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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ١الفنیةاللجنة 

  التوحید القیاسي –ن سالمة الطیرا  :٢٨البند رقم 
  ثقافة السالمة والتحسین المستقبلي لنصوص اإلیكاو المتعلقة بتنفیذ أنظمة إدارة السالمة

  ")CANSO(ورقة مقدمة من منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة " 

  التنفیذي الموجز
) علـى االعتـراف SSPسوف یعتمد كل مـن التحسـینات الملموسـة فـي إدارة السـالمة والتنفیـذ النـاجح لبرنـامج السـالمة بالـدول (

بــأن ثقافــة الســالمة تمثــل أهمیــة شــدیدة بالنســبة لســالمة الطیــران ودورهــا المفهــوم جیــدًا. وقــد حــددت التحقیقــات فــي الحــوادث 
ردیئـة تمثـل عـامًال سـببیًا مـن شـأنه زیـادة احتمالیـة وقـوع الحـوادث وخطـورة هـذه الحـوادث. ومـن ثـم الكبرى أن ثقافة السالمة ال

یجــب اتبــاع مــنهج اســتباقي فــي دمــج ثقافــة الســالمة علــى المســتوى التنظیمــي وذلــك مــن أجــل حمایــة كــل الوظــائف المتعلقــة 
قوع حادث ما. وهكذا نجد أن وجود ثقافة السالمة بالسالمة ضد السلوكیات والممارسات الناشئة التي قد تظهر بوضوح قبل و 

وفهمهــا مــن المتطلبــات األساســیة لنجــاح تنفیــذ أنظمــة إدارة الســالمة. ولهــذا الســبب، قامــت منظمــة خــدمات المالحــة الجویــة 
  المدنیة بعمل كبیر في تقییم ثقافة السالمة وفهمها.

وص مرتبطـــة بتنفیـــذ بـــرامج الســـالمة بالـــدول وأنظمـــة إدارة إدارة الســـالمة الجدیـــد یحتـــوي علـــى نصـــ - ١٩نظـــرًا ألن الملحـــق 
السالمة، ترى منظمة خـدمات المالحـة الجویـة المدنیـة أن التحسـینات المسـتقبلیة التـي ُتجـرى علـى نصـوص اإلیكـاو المتعلقـة 

  بإدارة السالمة یجب أن تتضمن توجیهات حول ثقافة السالمة.
  .٤موافقة على التوصیة الواردة في الفقرة تنعقد الجمعیة العمومیة من أجل ال اإلجراء:

 مقدمةال - ١

إن ثقافة السالمة تمثل وتؤثر على الطریقة التي تتم بها إدارة السالمة وفهمها داخل المنظمة، كما أنها تعكس  ١- ١
موظفو السالمة االتجاهات والمعتقدات والمفاهیم والقیم المشتركة بین الموظفین فیما یتعلق بالسالمة. وهي الطریقة التي یتبعها 

 في "تجدید" وثائق سیاسات وعملیات وٕاجراءات السالمة الخاصة بالمنظمة، وكیفیة تحدید أولویات السالمة داخل المنظمة.

تطبق كل المنظمات العاملة في الصناعات بالغة األهمیة للسالمة، بما فیها مقدمي خدمات المالحة الجویة  ٢- ١
)ANSPsقافة السالمة ثقافة جیدة أم ال، سوف یتحدد األثر الذي قد یقع على هؤالء في سلسلة ) ثقافة سالمة. وبناًء على كون ث

قیم تقدیم الخدمات داخل المنظمة. وقد أوضحت الكثیر من التحقیقات في الحوادث الكبرى أن ثقافة السالمة الردیئة تمثل عامًال 
ذلك، یمثل تحسین ثقافة السالمة إحدى الطرق المثلى التي رئیسیًا في إیجاد البیئة التي زادت من احتمالیة وقوع الحادث. ول

تستطیع المنظمة من خاللها حمایة نفسها من السلوكیات والممارسات الناشئة التي قد تظهر بخالف ذلك للمرة األولى خالل 
                                                           

  أعدت النصوص التي قدمت بها هذه الورقة بجمیع اللغات من قبل منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة. ١
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یم ثقافة السالمة التحقیق في أحد الحوادث. ولهذا السبب، قامت منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة بعمل كبیر في تقی
 وفهمها.

 المناقشة - ٢

بعد كارثة تشرنوبیل، التي جذبت االنتباه إلى أهمیة ‘ ثقافة السالمة’ما تعریف ثقافة السالمة؟ نشأ مصطلح  ١- ٢
العوامل اإلدارة والبشریة واألثر الذي یمكن أن تحققه هذه العوامل على أداء السالمة. وهكذا، فإن ثقافة السالمة 

مح السالمة للمنظمة ككل، أي أنها هي "الطریقة التي نفعل بها األمور حولنا". كما تشیر ثقافة إلى قیم أو مال‘ شخصیة’هي 
ومعتقدات وممارسات (السالمة) الرئیسیة التي تعطي العمل شكله الذي علیه. ویشرح المفهوم كیف أن یمكن أن یساهم نقص 

  ن والموظفین وكذلك نقص األولویات المحددة لهما في وقوع الكوارث.المعرفة والفهم الكافیین للمخاطر والسالمة بین المدیری
یصف إخصائي علم نفس اإلدارة إي. أیتش. شاین الثقافة بأنها "نمط من االفتراضات األساسیة المشتركة  ٢- ٢

الجماعیة والمعاییر تتعلمه جماعة ما أثناء قیامها بحل المشكالت". وُتظهر ثقافة السالمة نفسها جلیًا من خالل السلوك والقواعد 
  والقیم وعادات التفكیر بالمنظمة.

في تقریر كولین عن حادث السكك الحدیدیة في الدبروك جروف بالمملكة ‘ یكمن’یشیر تعریف الكلمة  ٣- ٢
المتحدة إلى أن ثقافة السالمة هي ببساطة "الطریقة التي نفعل بها األمور في المعتاد حولنا". ویرتبط ذلك بالمجموعة الكاملة 
من سلوكیات السالمة، بدءًا من ارتداء معدات السالمة ومرورًا بالصرامة المطبقة على إجراء فحوصات السالمة والجودة حتى 

  الجدیة التي تُناقش بها السالمة على أعلى المستویات بالمنظمة. 
ى الثقافة الرئیسیة التي من الهام التمییز بین ثقافة السالمة والثقافة التنظیمیة. إذ تشیر الثقافة التنظیمیة إل ٤- ٢

تتواجد في أي نوع من المنظمات، بغض النظر عن الصناعة أو مجال العمل التي تعمل به المنظمة. ویتحدد إطار الثقافة 
التنظیمیة بعناصر مثل رسالة الشركة والتوجه اإلستراتیجي والتركیز على العمالء والقیم التنظیمیة األساسیة. إلخ. ولذلك، هناك 

تنظیمیة من نوع ما في البنوك أو المدارس أو الجامعات أو المؤسسات الخیریة أو الوكاالت الحكومیة أو شركات ثقافة 
تكنولوجیا المعلومات أو االتصاالت. وال شك أن مقدمي خدمات المالحة الجویة وخطوط الطیران وشركات تصنیع الطائرات 

ات تنظیمیة. ومع ذلك، تمثل ثقافة السالمة إحدى الفئات الفرعیة للثقافة والمحركات وهیئات تشغیل المطارات لدیها أیضًا ثقاف
  التنظیمیة الخاصة بالكیانات العاملة في الصناعات بالغة األهمیة للسالمة. 

ما سبب أهمیة ثقافة السالمة؟ لقد أظهرت التحقیقات في الكثیر من الحوادث الكبرى أن ثقافة السالمة الردیئة  ٥- ٢
الرئیسیة في تهیئة الظروف التي لم یكن الحادث لیقع بدون وجود هذه الظروف. وعلى ذلك، یمثل تحسین  كانت أحد العوامل

ثقافة السالمة إحدى أفضل وسائل الدفاع التي تستخدمها المنظمة ضد الحوادث أو األحداث الخطیرة. غیر أنه من الضروري 
ها حتى یتسنى لها تحسین ثقافة السالمة. وحسبما اكتشفت بعض أن تقوم المنظمات أوًال بتقییم الثقافة الحالیة بها وفهم

  المؤسسات أنه لیس في صالحها، فإنك إن لم تفهم ثقافة السالمة وتدیرها فسوف تدیرك هي.
إن التحدي الذي تواجهه الكثیر من المنظمات یتمثل في كیفیة تغییر ثقافة موجودة؛ إذ أن الثقافة تكون  ٦- ٢

ا تظهر في السلوكیات والممارسات. وقد ُأجري الكثیر من األبحاث منذ ثمانینیات القرن الماضي متأصلة في  الالوعي ولكنه
 حول ثقافة السالمة، حیث حددت هذه األبحاث العناصر الرئیسیة التي تتألف منها ثقافة السالمة بالمنظمة:

تى إذا أدت تلك ح -یتم معاملة األفراد بإنصاف وعدل في حالة ارتكابهم أخطاء  ثقافة اإلنصاف:  )أ 
األخطاء إلى نتائج سلبیة. مع ذلك، هناك تمییز واضح بین السلوكیات المقبولة والسلوكیات غیر 

  المقبولة.
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المنظمات، التي یعتقد موظفوها أنه ستتم معاملتهم بإنصاف حتى في حالة ارتكابهم  ثقافة اإلبالغ:  )ب 
ومیة و/أو الممارسات اإلشكالیة التي لم تؤِد أخطاء، تزید بدرجة أكبر احتمالیة إبالغها عن األخطاء الی

بعد إلى أحد أحداث السالمة السلبیة. یعني ذلك أن المنظمة لدیها صورة أكثر وضوحًا للمخاطر الكامنة، 
  كما یمكنها التخفیف من هذه المخاطر قبل وقوع حادثة أو حادث.

مة بأمانة وشفافیة وبدون الخوف من حیثما یتم اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بالسال ثقافة التعلم:  )ج 
العقوبة، ثم یتم إعطاء تعلیقات مناسبة من جانب اإلدارة، ُتتاح في هذه الحالة أمام المنظمة فرصة 

 ‘.دروس السالمة’للتعامل مع هذه البیانات باعتبارها 

حة، وُتعتبر هذه تمثل العناصر السابقة العناصر الرئیسیة التي تتألف منها ثقافة السالمة الصحیحة الناج ٧- ٢
العناصر بالغة األهمیة في التأثیر على العدید من جوانب السالمة التنظیمیة واألداء البشري. فهي توِجد االلتزام الشخصي 

ور بما في ذلك سلوكیات كل شخص في المنظمة، والمساءلة والتواصل والتعلم، والتحدي المتمثل في الطریقة التي تتم بها األم
  ).٢٠٠٦"ثقافة السالمة هي الثقافة التي تسمح للرئیس باستماع األخبار غیر السارة" (إن.إل.، دیكر،  -بما یشمل اإلدارة العلیا 

جة. وقد حددت العدید من تقاریر الحوادث الكبرى ثقافة السالمة باعتبارها عامًال أّثر بشكل حاسم على النتی ٨- ٢
)، وحریق محطة ١٩٩٠) الستخراج النفط (المملكة المتحدة، كولین، Piper Alphaیشتمل ذلك على انفجار منصة "بایبر ألفا" (

 MS)، وغرق عّبارة الركاب ١٩٨٨(المملكة المتحدة، فینیل،  ١٩٨٧) في عام Kings Crossمترو أنفاق "كینجز كروس" (

Herald of Free Enterprise وحوادث مكوكات الفضاء التابع لوكالة ناسا، تشالنجر ١٩٨٧لمملكة المتحدة، شین، (بلجیكا & ا ،(
  ) ٢٠٠٣/ناسا، CAIB)، وكولومبیا (الوالیات المتحدة، ١٩٨٦(الوالیات المتحدة، تقریر اللجنة الرئاسیة، 

ن جانب وكالة ناسا حدد التقریر المتعلق بكارثة مكوك الفضاء تشالنجر اتخاذ العدید من القرارات "المعیبة" م ٩- ٢
). وهذه القرارات، التي كانت تدل على ثقافة السالمة الردیئة، اعتبرتها التحقیقات من Morton-Thiokolثیوكول (- وٕادارة مورتون

العوامل المساهمة في وقوع الكارثة. فقد كان الحادث نموذجًا للحوادث التي تقع في ثقافات السالمة الردیئة: حیث ال تكون 
، أو نتیجة أعطال بیئیة أو فنیة عرضیة فحسب. وٕانما تقع الحوادث بدًال من ذلك بسبب عطل ‘خطأ المشغل’نتیجة الحوادث 

أو خلل في ثقافة السالمة، مما یؤدي إلى أن تصبح سیاسات وٕاجراءات السالمة الخاصة بالمنظمة أقل فاعلیة بدرجة كبیرة 
  للغایة.

ع المعدات واختبارها وفقًا للمتطلبات الفنیة، تكون ثقافة السالمة یتجه القول غالبًا إلى أنه في حالة تصنی ١٠- ٢
الخاصة بالمنظمة غیر ذات صلة. ففي حالة حادث مكوك تشالنجر، عملت موانع التسرب الحلقیة التي قامت بتصنیعها 

تنادًا إلى ثیوكول" ضمن نطاق مواصفات التصمیم الخاصة بها. ومع ذلك، فإن قرار اإلطالق تم اتخاذه اس- "مورتون
فیما یتعلق بأداء موانع التسرب الحلقیة. ولذلك، یمكن أن نرى كیف یمكن أن تصبح ثقافة ‘ معروف غیر معروف’سیناریو 

وذلك في حالة غیاب البیانات الفنیة القاطعة، أو حیثما یجب اتخاذ قرارات استنادًا إلى تفسیر  -السالمة عامًال مؤثرًا رئیسیًا 
وفي العصر الذي تصبح فیه المواد والتكنولوجیات الجدیدة تمامًا أكثر انتشارًا، ‘. حافة غالف التصمیم’ الخبراء لألداء على

ُیحتمل أن تصبح هذه اآلراء أكثر شیوعًا. ولذلك، فإنه حتى تلك المنظمات التي تعتمد على الرأي البشري بشكل أقل بكثیر من 
جب أن تطلع على الدور الذي ستلعبه ثقافة السالمة في ضمان نتائج سالمة اعتمادها على عملیات الجودة واألداء المهندسة ی

  ناجحة.
لماذا تقلق بشأن ثقافة السالمة إذا كان لدیك بالفعل نظام إلدارة السالمة؟ تنعكس ثقافة السالمة الخاصة  ١١- ٢

نظام إدارة السالمة الخاص بالمنظمة بالمنظمة في النهایة في الطریقة التي یتم بها إدارة السالمة في مكان العمل. ولذلك، فإن 
ال یمكن أن یتألف فحسب من مجموعة السیاسات واإلجراءات الموجودة على رف كتب. كما أنه لیس مأموًال أن یكون النظام 
فعاًال إذا كان كل شخص بالمنظمة مطلعًا بالكامل على محتویات هذا النظام، ولكنه ال یتصرف وفقًا له بشكل سلیم. ویصف 
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إدارة السالمة ما یجب أن یحدث حتى یتم التعامل مع السالمة في مكان العمل. وسوف تتأثر كیفیة تنفیذ تلك السیاسات  نظام
بثقافة السالمة الخاصة بالمنظمة. ونتیجة لذلك، كلما كانت ثقافة السالمة الخاصة  - بل وكیفیة تنفیذها بنجاح  -واإلجراءات 

  سالمة الخاصة بها أقوى.بالمنظمة أفضل، أصبح نظام إدارة ال
بعبارة أخرى، من أجل تحسین قوة وفاعلیة أنظمة إدارة السالمة الخاصة بها، تحتاج المنظمات إلى تحسین  ١٢- ٢

ثقافة السالمة لدیها. ویمكن القیام بذلك فقط من خالل تقییم وفهم ثقافة السالمة في المنظمة أوًال باستخدام إحدى األدوات الكثیرة 
. ویمكن EUROCONTROLلغرض، على سبیل المثال تلك التي تبنتها منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة والمتوفرة لهذا ا

استخدام تلك األدوات بعد ذلك الستهداف التحسینات المستمرة المرتبطة بالخط األساسي للمنظمة. ومع ذلك، وبغض النظر عن 
المستمر لثقافة السالمة تعد محوریة بالنسبة لتحسین قوة وفاعلیة أنظمة  المنهجیة المستخدمة، فإن دورة التقییم والفهم والتحسین

  إدارة السالمة الخاصة بالمنظمة.
ودعًما لهذا الهدف، قامت منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة بجهود كبیرة لتأكید ودعم أهمیة ثقافة  ١٣- ٢

مة الخاصة به. وقد تمثلت أولى الخطوات في تضمین السالمة لدى مقدم خدمات المالحة الجویة ولنجاح أنظمة إدارة السال
ثقافة السالمة باعتبارها عنصر تمكین أساسي ألنظمة إدارة السالمة كما یتضح في معیار التمیز في أنظمة إدارة السالمة 

بمقدم الخاص بمنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة. وعلى هذا النحو، فإن قیاس تطور أنظمة إدارة السالمة الخاصة 
خدمات المالحة الجویة یستند، جزئیًا، على: وجود ثقافة سالمة مطلعة ومرنة واستباقیة ومنصفة تدعم اإلبالغ والتعلم بقیادة 
اإلدارة؛ والقیاس المنتظم لثقافة السالمة لدیه وتنفیذ برنامج للتحسین؛ واالحتفاظ بـ "مناخ منفتح" لإلبالغ عن الحوادث والتحقیق 

  فیها.
مساعدة مقدمي خدمات المالحة الجویة في جهودهم لتحسین ثقافة السالمة، قامت منظمة خدمات من أجل  ١٤- ٢

المالحة الجویة المدنیة أیضًا بإعداد مجموعة واسعة من المواد التوجیهیة. وتتضمن المخرجات األساسیة: نموذج تعریف 
تنفیذ ثقافة السالمة؛ وملخص لممارسات السالمة في وتحسین لثقافة السالمة؛ استقصاء وقاعدة بیانات لمناخ السالمة؛ دلیل 

الصناعة من أجل تطویر ثقافة السالمة. وتم إعداد عروض تقدیمیة وتقدیمها في األحداث اإلقلیمیة لمنظمة خدمات المالحة 
عن ثقافة السالمة وهم الجویة المدنیة من أجل زیادة استیعاب وفهم ثقافة السالمة والمعرفة بها. كما تم تعیین مسئولین إقلیمیین 

  متوفرون لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بثقافة السالمة وعمل منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة المرتبط بذلك.
أخیرًا، تقوم منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة حالیًا بوضع مجموعة من مؤشرات األداء الرئیسیة الخاصة  ١٥- ٢

 .التي سیتم وضع مؤشرات أساسیة لها قیاس وتحسین ثقافة السالمةبالسالمة. ومن الجوانب المحددة 

 الختام - ٣

باختصار، ُتعتبر ثقافة السالمة عنصر تمكین جوهري في تقدیم أنظمة إدارة السالمة التي تتسم بالقوة  ١- ٣
ها من تحقیق متطلبات والفاعلیة. ونجد أن المنظمات التي یكون لدیها فهم واضح لثقافة السالمة الخاصة بها تزید احتمالیة تمكن

أنظمة إدارة السالمة الخاصة بها بشكل كامل. ولهذا السبب، من الهام أن تسعى المنظمات إلى تحسین ثقافة السالمة بشكل 
مستمر من خالل دورة من التقییم والفهم والتحسین، وأن تنعكس التوجیهات المناسبة في هذا الصدد في نصوص منظمة 

 اإلیكاو.

  التوصیة - ٤
الجمعیة العمومیة لتكلیف منظمة اإلیكاو بمهمة البدء في مراجعة مبادئ ثقافة السالمة ودمج هذه تنعقد  ١- ٤

المبادئ في المراحل التالیة لتطویر المعاییر والممارسات الموصى بها وتنفیذ أنظمة إدارة السالمة. كما تنعقد الجمعیة العمومیة 
 من أجل الموافقة على التوصیة التالیة:
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  تحسین ثقافة السالمة بهدف تحسین فاعلیة تنفیذ أنظمة إدارة السالمة. -/س ٣١التوصیة 
  میة باآلتي:أن تقوم الجمعیة العمو 

التفكیر في أن تحسین ثقافة السالمة ینبغي أن یكون عنصرًا مطلوبًا في تقدیم أنظمة إدارة السالمة على   )أ 
  نطاق أوسع.

الموافقة على أنه من أجل تحسین ثقافة السالمة، یجب على المنظمات أوًال تقییم وفهم ثقافة السالمة   )ب 
  تقوم به منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة في هذا الصدد؛ والحالیة بها، واالنتباه إلى العمل الذي 

الموافقة على أن النصوص الضروریة لتضمین ثقافة السالمة في أنظمة إدارة السالمة یجب إدخالها في   )ج 
 إدارة السالمة ومواد التوجیه المناسبة األخرى. - ١٩التعدیالت الالحقة التي ُتجرى على الملحق 

  –ى ــانته –
 


