مكتبة أونالين سهلة االستخدام مع توفر إمكانات بحثية. اضم إلينا وتعلم ما تقوله العلوم عن مهنتنا.
جون روس، ماجست�، مدير برنامج، النظام الوطني للبالغات الوشيكة ملكافحي الحرائق (الواليات املتحدة األمريكية)

٥٠٤: إمكانات البناء من أجل الكوارث الكب�ة
بعد ١٢ عام من جمع حلقات من البالغات الوشيكة ملكافحية الحرائق من خالل أدوات اإلبالغ الذاâ، توجد ثروة هائلة من املعلومات السرتشاد إدارات 

اإلطفاء. ½كنك النظر يف التوجهات املثبتة بالبيانات، ½كنك رؤية كيف أن ذلك يؤدي إىل اتخاذ القرارات بصورة أفضل، وتعلم أهمية وكفاءة استخدام 

مراجعات ما بعد اإلجراء، ورؤية كيف ترتبط بإدارة إنقاذ الفريق.

روي هارولد، رئيس إطفاء ورئيس السالمة العامة (متقاعد)، مقاطعة نورفولك (اململكة املتحدة)

الظه�ة - ٠١:٣٠ م 
الغذاء (اجت©ع مع العارض½)

١:٣٠ م - ٣ م
منتدى مجلس العمليات الدولية لإلطفاء 



•  

• 

• 

متحدث من املشاه� عىل مستوى العا�

IAFC.org/FireOpsConference

 توماس ك.جينكينز
الواليات املتحدة االمريكية

رود� إكست  

جنوب أفريقيا
حامد ر. الراشد  

اململكة العربية السعودية

 روي هارولد

اململكة املتحدة

سيونج شول شوي  

ش�ل كوريا

تُركز هذه الحلقة االستثنائية الفريدة من نوعها عىل التقاء رواد خدمات اإلطفاء سويًا من جميع أنحاء العا� ملقارنة وتباين خرباتهم يف التعامل مع التحديات الشائعة:

كيف يؤثر التقدم العلمي والبحوث عىل نشاط أع�لنا؟

كيف نقوم بإنجاز نفس املهمة ©وارد محكمة للغاية؟

ما هو الدور الذي ينبغي للتكنولوجيا أن تلعبه يف مستقبل صناعتنا؟

سوف توضح هذه الحلقة املجاالت والدروس املستفادة وأفضل امل�رسات من جميع أنحاء العا� والتي ¸كنك تطبيقها خالل إدارة اإلطفاء خاصتك.

الوسيط:
مارك و. اليÅ ماجستÄ املحاسبة، CAE، الرئيس التنفيذي، واملدير التنفيذي، الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء

املُحارضين:
حامد ر. الراشد، مراقب عمليات اإلطفاء، قطاع الح�ية من الحرائق الظهران/الرساض، إدارة الح�ية من الحرائق، أرامكو السعودية 

(اململكة العربية السعودية)
سيونج شول شوي، نائب رئيس اإلطفاء، وكالة اإلطفاء الوطنية بكوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية)

رود� إكست، مدير مساعد، حكومة كيب الغربية، إدارة الحكومة املحلية، خدمات اإلطفاء واإلنقاذ (جنوب أفريقيا)

روي هارولد، رئيس إطفاء ورئيس السالمة العامة (متقاعد)، مقاطعة نورفولك (اململكة املتحدة)

توماس ك.جينكينز، رئيس إطفاء، روجرز (آرك) إدارة مكافحة الحرائق؛ رئيس، الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء، (الواليات املتحدة األمريكية)



أسعار املؤ�ر
الحجز املبكر

قبيل ١٢ مارس
بعد

١٢ مارس

١٥٠٠ دوالر    ١٣٠٠ دوالر    

١٢٠٠ دوالر ١٠٠٠ دوالر  

٥٠٠ دوالر   ٦٠٠ دوالر  

األسعار بالدوالر األمري�
evisa.gov.bh تجنب تأخ�ات التأش�ة - اطلب تأش�تك اآلن عىل

التسجيل والفندق

الرشوط واألحكام

فندق املؤ�ر

ريتز كارلتون البحرين

املبنى رقم ١١٢، مبنى محمد السادس، 
بلوك ٣٨، حيف السيف، 

املنامة، البحرين

IAFC.org/FireOpsConference

املؤ�ر بالكامل: ١٠-١٢ إبريل
�ا يف ذلك جلسات ما قبل املؤ�ر يف يوم ١٠ إبريل، مؤ�ر �دة يوم�، ٣ وجبات غذاء؛ عشاء عىل شاطئ 

البحر، دخول املعرض

املؤ�ر فقط: ١١-١٢ إبريل 
�ا يف ذلك املؤ�ر �دة يوم�، وجبتي غذاء؛ عشاء عىل شاطئ البحر، دخول املعرض

ما قبل املؤ�ر فقط: ١٠ إبريل
�ا يف ذلك جلسات ما قبل املؤ�ر؛ وجبة غذاء

البدائل: يف حال عدم مقدرتك حضور املؤ�ر، يسعدنا الرتحيب ببديل ُمفوض دون تكلفة إضافية. يُرجى إبالغنا خالل خمسة أيام عمل قب املؤ�ر 
خطيًا لتأكيد التغي³.

°كن إجراء اإللغاءات يف موعد أقصاه ٣٠ يوم قبل املؤ�ر وبعد هذا املوعد سوف يتم احتساب التكلفة بالكامل.

تحتفظ الرابطة الدولية لرؤساء اإلطفاء بالحق يف تغي³ الربنامج، واملحارضين، والجلسات و/أو املبنى يف حال حدوث ظروف غ³ متوقعة.



نوع الغرفة
عرض سعر املجموعة

(بدون الرضائب) 
السعر بالدينار البحريني

عرض سعر املجموعة
(شامل الرضائب) 

السعر بالدينار البحريني

   

غرفة ديلوكسغرفة ديلوكس

غرفة باإلفطار واإلنرتنتشامل اإلنرتنت فقط

CASCASA :كود السعرCASCASC :كود السعر

احجز غرفتك

IAFC.org/FireOpsConference

التسجيل والفندق

فر ربوع املنامة عاصمة البحرين، يقدم هذا املنتجع الفاخر قطعة من الفردوس عىل األرض. يتضمن موقع املنتجع الشاطئي املطل عىل 
الخليج العر¥ شاطئ رمال بيضاء خاص والذي �تد حتى جزيرة خاصة وبح�ات. يقدم املنتجل للنزالء وسائل الرتفيه الواحدة تلو 

األخرى. أطباق من جميع أنحاء العا° يف ١١ تجربة لتناول الطعام، من إيطاليا إىل الهند، ويوفر املنتجع الصحي العالجات التقليدية 
واالسرتخاء عىل الطريقة الحديثة و�كن تحويل وقت الشاطئ إىل لعب الجولف أو التنس بعد الظهر.

تم تأم� مجموعة من الغرف يف فندق ريتز كارلتون البحرين:

غرفة ديلوكس
الخيار ١

غرفة ديلوكس
الخيار ٢

٦٥ دينار بحريني++ مفردة
٦٥ دينار بحريني++ مزدوجة

شاملة اإلنرتنت
حوايل ١٧٢ دوالر

٧٨٫٦٥٠ دينار بحريني صايف مفردة
٧٨٫٦٥٠ دينار بحريني صايف مزدوجة

شاملة اإلنرتنت
حوايل ٢٠٨ دوالر

٧٣ دينار بحريني++ مفردة
٨١ دينار بحريني++ مزدوجة

شاملة اإلفطار وآالميد
حوايل ١٩٣ دوالر

٨٨٫٣٣٠ دينار بحريني صايف مفردة
٩٨٫٠١٠ دينار بحريني صايف مزدوجة

شاملة اإلفطار وآالميد والرضائب
حوايل ٢٢٣ دوالر 

يجب إجراء الحجوزات فيموعد أقصاه ٢١ مارس ٢٠١٨. بعد ٢١ مارس، سوف تكون الحجوزات بناء عىل اإلتاحة بالفندق واألسعار يف حينها. 
يُرجى إجراء حجوزاتك مبكرًا لضÊن اإلتاحة.

رموز املجموعة للحجوزات أونالين

ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/bahrain  :أونالين
فاكس: ٦٥٦٦ ٥٨ ١٧ ٩٧٣ ٠٠

 rc.bahrz.group.reservations@ritzcarlton.com  :èالربيد اإللكرتو
أو اتصل بنا عىل رقم: ٩٧٣٦٦٣٨٨٠٣٩ ٠٠

تُرجى املالحظة: يجب أن تكون جميع حجوزات الفندق يف مقابل تسجل يف املؤîر. سوف يُبلغ عن جميع الحجوزات غ� املرتبطة بالتسجيل 
وسوف تُلغى إذا لزم األمر. شكرًا لتفهمكم.



است�رة التسجيل 

  معلومات التسجيل: 

 _____________________________________________________________________________________________________  :الرشكة

 _______________________________  : فاكس_________________________________________________________________ :هاتف

____________________________ :الدولة______________________________________________________________ :العنوان الربيدي 

ومن أجل مساعدتنا في المراسلات المستقبلية، يرجى إمدادنا بالتفاصيل التالية (كما يلزم)

٢

 كيفية التسجيل

 

١

الربيد اإللكرتو�الهاتف املحمولاإلدارةاملسمى الوظيفياالسم األخ�االسم األولاللقب

الربيد اإللكرتو�الهاتف املحمولاإلدارةاملسمى الوظيفياالسم األخ�االسم األولاللقب

املفوض األول

املفوض الثا�

املفوض الثالث

املفوض الرابع

املفوض الخامس

بيانات اتصال الحجز

بيانات اتصال السداد

رئيس اإلدارة

مدير التدريب

IAFC.org/FireOpsConference

   ١٠-١٢ إبريل ٢٠١٨ 

 فندق ريتز كارلتون البحرين

املنامة، البحرين 

لعمليات اإلطفاء

املؤ�ــــرالـدويل  

٤ طرق للتسجيل
١) اتصل بنا عىل رقم: ٥٠٠ ٩٤ ٣٨ ٤ ٩٧١+

٢) أكمل هذه االست�رة وأرسله بالفاكس إىل رقم: ٥١١ ٨٥ ٣٥ ٤ ٩٧١+

IFOC@uae.messefrankfurt.com :٣) راسلنا عرب الربيد اإللكرتو� عىل

www.IAFC.org/FireOpsConference  :كنك التسجيل أونالين عىلµ (٤



٣  السعر والباقات:

٤  معلومات السداد: 

أسعار ٢٠١٨
الحجز املبكر

قبيل ١٢ مارس 

بعد 
١٢ مارس

 

   ١٥٠٠ دوالر١٣٠٠ دوالر 

١٢٠٠ دوالر١٠٠٠ دوالر

٦٠٠ دوالر٥٠٠ دوالر

 
١٧٥ دوالر  ١٧٥ دوالر

مالحظة:
• تطبق رضيبة القيمة املضافة اإلضافية بنسبة ٥٪ باألسعار السائدة

• يجب أن تدفح املدفوعات يف غضون فرتة الحجز املبكر لالستفادة من أسعار الحجز املبكر

ومن أجل معالجة تسجيلك، يُرجى توقيع هذه االست�رة وإمهارها بالختم وإعادتها إىل مييس فرانكفورت عرب الفاكس أو الربيد اإللكرتو 
 .

توقيع املفوض: __________________________________________________________ ختم الرشكة

تحويل بن¢  شيك  بطاقة ائت�نية    طرق سداد سهلة:٣

الدفع بالبطاقة االئت�نية:
يف حال رغبت يف الدفع بواسطة البطاقة االئت�نية، يُرجى وضع عالمة عىل املربع أعاله وسوف يتصل بك أحد أعضاء فريقنا ألخذ البيانات 

شيك:

يرجى تحويل املبلغ إىل الحساب التايل : تحويل بن¢
رشكة مييس فرانكفورت ميدل إيست ذ. م. م.  : اسم املستفيد

  ص. ب. ٢٦٧٦١، دÂ، إ. ع. م : عنوان املستفيد

بنك إتش إس Â يس الرشق األوسط ليمتد :البنك
BBME AEAD :كود سويفت

 حساب بالدرهم اإلماراÓ رقم: ٠٣٥ - ٨٨١٦١٤ – ٠٠١ 

 AEكود الرتقيم الدويل: ٦٢٠٢٠٠٠٠٠٠٣٥٨٨١٦١٤٠٠١
حساب بالدوالر األمري¢ رقم: ٠٣٥ - ٨٨١٦١٤ – ١٠٠  

AEكود الرتقيم الدويل: ٠٨٠٢٠٠٠٠٠٠٣٥٨٨١٦١٤١٠٠

 

 

 

 

الرشوط واألحكام:
يف حال عدم مقدرتك حضور املؤÖر، يسعدنا الرتحيب ببديل ُمفوض دون تكلفة إضافية. يُرجى إبالغنا خالل 
خمسة أيام عمل قب املؤÖر خطيًا لتأكيد التغيÙ .Úكن إجراء اإللغاءات يف موعد أقصاه ٣٠ يوم قبل املؤÖر 

وبعد هذا املوعد سوف يتم احتساب التكلفة بالكامل.
تحتفظ رشكة مييس فرانكفورت ميدل إيست ذ. م. م. بالحق يف تغيÚ الربنامج، واملحارضين، والجلسات و/أو 

املبنى يف حال حدوث ظروف غÚ متوقعة.
تجنب تأخ³ات التأش³ة - احجز اآلن: يجب عىل املفوضä الراغبä يف الحصول عىل تأشÚة للبحرين زيارة 

 www.evisa.gov.bh åاملوقع اإللكرتو

•
•













IAFC.org/FireOpsConference

املؤÂر بالكامل: يوم ١٠ إبريل
èا يف ذلك جلسات ما قبل املؤÖر يف ، مؤÖر èدة يومä، ١١-١٢ إبريل وجبتي غذاء؛ 

عشاء عىل شاطئ البحر، دخول املعرض

املؤÂر فقط: ١١-١٢ إبريل 
èا يف ذلك املؤÖر èدة يومä، وجبتي غذاء؛ عشاء عىل شاطئ البحر، دخول املعرض

ما قبل املؤÂر : ١٠ إبريل
األسعار املدرجة بالدوالر األمري¢

العشاء عىل شاطئ البحر، التذاكر اإلضافية
Ùكن رشاؤها جنبًا إىل جنب مع الباقة املذكورة أعالة

يرجى إرسال شيك قابل للدفع إىل "رشكة مييس فرانكفورت ميدل إيست ذ. م. م." جنبًا إىل جنب 
مع است�رة التسجيل املكتملة إىل  رشكة مييس فرانكفورت ميدل إيست ذ. م. م. ص. ب. ٢٦٧٦١،

 دÂ، إ. ع. م. تُقبل الشيكات املسحوبة بالدرهم اإلماراÓ فقط.



  تفضل بزيارتنا أونالين عىل

  رابطك العاملي للتعاون يف
مجال خدمـــات اإلطفــاء.


