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الحادث الختبار الكشف عن  عقب وقوعإخضاع أفراد الطاقم 
   المخدرة المواد تعاطي

  )الوالیات المتحدة مقدمة منورقة (

  التنفیذي الموجز    
نسـبة حـوادث الطیـران وذلـك عبـر مبـادرات سـالمة الطیـران التـي  وبتقلـیصقامت الدول وقطاع الطیران برفع مستوى السـالمة 

وشـّكل الّتقیـد بهـذه القواعـد والتوصـیات جـزءا  .فـي الهیاكـل التنظیمیـة الوطنیـة قواعد اإلیكاو وتوصیاتها الدولیة تضمینتشمل 
علـى الوقایـة مـن الحـوادث علـى المسـتوى  قوامهـا التعـاونال یتجزأ من هذه التحسینات، وأسهم كثیرا فـي مزیـد العمـل بمنهجیـة 

سـعى إلـى الحوادث، ینبغي لإلیكاو وللـدول أن تالتقلیص من هذه الدولي. ولكي تظل الوقایة من مواطن التركیز الرئیسیة في 
تفسیر القواعـد والتوصـیات الدولیـة بشـكل مختلـف فیمـا یتعلـق بـالتحقیق فـي الحـوادث،  في إطارهاتحدید المجاالت التي یمكن 

الحــادث الختبــار الكشــف عــن إســاءة  عقــب وقــوعبشــكل مفیــد. ومــن هــذه المجــاالت مســألة إخضــاع أفــراد الطــاقم  تحــدیثهاأو 
واعــد اإلیكــاو وتوصــیاتها الدولیــة تشــیر إلــى هــذا النــوع مــن االختبــار، فــإّن عــدم تــوخي ولــئن كانــت قاســتعمال المــواد المخــدرة. 

الحــوادث، مــن شــأنه أن یجعــل  عقــب وقــوعإجــراء االختبــارات  حقیقــات، ومنهــا بالخصــوصتلــك التّ القیــام بمنهجیــة موحــدة فــي 
  ل للمدارك ناجم عن تعاطیها.اختال ما إذا كان هناك بعض الدول عاجزة على الوقوف على أثر هذه المواد أو على

  رجى من الجمعیة العمومیة أن:: یُ اإلجراء
القواعد والتوصیات الدولیة والمواد اإلرشادیة لتحدید مدى الحاجـة إلـى وضـع قاعـدة قیاسـیة  أ)  توصي بأن تستعرض اإلیكاو

مخصوصــة مــن أجــل تعزیــز بالتعجیــل عقــب وقــوع الحــادث بــإجراء اختبــارات الكشــف عــن تعــاطي المــواد المخــدرة مــن قبــل 
  أعضاء طاقم الطائرة؛

   رات، بتزویــد الجمعیــة العمومیـة فــي دورتهــا التاســعة والثالثــین ب)  توصـي بــأن تقــوم اإلیكــاو، بعــد إجـراء االســتعراض والمشــاو 
  بتوصیات فیما یتصل بتعدیل أو استحداث قاعدة قیاسیة تتناول هذا النشاط

األهداف 
  لسالمة.المتعلق باهدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
    المالیة:

  العاملینإجازة  -الملحق األول  المراجع:
  تشغیل الطائرات - الملحق السادس

  التحقیق في حوادث ووقائع الطیران - الملحق الثالث عشر
  Doc 8984 ،Manual of Civil Aviation Medicineالوثیقة 
  ، دلیل منع االستعمال الخطر للمواد المؤثرة في العقل في قطاع الطیرانDoc 9654الوثیقة 
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 مقدمةال - ١

من أي وقت أكثر أمنا فقد أصبح السفر بالجو . سالمة الطیرانرات هائلة في مجال شهد العقد الماضي تطوّ  ١- ١
على إنجاز المهمات الموكولة إلیهم بطریقة موحدة  قطاع الطیرانو تعاون الدول واالیكاو بفضل لى حد كبیر وذلك إ مضى

، أسبابها الممكنةمن أجل الوقوف على العمل معا من  ، عند تقع هذه الحوادث،قطاع الطیرانلو لدول لإذ ال مفّر . ومعیاریة
العوامل مستقبال عبر تحدید لحیلولة في نهایة المطاف دون وقوع هذه الحوادث او ، األخطار التي یتم التعرف علیهاوتقلیص 

ضمان  بیرة فيك اإلیكاو فهو یساهم مساهمةواردة في مالحق البالقواعد والتوصیات الدولیة االلتزام  اأمّ  .تسهم فیهاالتي 
 .الحوادث للوقایة منفي الجهود الدولیة  التناسقاالتساق 

من أجل من المعلومات ممكن  أكبر قدرفي تحقیقاتها على مسألة الحصول على  وال بّد للدول من التركیز ٢- ١
ستقبل. لذا، فمن في الم الحد من األخطاروفي التوصیة باإلجراءات التي تلزم الحوادث  أسبابتحدید اإلسراع ب ساعدة فيالم

باألداء خصوصا العوامل المتعلقة إْذ تشّكل  هذه الحوادث.النظر في كل العوامل التي قد تكون أسهمت في وقوع األهمیة بمكان 
لذلك، یجب مباشرة . حیث كثیرا ما یرد ذكرها كسبب رئیسي في هذ الحوادث، إلیهاالوقائع المؤدیة في البشري عنصرا هاما 

أداء أفراد  جمع وحفظ واختبار األدلة القابلة للتلف وتحدید ما إذا كانقادرین على  لطیران أن یكون المحققونع حادث اعقب وقو 
. غیر أّن قواعد اإلیكاو  توصیاتها الدولیة وموادها اإلرشادیة الساریة في الوقت المواد المخدرةتعاطي بسبب  قد اختلّ السالمة 

 السالمة لمثل هذه االختبارات بعد وقوع الحادث.  أفرادمن أفراد الطاقم وسائر  جینالناالراهن ال تنص تحدیدا على إخضاع 

  المناقشة - ٢

الصحة النفسیة. فقد المواد المخدرة ومسألة تعاطي  اإلیكاو في المالحق والمواد اإلرشادیة مسألةَ  تناولت ١- ٢
 المعنیین، والموجهة لألفراد قواعد الجو - لق الثانيوفي المح إجارة العاملین -تطرقت القواعد القیاسیة الواردة في الملحق األول

 الرخصةبموجب هذه القواعد القیاسیة، ال یجوز ألي شخص أن یمارس امتیازات ف. المواد المخدرةالسالمة، إلى  مسألة تعاطي ب
التي قد تخّل بأدائه. كما تب ذات الصلة أو یؤدي مهام في مجال السالمة عندما یكون تحت وطأة أي من المؤثرات العقلیة والرُّ 

قدة في عملیة منع االدولة المتع ق إحدى التوصیات الدولیة إلى دوروتتطر تعاطي أي نوع من المواد المخدرة. أیضا منع یُ 
لتراخیص جمیع الحاملین لف على تعاطي هذه المواد في قطاع الطیران. ولذلك، ینغي لهذه الدول أن تكفل قدر اإلمكان التعرّ 

بعد أن یكونوا قد تابعوا  یعودوا إلیها إالّ  أالّ التي ینبغي  ،من تولي مهام السالمة عفیهموأن تُ ، هذه المواد بأنواعها من متعاطي
 ١عالجا ناجحا من هذه المواد أو أن یكونوا قد هجروها.

تُقّدم ، ندلیل منع االستعمال الخطر للمواد المؤثرة في العقل في قطاع الطیرا، Doc 9654الوثیقة ولئن كانت  ٢- ٢
بشأن دور دولة المشّغل أو  توجیهات محدَّدةأي  تتضّمنإرشادات على برامج الوقایة من تعاطي المواد المخدرة، فإّنها ال 

وذلك على الرغم من  المشّغل نفسه في تحدید ومنع تعاطي هذه المواد من قبل أفراد الطاقم وسائر األفراد المعنیین بالسالمة،
یؤهلها ألّن تشترط على المشغلین إخضاع لدولة المشّغل موقعا جیدا كلة. هذا، وٕاّن التصدي لهذه المش موقعهما المتمّیز في

 موظفیهم المعنیین بالسالمة الختبارات الكشف عن هذا النوع من التعاطي.

ركیز على األسباب وبما أّن الفترة الزمنیة التي تعقب الحادث مباشرة هي فترة بالغة األهمیة بالنسبة للتّ  ٣- ٢
موظفین إخضاع المحتملة للحادث، فإّن الوالیات المتحدة تعتقد أّن أحكام مالحق اإلیكاو الحالیة ال تنص بما فیه الكفایة على 

 ال تشترط ذلك. هذه األحكام ، أو أنّ عقب وقوع الحادث الختبار الكشف عن تعاطي المواد المخدرة السالمة

   
                                                                 

 من الفصل األول.  ٣-٧-٢-١انظر ملحق اإلیكاو األول، التوصیة الواردة  الفقرة  ١
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الحادث یستبعد بسرعة  وقوع عقب اتحاالت تعاطي هذه المواد كانت دائما قلیلة، فإّن إجراء االختبار  ومع أنّ  ٤- ٢
باستمرار قد یساعد أیضا في مواصلة  التي ُیحتمل أن تكون مساهمة في هذا الحادث. وٕاجراء هذه االختباراتالعوامل  أحد

 . ادر الوجود نسبیانإثبات أن تعاطي هذه المواد في أوساط موظفي السالمة یظل 

 موظفي السالمةإخضاع دة تتبعها الدول في لذلك، فإّن وضع اإلیكاو لقاعدة قیاسیة تنص على منهجیة موحَّ  ٥- ٢
تطبیقها على الصعید بهذه البرامج و بقبول الز عزِّ من شأنه أن یُ  عقب وقوع الحادث الختبار الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

في الوقت المناسب عقب وقوع إجراء االختبار السبل الكفیلة ب ل الجويشغِّ المُ  یضعالعالمي. ومن المنشود، في هذا الصدد، أن 
رتیبات إلجراء لزما بوضع التّ حددها دولة المشغل. ویكون هذا األخیر مُ ع وفق معاییر تُ ُیوضّ  الحادث وذلك ضمن إطار برنامجٍ 

بشأن إجراء هذه  كافیةختبار دون مراعاة لمكان الحادث. وفي الحالة التي ال تنص فیها دولة المشغل على شروط هذا اال
االختبار وفق البروتوكوالت الدولیة، فإّنه یتعین وضع هذه الشروط. وینبغي أیضا أن تتیح القواعد القیاسیة لدولة وقوع الحادث 

الختبارات. جراء مثل هذه اإذا كان دولة المشغل ال تشترط برنامجا إلوذلك ادث، الحهذا إجراء االختبارات عقب وقوع  طلب
قید ن تحدید اإلجراءات والوسائل التي سُتعتمد في التّ فإّنه یتعیّ اسة، االختبارات تنطوي على معلومات شخصیة حسّ  ولما كانت

 القیاسیة. قاعدة من القواعدبوضع 

  –انتهى  –


