
 

 منظمة الطيران المدني الدولي
 لكترونية إنشرة 

 فقط للعلم

 

7/2/2022 EB 2022/8 

 إلصدار شهادات اللياقة الطبية بعد اإلصابة بفيروس كوروناا اإلجراءات التي ينبغي تطبيقهبروتوكول 

. على نطاق واسع في انتشار المرض ت، وقد تسببةمستمر  (SARS-Co-V2)كورونا  فيروسزال جائحة تال  -1
وما إذا كان  اإلصابةر الذي سبب حو والمت المسبقةعلى عدد من العوامل بما في ذلك الحالة الطبية  اإلصابةتعتمد شدة و 

 .الشخص قد حصل على التطعيم أم ال
ويمكن أن يران. سلبي على سالمة الط بشكل تؤثرأعراض قد بفيروس كورونا بالحادة اإلصابة يمكن أن تظهر و  -2

الطائرات. حركة  مراقبةالجانبية، على اللياقة للطيران أو  أعراضهااألدوية المستخدمة لعالج هذه األعراض، بما في ذلك تؤثر 
 اإلصابةبعد التعافي من  جلاألمد وطويلة األ ممتدةقد تسفر عن تأثيرات  فيروس كورونااإلصابة ب أظهرت الدراسات أنو 

 ."فيروس كوروناباإلصابة حالة ما بعد "باسم  عرفهو ما ي  و  ،الحادة

في  حيويةالطيران وغيرهم ممن يشغلون مناصب  في مجال اإلجازاتأن حاملي من من األهمية بمكان التأكد و  -3
 لضمان الحد األدنى من المخاطر على سالمة الطيران. اليةالبدنية والعقلية المث تهملسالمة يحافظون على صحمجال ا

 إجراء التقييموينبغي . بفيروس كورونابعد اإلصابة  العملاستئناف شأن ب ةدوليقاعدة قياسية وجد تال  ًا،حاليو  -4
المخاطر لتحديد مستوى الوطنية القائمة على  معاييرللًا وفقفيروس كورونا بالطيران الذين أصيبوا في مجال  جازاتاإلحاملي ل

الفحص الطبي  ين فيخصائيأحد األمن قبل ًا إضافيًا شمل تقييمي قد ذياألمر ال، الستئناف عملهم لياقتهم البدنيةمدى 
 الفحص الطبي في مجال الطيران وأخصائي الذي يجريه يكون التقييم الطبي اإلضافي أنينبغي ال و . مجال الطيران في
 ًا.روتينيًا شرط بفيروس كورونااإلصابة  بعد

الخبراء لمساعدة الدول آراء ( مواد إرشادية قائمة على اإليكاومنظمة الطيران المدني الدولي ) أعدتوقد  -5
سبق وأن أصيبوا بفيروس الذين  جازاتالطبية لحاملي اإل اللياقة اتشهاد تقييم المخاطر عند النظر فيعملية األعضاء في 

 .كورونا

اردة في الضميمة الو  اإلرشاداتفرها والنظر في االدول األعضاء رصد األدلة العلمية الجديدة حال تو  وي رجى من -6
 .طياً  المرفقة

 المرفق:
 مواد إرشادية عن بروتوكوالت ما بعد اإلصابة بفيروس كورونا

 

 صدرت بموجب سلطة األمين العام

 



 

 EB 2022/08 رقم بالنشرة اإللكترونيةالمرفق 
 بفيروس كورونا اإلصابةبعد  اإلجراءات التي ينبغي تطبيقهامواد إرشادية بشأن بروتوكوالت 

 المقدمة -1
األمر  ،بفيروس كورونا اإلصابةال تزال الدول تعاني من موجات  فيروس كورونا،بعد مرور أكثر من عامين على بداية جائحة 

 الطيارين أو طاقم الطائرة أو إصابة بسبب هاأو تأخير تغيير مواعيدها في بعض الحاالت إلى إلغاء الرحالت أو  الذي أدى
 .كوروناالحركة الجوية بفيروس  مراقبي

في ظهور أعراض أو قصور في  "اإلصابة بفيروس كوروناحالة ما بعد "و بفيروس كوروناالحادة  اإلصابةيمكن أن تتسبب و 
 مع سالمة الطيران. انيتوافقاألداء ال 

الحركة الجوية بعد اإلصابة  مراقبةللطيران أو ل اللياقةبتجميع بروتوكوالت خاصة ب اإليكاوقامت بعض الدول األعضاء في و 
مزيد من البيانات  ضرورة توافرلًا نظر  العمل الستئناف اللياقةلتقييم  ةدولي قاعدة قياسيةوجد ت. ومع ذلك، ال كورونابفيروس 

 .ةدولي قاعدة قياسية عدادإل
الذين  جازات، في ضوء أهمية التقييم الطبي لحاملي اإلاإليكاوالهدف من هذه الوثيقة هو تقديم إرشادات للدول األعضاء في و 

 .بعد اإلصابة بفيروس كورونا سالمة الطيران على مخاطراللسالمة، لتقليل ا في مجال حيويةيشغلون مناصب 

 تأثير فيروس كورونا على الصحة -2
 الحادة بفيروس كورونا اإلصابة 2-1
 ًا.أو شديدًا خفيفمرضهم  أو قد يكونأي أعراض  عليهم قد ال تظهراألشخاص المصابين بـفيروس كورونا  إن 2-1-1
قد تشمل األعراض الحمى أو و للفيروس. من التعرض ًا أربعة عشر يومو  واحد يومفترة تتراوح بين بعد قد تظهر األعراض و 

فقدان  وأالصداع  وأالم في العضالت أو الجسم اآل وأ رهاقاإل وأضيق التنفس أو صعوبة التنفس  وأالسعال  وأالقشعريرة 
 1الغثيان أو القيء أو اإلسهال. وأاحتقان أو سيالن األنف  وأالتهاب الحلق  وألتذوق أو الشم حاستي اجديد ل

مثل أمراض القلب وأمراض الرئة خطيرة  مزمنةيبدو أن كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية و  2-1-2
 .جراء اإلصابة بفيروس كورونامعرضون بشكل أكبر لإلصابة بمضاعفات خطيرة  ا من األمراضوالسكري وغيره

 عراض علىاألإال أن التنفسي،  الجهاز فيروس كورونا تمسمرض لعلى الرغم من أن األعراض السائدة و  2-1-3
تتراوح و لمرض، حتى في الحاالت التي ال تظهر فيها أعراض تنفسية. من عناصر اًا مهمًا عنصر  تشكلالعصبي  الجهاز

اإلصابة الحادة أثناء وبعد  تظهرويمكن أن  شديدة وأعراضخفيفة  أعراضبين  فيروس كوروناالعصبية المرتبطة بـ األعراض
 .بفيروس كورونا

 ونقصوالدوار الحادة الصداع  اإلصابة المتالزمات العصبية المبلغ عنها في مرحلةو تشمل العالمات واألعراض و  2-1-4
 2.والغيبوبة والتهاب السحايا والدماغ ومتالزمة غيالن باريه والتشنج والسكتة الدماغية واالضطراب االرتباكو التذوق أو الشم والهذيان 

بعض  لدى (SARS-Co-V2) كورونا فيروس حوراتبمت اإلصابة تكررت فيها ةسريريحاالت عن وتم اإلبالغ  2-1-5
 األفراد.

                                                           
1 testing/symptoms.html-ncov/symptoms-2019https://www.cdc.gov/coronavirus/. 
2 2021.1-Neurology-Brief-Sci-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Neurology-2021.1
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 طويل األجل على الصحةالالتأثير  2-2
 سابيع.فترة تتراوح بين عدد من األيام إلى عدد من األفي غضون ًا فيروس كورونا تماميتعافى معظم المصابين بـ 2-2-1

بعد  - على نحو طفيف أصيبوا بالمرضحتى الذين  -بعض األفراد  لدى في الظهور أعراض المرض عالمات أو وتستمر
 همتأهيل بعد دخولالالذين يعانون من أعراض حادة بمضاعفات ويحتاجون إلى إعادة  األشخاصصاب قد ي  و الشفاء. 

 المستشفى.
اإلصابة بفيروس حالة ما بعد " عادة تحدث 3منظمة الصحة العالمية،إلحدى النشرات العلمية الصادرة عن ًا ووفق 2-2-2

، فيروس كورونابـ بالفعليحتمل أن يكونوا قد أصيبوا في السابق أو الذين أصيبوا األفراد الذين  لدى (SARS-Co-V2" )كورونا
األقل وال يمكن تفسيرها من خالل  على شهرينعراض لمدة األ استمرار ظهور، مع أشهر من بداية اإلصابة 3بعد عادة وذلك 

 .آخرتشخيص 
تشكل ، أو قد فيروس كورونالحادة  حالةبعد الشفاء األولي من إصابة جديدة على وجود األعراض  تدلقد و  2-2-3

 أو تنتكس بمرور الوقت.ًا فاوت األعراض أيضقد تتو . ىاألولفي المرة المرض استمرارا لإلصابة ب
ي يمكن أن تال ضطرابات اإلدراكيةأو غيرها من االتشوش الوضيق التنفس و  رهاقالشائعة اإلتشمل األعراض و  2-2-4

 عضالتالسعال وآالم ال فيروس كوروناطويلة المدى األخرى المرتبطة بـالتشمل األعراض و تأثير على األداء اليومي.  ايكون له
 .ذهنيةنشطة البدنية أو القيام باألفاقم هذه األعراض بعد القد تتو . دوارالقلب والخفقان  شدةأو  المفاصل وألم الصدر وسرعةو 
ومشاكل الذاكرة  ةاإلدراكي وتأثر القدرةأو التذوق  الشمطويلة المدى الصداع ومشاكل التشمل العواقب العصبية و  2-2-5

 4أو القلق.واضطرابات النوم واألعراض العصبية والنفسية مثل االكتئاب  وصعوبة التركيز رهاقواالرتباك واإل
 العقليةالتأثير على الصحة  2-3
 أما. ردود الفعل النفسية مثل التوتر والقلق واالكتئاب جائحة فيروس كورونافي سياق  شائعةالفعل الردود من  2-3-1

المبيت والخوف من فقدان الوظيفة وظروف التقاط الفيروس مثل الخوف من الطائرات  طواقمالتي تؤثر على العوامل الظرفية 
التي المختلفة  واألحكام المفروضة على الرحالتقيود لا ة فيالسريع اتفي اللحظة األخيرة والتغيير  تالرحال جدول عديلوت الخارجي

 .يواجهها طاقم الطائرةي تال لضغوطامن كلها تزيد فإنها  المشاغبينوسلوك الركاب  في مختلف البلدانأفراد الطاقم تنطبق على 
، تأثير كبير على الصحة العقلية بشكل عام، بما في ذلك ا، مع جميع العواقب المرتبطة بهجائحةكان لل وقد 2-3-2

 قد يؤثر على السالمة التشغيلية. األمر الذيوالنفسية واالجتماعية لكل من الركاب والعاملين في مجال الطيران،  المعنوية الحالة
 10/11/2020في  صادرةالعقلية الواردة في النشرة اإللكترونية ال مبادئ الصحة تطبيقع الدول على ت شج  و  2-3-3

 الصحة العقلية للعاملين في مجال الطيران والركاب.ب هوضنلل( 2020/55)النشرة اإللكترونية 
( AMEs)أخصائيي الفحص الطبي في مجال الطيران من أجل سالمة الطيران، يجب على و على وجه التحديد، و  2-3-4

بالقلق عند  ايشعرو أن وتذكيرهم بأنه من الطبيعي أن يتأثروا أو  جازاتاإلالصحة العقلية مع حاملي  على ثاراآلمسألة مناقشة 
الفحص الطبي في مجال  ويأخصائشجع ييجب أن و . فيروس كورونالتعامل مع حدث غير طبيعي مثل جائحة لاالضطرار 

أن ضغوط العمل أو الحياة  دركوني ماأخصائي طبي عندمع أو  فيه ونيثقزميل الطاقم والمراقبين على التواصل مع أفراد الطيران 
 تجنبالفعالة للغاية لضمان األداء اآلمن و  االحترازيةعد الوعي الذاتي والتدخل المبكر من التدابير ي  و يمكن أن تؤثر على أدائهم. 

 .أي آثار صحية محتملة طويلة األجل معالجةالطيران في  في مجالالعاملين ومساعدة  عملهمن ع جازاتحاملي اإل إيقاف

                                                           
3 2021.1-Clinical_case_definition-_condition19-Post_COVID-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
4 2021.1-Neurology-Brief-Sci-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
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صدار الشهادات -3  التقييم الطبي الجوي وا 

 بعد التطعيم للعملطاقم الطائرة  استئناف 3-1

 الوطنية.لإلرشادات ًا الئقين للقيام بذلك وفقإذا كانوا  العملطاقم الطائرة أفراد  يستأنف يجوز أنبعد التطعيم،  3-1-1

يجوز للدول بعد التطعيم. ومع ذلك،  عن الطيرانإلزامية  إيقافترة فت فرض على الجميع أن ب اإليكاوال توصي و  3-1-2
المخاطر عمليات تقييم أخرى بناء على أي إجراءات احترازية في  بعد التطعيم أو إيقاف عن الطيرانفترات أن تنظر في تطبيق 

والمخاطر الناتجة عن  تهاوشدالجانبية  األعراضترجيح ظهور  ىمدأن يشمل تقييم المخاطر النظر في  وينبغي 5الخاصة بها.
 .تأثر القدرة على العمل

 بعد اإلصابة بفيروس كورونا العملاستئناف  3-2

وانتشار  بفيروس كورونا الطيران العاملين في مجال إصابة عنفي الوقت الحالي، ال توجد بيانات كافية متاحة  3-2-1
من  لمهاماألداء اآلمن ل تؤثر علىطويلة المدى للمرض أن الكل من اآلثار الحادة و ويمكن لبعد اإلصابة.  العقابيلو األعراض 

 .تأثر القدرة على العملوالمخاطر الناتجة عن حيث األداء الوظيفي 

التوقف عن الطيران أو  فيروس كوروناالطيران الذين يعانون من أعراض  في مجال جازاتاإليجب على حاملي و  3-2-2
 قواعدللًا نبغي فحصهم وفقتأكيد التشخيص أو استبعاده، ي وبعد. ي ستبعدالتشخيص أو  يتأكدالحركة الجوية حتى  مراقبةعن 

أحد  يقوم بهًا إضافيًا لك تقييمذ شملي، وقد عملهملياقتهم الستئناف المخاطر لتحديد مدى تقييم الوطنية القائمة على 
 ًا.روتينيًا شرطط لب إجراؤه وال يلزم أن يكون إذا  الطيران ألغراضطبي الفحص في ال نخصائيياأل

على استئناف العاملين في مجال الطيران  ةلمساعد ةالمناسب اإلرشاداتسلطات الطيران الوطنية  وينبغي أن تقدم 3-2-3
األدلة العلمية  رصدمن الضروري االستمرار في و . وكونهم ال ينقلون العدوىتعافيهم من فيروس كورونا  بعد بشكل آمنعملهم 
 لذلك.ًا وفقفي هذا الشأن المواد اإلرشادية  وتحديث اإلصابة بفيروس كوروناوآثار العدوى  مدى انتقالعن 

وعوامل االعتالل  العقابيلوالعالج المقدم وتطور المضاعفات أو  اإلصابةومسار ة الطبي الحالة النظر فييجب و  3-2-4
 .العملوتوثيقها بوضوح عند تقييم اللياقة الستئناف  القائمة

المصابين بشكل طفيف استئناف عملهم أو  بدون أعراض فيروس كورونايمكن لألفراد المصابين بمرض و  3-2-5
سلطات  الذى توصي بهالمعالج في غضون الحد األدنى من الوقت  همطبيب ريهيج بعد تقييمتقييم ذاتي أو إجراء بعد  الطبيعي

 الظروف التالية: أحد الصحة العامة الوطنية وسلطات الطيران في ظل

 ؛اً ولم يعد الفرد يعتبر معدي اتمختبر أحد البدون أعراض بواسطة مؤكدة إصابة  (أ

 ؛سلطات الصحة العامة تحددهاإتمام فترة العزل أو الحجر الصحي  (ب

اإلقامة  على سبيل المثال عدم ًا،حيث ال يكون مسار المرض معقدعراض )اإلصابة بالعدوى مع ظهور األ (ج
 زيد من مخاطر العجزأو ت   دائيةالقدرة األمن والشفاء التام( بعد زوال األعراض التي قد تقلل  المستشفى في

 .عن العمل

                                                           

5 rd_edition.en.pdf3_manual_10152Manuals/-CAOhttps://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/I. 
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في  العملالفحص الطبي في مجال الطيران بإجراء التقييم قبل استئناف  ين فيخصائيحد األوينبغي أن يقوم أ 3-2-6
 الظروف التالية:أحد ظل 

 ؛مستمر عالج يعانون من أعراض متبقية أو يحتاجون إلىال يزالوا مثل األفراد الذين  المكتملالشفاء غير  (أ

 ب العالج إعطاء األكسجين أوتطل  أو حيث  اإلقامة في المستشفىلمرض )على سبيل المثال، ل دمعق مسار (ب
 (؛اللجوء إلى جهاز التنفس االصطناعي

 ؛قابيلالعو  تطور المضاعفات (ج

 وجود حاالت طبية مصاحبة معقدة أو مزمنة. (د

ذا كانت هناك أعراض أو عقابيل مستمرة قد ت  و  3-2-7 أو التشغيل المادي ألجهزة التحكم في  اإلدراكيضعف األداء ا 
الشخص الي طبيب  إحالةأو معلومات إضافية يلزم الحصول على ، فقد عن العمل من مخاطر العجز الحادزيد أو ت   الطائرة

 .الستئناف العملطبية ال "اللياقة" قبل إصدار شهادةحد الخبراء في التقييم الطبي أمن تقييم ثانوي  متخصص أو إجراء

 — انتهى —
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