تخفيض وفيات حوادث الطرق من خالل أول دورة تدريبية عالمية على االنترنت ،تديرها، EASST
جامعة كرانفيلد وأكاديمية الـ IRU
دبي 12 ،أكتوبر  – 2016بالتعاون بين أكبر شبكة في العالم لمعاهد التدريب يتم إطالق أداة تدريبية جديدة على شبكة االنترنت
للسالمة على الطرق ،مما يمهد الطريق لمزيد من السالمة على الطرق ،كفاءة أعلى ،وفي نهاية المطاف إنقاذ األرواح.
اليوم خالل ندوة دولية في دبي عن تحسين السالمة على الطرق وتسهيل التجارة في المنطقة العربية (جامعة الدول العربية (- )LAS
االتحاد الدولي للنقل الطرقي ( - )IRUاالتحاد العربي للنقل البري ( ،))AULTقام التحالف الشرقي للنقل اآلمن والمستدام )(EASST
مع جامعة كرانفيلد البريطانية واكاديمية الـ  IRUبإطالق مشروعهم التعليمي الفريد من نوعه .تم تصميم دورة ‘السالمة على الطرق
في العمل :دورة على شبكة االنترنت للمدراء‘ تزود المدراء و المؤسسات التجارية بالمهارات المطلوبة لتقديم استراتيجية متينة إلدارة
السالمة على الطرق و الحفاظ على استدامتها.
قال باتريك فيليب ،رئيس اكاديمية الـ " :IRUنحن متحمسون ألول دورة تدريبية رقمية عالمية إلدارة سالمة األسطول .ونحن على ثقة
أن هذه الدورة ستقدم للمدراء المعرفة الال ازمة لغرس ثقافة الوعي بالسالمة على الطرق داخل شركاتهم".
وأضاف “هذه الدورة متممة لمحفظة أكاديمية الـ  IRUمن الدورات التي ُتعنى بالسالمة على الطرق مثل دورة الوقاية من الحوادث
التي تستهدف السائقين التجاريين".
التقليل من مخاطر المركبات التجارية والنقل العام من الممكن أن يلعب دورا هاما للغاية في خفض وفيات حوادث الطرق على الصعيد
العالمي وتحقيق أهداف ميثاق األمم المتحدة عقد من المبادرات من أجل السالمة على الطرق  .2011-2020أظهرت األدلة أن
الشركات التي تتبنى نهج شامل لسالمة السائقين يمكن أن تستفيد أيضا من قلة األضرار التي لحقت بالمركبات والبضائع ،انخفاض
تكاليف التأمين والحصول على معدالت أفضل لالحتفاظ بالموظفين وخفض ملموس في وقت العمل الفاقد بسبب الحوادث.
قال الدكتور مارك سلمن ،المحاضر األول في جامعة كرانفيلد البريطانية " :القيادة هي أخطر النشاطات المتصلة بالعمل ،فمن المهم
من العاملين في هذه الصناعة ان يقوموا بإدارة السالمة على الطرق بفاعلية وكفاءة أكبر قدر اإلمكان".
يمكن الوصول الى الدورة على شبكة االنترنت  ،24/7وهي ذات تكلفة مناسبة وفي متناول الجميع وليس لديها حدود أو عوائق جغرافية.
من خالل سلسلة من  10محاضرات على شكل أفالم مصورة ،اختبارات ومواد مقروءة ،تستخدم الدورة أمثلة حية و دراسات حالة
لمنح األفراد الذين يقومون بإدارة السالمة على الطرق في العمل ،الكفاءات و المهارات التي يحتاجونها إلدارة اسطول من المركبات
بطريقة اامنة  -و يتم منحهم شهادة بإنجاز الدورة عند انتهائها.
قال ديميتري سامبوك ،المدير العام ألكاديمية " EASSTنحن نؤمن في الـ  EASSTأن التدريب والتعليم في مجال السالمة على
الطرق هو في غاية األهمية .هذه الدورة اإللكترونية الجديدة والتي تم تطويرها بالتعاون مع جامعة كرانفيلد واكاديمية الـ  IRUستتميز
بانها منخفضة التكلفة وبنفس الوقت تمكن المدراء حول العالم من الحصول على الكفاءة في المهارات األساسية إلدارة األسطول بشكل
آمن وفعال.
متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية ،يمكن الوصول الى الدورة ابتداء من اليوم من خالل
.www.easstacademy.org
رابط الفلم المصورhttps://youtu.be/Bdv2A0WIDaw :
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عن اكاديمية الـ IRU

اكاديمية الـ  IRUهو المنظمة العالمية الرائدة في مجال التدريب االحترافي في النقل البري .من خالل شبكة تضم  65معهد تدريب
منتسب في أكثر من  46دولة ،تدرب االكاديمية اآلالف من السائقين وشركات النقل كل عام .كما تطور اكاديمية الـ  IRUحمالت
مبادرة لرفع الوعي حول قضايا معينة ،وتزيد المعايير العالمية في التدريب للنقل البري االحترافي للحفاظ على طرقنا أكثر أمانا.
www.iru.org/academy

عن EASST
التحالف الشرقي لنقل آمن ومستدام ( )EASSTهي مؤسسة خيرية مستقلة مسجلة في المملكة المتحدة تتمثل مهمتها في إنقاذ
األرواح وتفادي وقوع اإلصابات من خالل جعل النقل البري أكثر أمنا ،حماية للبيئة وأكثر استدامة لألجيال القادمة .منذ تأسيسها في
َ ،10-2009ب َنت الـ  EASSTشبكة حيوية من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا
الوسطى -مساهمة في إصالحات كبيرة في المنطقة ،وفي عقد األمم المتحدة من العمل من أجل السالمة على الطرق.
www.easst.co.uk @EASSTransport on Facebook, Twitter or LinkedIn.

عن جامعة كرانفيلد
جامعة كرانفيلد هي جامعة للدراسات العليا كليا َ تعمل مع أكثر من  750شريك في  40دولة لحل مشاكلهم وتقديم الميز التنافسية.
المنظور الفريد لجامعة كرانفيلد يسد الفجوة بين المجال األكاديمي وعالم األعمال .يحظى فريق البحث لتعليم القيادة في مدرسة العلوم
الفضائية ،النقل والتصنيع بسمعة دولية لخبرته الطويلة في مجال البحوث والخدمات االستشارية في مجال السالمة المرورية والنقل.
https://www.cranfield.ac.uk/

