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 بناء قطاع مهني وكادر عمل يمكن 
 االعتماد عليه من خالل المعاي�ير 

الدولية واالعتماد. 

 IRU أكاديمية ال

 بناء التميز المهني 
في مجال النقل الطرقي 
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شبكة عالمية متميزة

 أكاديمية الـ IRU هي الساعد التدري�بي 
لـ IRU. نقوم بتدريب اآلالف من السائقين 

ومشغلي النقل كل عام من خالل شبكة 
مكونة من أكثر من 65 مركز تدريب معتمد 

)ATI( موجودين في أكثر من 45 دولة 
لضمان أمان، فعالية واستدامة أفضل. 

 تقدم شبكتنا من اتحادات النقل، المشغلين،
 الدوائر الحكومية، المعاهد المهنية

والجامعات التدريب المهني بأعلى المعاي�ير. 
من خالل العمل مع أصحاب العالقة في 

القطاع فإننا نهدف للوصول إلى اعتراف 
أكبر بالساعي�ين لتلبية هذه المعاي�ير. 

 “إن توحيد معاي�ير القطاع 
سيجعل الوضع أسهل على 
 الجميع – صانعي الشاحنات 

 ومنظمي الطرقات والسائقين.”

حسان فضل، TMC، مصر 
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مالئمة للمستقبل

 قطاع النقل الطرقي المزدهر ضروري 
 للنمو االقتصادي المستدام وخلق 

 الوظائف لكن القطاع فشل في استقطاب
 عاملين جدد كما فشل في الحفاظ على

العاملين الموجودين.

قوانين السالمة واألهداف الموضوعة لخفض 
عدد الحوادث يعني أن مشغلي النقل بحاجة 

لاللتزام بقوانين تزداد تعقيدًا باستمرار.

في نفس الوقت فإن القطاع يواجه 
ضغوطًا مستمرة لتطوي�ر جودة الخدمة 

وفعاليتها والت�كيف المستمر مع 
التشريعات الجديدة والتقدم الت�كنولوجي.

لتلبية هذه التحديات فإن النقل الطرقي 
بحاجة لُقوى عاملة ماهرة ومتحمسة بكامل 

قدرتها للوصول إلى أعلى معاي�ير ممكنة.
االست�ثمار في البشر سيثمر أرباحًا 

كبيرة ألن العمالة المدربة جيدًا ت�تعرض 
لعدد أقل من الحوادث وت�كون أكثر 

فعالية وأكثر تمسكًا بوظائفها.

تزود أكاديمية الـ IRU الموظفين 
بالمعرفة والمهارات الالزمة للقيام 

بوظائفهم بشكل جيد والت�كيف مع 
التغيرات وتحسين أداء القطاع.

إن معاي�يرنا الدولية المعترف بها 
وشهاداتنا تجعل قطاع النقل الطرقي 

أكثر مهنية وتساعد على خلق ُقوى 
عاملة يمكن االعتماد عليها.

تقوم أكاديمية الـ IRU من خالل شبكتها 
العالمية بنشر الوعي عن المميزات 

التي تقدمها الوظائف في قطاع النقل 
الطرقي وتحسين صورته حيث يسمح 

التطور الت�كنولوجي والتعلم عن طري�ق 
اإلنترنت لألكاديمية بإيصال التدريب إلى 

أماكن أبعد وخصوصًا في الدول النامية. 

“القيادة االقتصادية 
تغير النظرة نحــــو 

القيادة وهي 
أسلوب جيد لت�كون 

 ســـائق أفضـــل 
 وأكثر أمانًا.”

مالدين جامبروفيتش، 
إيكوموبيليس، كرواتيا
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النمو الذكي

بوجود ُقوى عاملة كاملة ومدربة بشكل 
جيد فإن النقل الطرقي سيلعب دورًا 

مهمًا في النمو االقتصادي العالمي ألن 
السائق الماهر المحترف يساعد القطاع 
على أن يصبح أكثر نظافة وأكثر مالئمة 

للبيئة ألنه يلعب دوره في تحقيق التنمية 
المستدامة والتعامل مع التغير المناخي. 

طرق أكثر امنا

إن تلبية تشريعات السالمة وأهدافها 
لتخفيض عدد الحوادث يمثل أولوية 
لجميع أصحاب العالقة في القطاع.

التدريب الصحيح ضروري لتحسين سجل 
السالمة للشركة وتخفيض ت�كلفة الحوادث 

كما أن أساطيل النقل التي تدار بشكل 
جيد وت�تم صيانتها بحزم تساعد على 

التخفيف من االزدحام على الطرقات.

السالسة في العمليات

من الضروري تطبيق أعلى المعاي�ير 
التدري�بية كي تعمل سالسل االمداد 

وشبكات النقل بفعالية وت�تماشى مع 
التحديات المتزايدة والتشريعات الجديدة.

على النقل الطرقي أن يت�كيف باستمرار 
مع هذه التغيرات حيث يتم تصميم 

المركبات الجديدة بناء على معاي�ير 
سالمة حازمة كما يتم فرض قواعد 
ألوقات القيادة والراحة واستخدام 

الت�كنولوجيا الحديثة لضمان االلتزام بها.

تلبية القدرات

هناك نقص متزايد في المهارات في 
مجال النقل والمجال اللوجستي وي�جب 

االلتفات إليه ألن العديد من العاملين 
في هذا القطاع لم يحصلوا على التدريب 

الالزم للقيام بوظائفهم بشكل مناسب.

يواجه قطاع النقل بالشاحنات نقصًا في 
عدد السائقين الماهري�ن في عدة أقاليم 

وهو ما يؤثر بشكل مباشر على توصيل 
الخدمات وما يعمق من هذه المشكلة 
هو ازدياد متطلبات التجارة اإللكترونية 

والطرق الجديدة لتوصيل البضائع.

“نريد أن نكون مثااًل 
ُيحتذى به في العالم 

العربي. ستساعد 
خبرات الـ ATIs األخرى 

في الشبكة على 
 زيادة فعاليـــــة 

 مدراءنا وسائقينا.”
هدى قاسم، المدير اإلداري، 

مركز تدريب السائقين في النادي 
الملكي للسيارات، األردن 

فوائد التدريب المهني

تخفيض عدد الحوادث	 
االلتزام بالقوانين والتشريعات	 
تحسين السالمة على الطرقات 	 
تخفيض كلفة الصيانة	 
أضرار أقل للبضائع 	 

تخفيض إستهالك الوقود	 
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	 
موظفون مخلصون ومتحمسون	 
زيادة اإلنتاجية	 
وغيرها الكثير …	 
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 IRU النجاح يتطلب التعلم. برامج أكاديمية الـ“
ُتوجِد مهارات جديدة تمنح السائقين والمدراء 

وعاملي النقل الفرصة للعمل بشكل آمن 
 حسب المعاي�ير الدولية.”

ميخائيل خماالدزه، مدير، جورجيا 
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اإلرشاد االستراتيجي

تقوم لجنة استشارية )ADC( بإرشاد 
األكاديمية. هذه اللجنة هي جهة 

استراتيجية عالية المستوى تقدم النصح 
في التدريب المهني في النقل الطرقي
وبعض األولويات الرئيسية للقطاع التي 

يجب على األكاديمية التعامل معها.

أعضاء اللجنة

 	)ITF( المنتدى العالمي للنقل
البنك الدولي	 
 	)ILO( منظمة العمل الدولية
لجنة األمم المتحدة االقتصادية 	 

)UNECE( األوروبية
 	)ETF( االتحاد األوروبي لعمال النقل
 	)EC( المفوضية األوروبية
 	)UITP( االتحاد الدولي للنقل العام

رفع المستوى

تساعد أكاديمية الـ IRU من خالل 
برامجها المعمقة على تمي�يز

العاملين في مجال يزداد تنافسية.

تم تطوي�ر دوراتنا من قبل خبراء 
أساسي�ين في القطاع وهي

متوفرة من خالل قنوات مختلفة في 
العديد من األقاليم وبعدة لغات.

تدعم أكاديمية الـ IRU الجهود التي 
تركــز على الُقوى العاملة في 

المجال والتي تهدف لجعل المؤهالت 
 المهنية متطلبات رئيسية ألي نظام

نقل جيد.

ت�كافؤ الفرص 

الشركات التي تطبق التدريب بفعالية 
ت�تلقى اعترافًا محدودًا بجهودها

نظرًا لغياب الشفافية والمعاي�ير الموحدة.
 زيادة التجانس والشفافية واالعتراف 
 هي حوافز ضرورية كي يتمكن القطاع

من الوصول إلى أفضل الممارسات.

تعمل أكاديمية الـ IRU مع مراكز 
التدريب الشريكة وأصحاب العالقة

 اآلخري�ن إلنشاء برامج وشهادات ذات
 معاي�ير دولية معترف بها عالميًا مما

 سيجعل القطاع أكثر مهنية وعدالة
لجميع العاملين فيه.

الدورات التدري�بية

تشمل دوراتنا:
 شهادة الكفاءة المهنية للمدراء 	 

والسائقين 
منع وقوع الحوادث 	 
إدارة السالمة 	 
التحميل اآلمن للحمولة 	 
نقل البضائع الخطرة 	 
االلتزام بمواعيد القيادة والراحة 	 
القيادة االقتصادية 	 
وغيرها الكثير...	 
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