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الطيران، تنشر الفيروس في أماكن لم تُكن مصابة سابًقا وتعّرض 
 فيروس لوال ذلك.أشخاًصا بعيدين لم يكونوا في خطر اإلصابة بال

ُيعتبر السفر الجوي قّوة بارزة تحّرك ارتفاع وتيرة األوبئة وتفشيها 
واّتساع نطاقها إلى أماكن غير موبوءة. في األعوام األخيرة، ساهم 
الطيران في نشر أوبئة عّدة، بما فيها متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

مة التنفسية الحادة (، والمتالز 2009(، وباء إنفلونزا الخنازير )2012)
 (. 3( )2002سارس ) -الوخيمة 

بفضل قيود السفر التي فرضتها الحكومة الصينية، تراجع معّدل 
%، ما أّخر استيراد الحاالت 81,3تصدير الحاالت اليومي بنسبة 

في أماكن سالمة من الفيروس وأتاح الفرصة للدول بتحضير 
السفر أكثر فعالية من  (. بدا أّن تقليص4استجابتها الصحية العامة )

(. بالتالي، 5" )19-تخفيف العدوى المحلية في الحّد من تفشي "كوفيد
قد يشّكل رفع اإلقفال العام وتخفيف تدابير احتواء الفيروس الداخلية 

 خطوات مناسبة طالما تستمّر القيود على السفر الجوي.

ى ينبغي أن يّتخذ صانعو السياسات إجراءات استثنائية للحرص عل
تكّيف السفر الجوي مع نمط الحياة الجديد واستعادته لوظيفته ضمن 

 معايير السالمة، من دون مضاعفة خطر نقل الفيروس. 

لذا، يجب تطوير أساليب حديثة لالستجابة بفعالية أكبر للمخاطر 
المستقبلية المنظورة. يسعى هذا التقرير إلى إرشاد صانعي السياسات 

خدمات السفر الجوي لتفادي موجة ثانية خالل مرحلة إعادة تسيير 
 " أو التخفيف من وطأتها.19-من وباء "كوفيد

 

 تمهيد

في العدد األّول من هذه السلسلة، قّدم "معهد الصحة العالمية" دلياًل 
-عاًما لدعم الدول في تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا "كوفيد

تقرير األّول " ورفع حالة التعبئة العامة/اإلقفال العام. سّلط ال19
الضوء على المبادئ األساسية التي يجب أن ترتكز عليها أي 
استراتيجية لتخفيف إجراءات احتواء الفيروس )تخفيف تدريجي، 
وذكي، ومرتبط بسياق البلد، وقابل للعكس( ووضع نظام متين لفحص 

( في كّل دولة 3T-Iالحاالت، وتعّقبها، ومعالجتها، وعزلها )نظام 
حتواء أّي تفٍش مستقبلي لدى رفع تدابير لتسهيل جهود ا

 (. 1االحتواء/التعبئة العامة كلًيا )

 4,8، ُسّجلت إصابة أكثر من 2020مايو/أيار  18حتى تاريخ 
 آالف 317مليون شخص بالفيروس الذي أّدى إلى ما يفوق عن 

(. في غياب دواء شاٍف ولقاح فّعال، اعُتِمدت 2حالة وفاة حول العالم )
ير دوائية، وطّبق باحثون عديدون نماذج وبائية إلنارة تدّخالت غ

" 19-اإلستراتيجيات وتمكينها من مكافحة ارتفاع في إصابات "كوفيد
 والتخفيف عن أنظمة الرعاية الصحية المنهكة.   

كذلك، تبّنت الحكومات سياسات صارمة شملت التباعد االجتماعي 
تدابير االحتواء هذه  واإلقفال التام أو الجزئي. على الرغم من أنّ 

برهنت فائدتها في تخفيف عدد الحاالت والوفيات حول العالم، عّطلت 
 أعمال الشركات وألقت بظاللها على االقتصاد على المدى القصير. 

لتجنيب االقتصاد المزيد من الخسائر، بدأت الحكومات بالتخطيط 
ّن إلستراتيجيات الخروج من أزمة فيروس كورونا أو تطبيقها. لك

مصدر القلق الرئيسي هو عودة تفّشي الفيروس بعد تخفيف خطط 
التدّخل. لذا، من الضروري وضع خّطة واعية لتحقيق التوازن األمثل 

 بين الحماية الصحية واالقتصادية.

سبق أن ناقشنا مقاربة محّددة مرحلية وقطاعية لتخفيف تدابير احتواء 
د، نرّكز على السفر الجوي الفيروس ورفع التعبئة العامة. في هذا العد

الذي ُيعتبر أحد أكثر القطاعات تأثًرا بأزمة فيروس كورونا، إذ أّن 
 المواصالت  البعيدة المدى،  مثل الطرقات  العامة الدولية  وخطوط 

 د. شادي صالح

 مؤسس ومدير معهد الصحة العالمية
 معهد الصحة العالمية

 الجامعة األميركية في بيروت
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التدابير الوقائية لضمان سالمة السفر الجوي بعد مرحلة 
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من المتوّقع استئناف السفر الجوي مع تراجع ملحوظ في معّدالت 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجّد، لكن ما من مّدة زمنية محّددة 
الستكمال الرحالت. يتوّقع كثيرون عودة الطيران بين منتصف 

 .2020أواخر صيف و 

لكن، قبل التفكير في رفع الحظر عن السفر الجوي، يجب أن تتأّكد 
السلطات من امتالك الدولة للموارد الالزمة لتطبيق إجراءات 
صارمة في المطارات وعلى متن الطائرات لتفادي تفشي الفيروس 

 في الهواء خالل السفر. 

 
 تعقيم المنشآت

 

ن الضروري تنظيف وتعقيم المنشآت للحّد من تفشي الفيروس، م
واألسطح، كخطوة بديهية ولكن أساسية. يجب أن تحرص السلطات 
على توفير الموارد الالزمة على الدوام للتطهير المتكّرر لبوابات 
الوصول، والباصات، وغيرها من األماكن التي يمّر بها الركاب. 

 كذلك، يجب تنظيف الطائرات وتعقيمها بعد كّل رحلة.
أ استعمال أجهزة مبتكرة وعالية التقنية في بعض المطارات لدعم بد

هذه العملية. في مطار بيتسبيرغ الدولي مثاًل، يجري العمل على 
فوق بنفسجية لتنظيف رجال آليين بتحّكم ذاتي مجّهزين بأشّعة 

في هونغ كونغ، ُطّبقت أساليب تكنولوجية عديدة (. 6األرض )
بما فيها منشأة تعقيم مجّهزة  ،19-للحّد من انتقال كوفيد

 للميكروبات   مضادّ   ، وتغليفCleanTechالنظيفة   بالتكنولوجيا
 

(. ُنشر الرجال اآلليون 7لألسطح، ورجال آليين مستقّلين للتنظيف )
في المطاَرْين للمحافظة على نظافة األرض أو األماكن العامة 

أجهزة التعقيم الجوي أو م ومنشآت الركاب وتعقيمها بعمق باستخدا
 .األشّعة فوق البنفسجيةب

لتعقيم األسطح وتفادي انتقال الفيروس، لجأت بعض الدول إلى 
وضع غالف خفّي مضاّد للميكروبات على جميع األسطح التي 
غالًبا ما يلمسها الركاب والتي ُتصّنف كـ"أسطح كثيرة اللمس"، مثل 

كشاك تسجيل الوصول، المقابض، وقاعات الجلوس، والباصات، وأ
 (. 7والحمامات، وعربات األمتعة، وأزرار المصاعد )

كناية عن مقصورة تعقيم لكامل الجسم،  CleanTechإّن منشأة 
ثانية.  40يدخل إليها الشخص كي يخضع للتعقيم في غضون 

قبل الدخول إلى المقصورة، يحتاج الركاب إلى التحّقق من حرارتهم. 
مقصورة بمضادات للميكروبات تقتل وقد تّم تغليف داخل ال

الميكروبات على الناس والمالبس عن ُبعد من خالل عملية الحفز 
الضوئي وباستخدام ِإبر متناهية الِصغر. كذلك، تبّخ المقصورة 

 المطّهر على الشخص الذي يدخل إليها لتعقيم فوري.

ُيضبط الضغط على درجة سلبية داخل المقصورة لعزلها ومنع 
-عدوى بين البيئة في الخارج والداخل وتفادي تسّرب كوفيدانتقال ال

 (.7من المنشأة وتدميرها ) 19
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تنظيم تدفق الركابإعادة   

يجب أن ُيعطى الركاب توصيات باّتباع إرشادات التباعد 
االجتماعي عبر المحافظة على مسافة جسدية بين المسافرين 

(. 8والموظفين عند أكشاك الوصول والصعود على متن الطائرة )
لكن، قد يتسّبب التباعد االجتماعي عند المطارات بطوابير طويلة 

ى الطائرة، فيؤدي إلى مشكلة بسبب ضيق جًدا للصعود إل
 (.  9المساحات في المطارات )

لذا، يجب وضع خطط لضبط الطوابير بفعالية أكبر. قد تكون 
إستراتيجيات سبق أن اّتبعتها المطارات والخطوط الجوية لتقليص 
وقت االنتظار وتحسين تجربة الركاب مؤاتية في هذه الظروف 

صعود إلى الطائرة. أطلقت خطوط لتفادي طوابير طويلة عند ال
دلتا الجوية ميزة طابور افتراضي على تطبيقها اإللكتروني إلعالم 
الركاب عند وصول دورهم )رقم مقعدهم( للصعود إلى الطائرة 

خطوط "إيزي جيت" فعالية الصعود (. ويدرس مطار غاتويك و 10)
 (. 11إلى الطائرة بحسب رقم المقعد لتسريع العملية )

اكتظاظ هذه األماكن بالمسافرين، يمكن استعمال اإلشارات، لتفادي 
والعالمات على األرض، وغيرها من الوسائل لتشجيع توسيع 
المسافة الجسدية بين الناس. يجب تنظيم تدفق الركاب من خارج 

 مدخل المطار حتى أكشاك الوصول والبوابات.

 أتمتة خدمات الركاب

يجب أن تعيد سلطات المطارات تنظيم مطاراتها للتكّيف مع الواقع 
 المستجّد وتسهيل جهود احتواء أي تفٍش فيروسي مستقبلي.

ترونية للحّد ينبغي أن تشّجع هذه السلطات استخدام األجهزة اإللك
، برز نمّو في 19-من االحتكاك البشري. قبل وقوع أزمة كوفيد

استعمال نمط أتمتة خدمات الركاب لتحسين تجربتهم في المطارات 
وتسهيل حركتهم بمساعدة التكنولوجيا. لكن، في المرحلة ما بعد 

، يجب االعتماد أكثر على االبتكارات التكنولوجية 19-كوفيد
 ي للحّد من خطر تفّشي أمراض مستقبلية.والذكاء االصطناع

يجب أن تغّير المطارات أنظمتها وتستثمر مواردها في التكنولوجيا 
 (.12الرقمية )

كذلك، يجب أن ُيشّجع توّجه المطارات إلى إجراءات ال تعتمد على 
المالمسة لتفادي المزيد من االحتكاك بين الموظفين والركاب، على 

الذاتية، وشاشات تسجيل الوصول وضع الحقائب غرار أنظمة 
البيومترية، والبوابات اإللكترونية، تدابير الصعود إلى الطائرة 
باستخدام ميزة التعّرف على الراكب من خالل مالمح الوجه. يمكن 
تطبيق هذه اإلجراءات التي ال تحتاج إلى مالمسة عند أكشاك 

 الوصول، والهجرة، واألمن.
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من الضروري أاّل تقتصر إجراءات المسح على الحدود الخارجية 
افرين الدوليين، وإّنما أن تشمل الحدود الداخلية للوافدين أيًضا. للمس

يجب أن تجّهز سلطات المطار مرافقها بآالت مسح حرارية 
أوتوماتيكية لقياس حرارة المسافرين عن ُبعد لدى وصولهم 
ومغادرتهم، وبناًء على ذلك، تسمح لهم بإكمال رحلتهم أو تخضعهم 

الحرارة وحده ال يكفي الحتواء للمزيد من الفحوصات. لكّن فحص 
ألّن بعض األفراد قد ال تظهر عليهم أعراض  19-تفشي كوفيد

(13.) 

بدأت خطوط االتحاد الجوية بتحضير تكنولوجيات الخدمة الذاتية 
من دون مالمسة لفحص الركاب عبر تقييم مؤشراتهم الحيوية عند 
نقاط االتصال في المطارات، مثل أكشاك الوصول، ووضع األمتعة 

تّم أيًضا تطوير وسائل تكنولوجية مثل  وبوابات األمن والهجرة.
واجهة للمستخدم قائمة على التعّرف الصوتي، وطريقة لمسح 
جوازات السفر من دون الحاجة إلى وضعها على اآللة، لتمكين 

 (.14استعمال أجهزة الخدمة الذاتية من دون مالمسة )

 

 

 

 

 التوصيات األساسية

 مطارات ومقصورات الطائرات بشكل دائم ومتكّرر.ن الضروري تعقيم قاعات الم 
 مكن تطوير أجهزة ُمبتكرة وعالية التقنية للمساعدة في عملية التعقيم والحّد من االحتكاك البشري.ي 
 جب إعادة تنظيم المطارات بشكل يحّسن تدفق الركاب ويطّبق التباعد االجتماعي.ي 
 إلى اإلجراءات من دون مالمسة للحّد من خطر انتقال الفيروس.  جب أن تّتجه المطارات إلى أسلوب األتمتة وتلجأي 
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 قواعد جديدة للسفر جًواوضع 
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 إعادة ترتيب جداول الرحالت

من الضروري أن ُيعاد فتح المطارات بشكل تدريجي، مع الحرص 
على تسيير الرحالت الدولية بطريقة منّظمة وضبط زحمة الركاب. 
خالل المرحلة األولى، ينبغي أن تبدأ الخطوط الجوية بتقييم شبكة 
 الطائرات لديها لتنظيم حركة إقالعها وهبوطها بطريقة متباعدة.

المطارات، يجب أن تكون الرحالت متفّرقة لتفادي االكتظاظ في 
خالل اليوم. لدى جدولة الرحالت في أوقات مختلفة، ينخفض 
تلقائًيا عدد الركاب في أي وقت عند أكشاك الوصول، ونقاط 
التفتيش األمني والتحقق من جوازات السفر والبوابات. بالتالي، 
د يتراجع خطر انتقال الفيروس، ويصبح تطبيق تدابير التباع

 .االجتماعي وتفادي الطوابير الطويلة معقوالً 
 

  تقليص سعة الطائرات
 

ُيفترض بالطائرات أن تخّفض أيًضا إشغال المقاعد على متنها، 
ولكّن هذا التدبير وحده غير كاٍف. على الخطوط الجوية تخفيض 

% لتوسيع المسافة الجسدية 40% إلى 30سعة طائراتها بنسبة 
كّن إبقاء مقعد شاغر بين راكبين قد ال يكون كافًيا بين الركاب. ل

للمحافظة على تباعد اجتماعي مناسب، إذ أّن الطائرات الحديثة 
مصّممة بمقاعد ضّيقة لتعزيز الربح، بالتالي ال تتخّطى المسافة 

إبقاء المقعد األوسط فارًغا، تكون سنتمتر. لدى  45بين راكبين 
  (.15% )66,7نسبة إشغال المقاعد 

 

 تطبيق تدابير وقائية عملية

سيكون وضع الكمامات والقفازات إلزامًيا لجميع الموظفين 
أخرى للنظافة المداومين، باإلضافة توفير مطّهر اليدين ومنتجات 

 لطاقم العمل. الصحية في جميع األوقات

يجب أيًضا توزيع الكمامات عند مداخل المطارات لتفادي تلوث 
األسطح بالفيروس وانتقاله من خالل قطيرات الرذاذ الشخصي. 
 كذلك، ُيطلب من الركاب وضع الكمامات في المطار وعلى متن

من تشمل التدابير األخرى وضع حواجز واقية . (16) الطائرة
المواد عند أكشاك الوصول ومنضدات  البلكسيغالس أو غيرها من

التحّقق من جوازات السفر للحرص على سالمة الموظفين، 
 19-وتخصيص غرف عزل للرّكاب المشتبه بإصابتهم بكوفيد

(17 .) 
 

على متن الطائرات، يمكن تطبيق قواعد عّدة للحّد من خطر انتقال 
الفيروس، مثل التخّلص من المجالت وأي مناشير موجودة في 

وب المقاعد، وتغيير طريقة تغليف الطعام والمشروبات، وتبسيط جي
إجراءات الخدمة على متن الطائرة لتخفيف حركة المضيفين 
والمضيفات وتفاعلهم مع الركاب. كذلك، ُتنصح سلطات الخطوط 
الجوية بالحّد من األمتعة المحمولة المسموح بها على متن الطائرة، 

وتر المحمولة، وحقائب الَيد، على أن تقتصر على أجهزة الكمبي
 (.18و 8وأغراض األطفال )

 

 

 

 

 التوصيات األساسية

 لى المطارات أن تستعيد عملها تدريجيًا.ع 
ن الضروري تخفيض نسبة إشغال المقاعد على م 

متن الطائرات كحّل قصير األمد ومكّمل للتدابير 

 السابقة.
المطارات جب اتخاذ إجراءات وقائية في ي 

 والطائرات مثل وضع الكمامات.

 

من الضروري أن يتغّير السلوك التقليدي خالل الرحالت عبر 
 تطبيق تدابير وقائية في المطارات وعلى متن الطائرات. 
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 جواز السفر الصحي اإللكتروني
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إّن جواز السفر الصحي اإللكتروني كناية عن شهادة افتراضية 
تِصف الوضع الصحي للفرد. بدأ استخدام هذه الشهادة حديًثا 
ضمن التدابير المّتخذة لتخفيف شروط التباعد االجتماعي. يمكن 

هذا الجواز عندما ُيرفع حظر الطيران لتخّطي الخطر  استعمال
العالي بانتقال الفيروس خالل السفر الجوي. كذلك، يساعد جواز 

ني في إطالع سلطات المطارات على حالة السفر الصحي اإللكترو 
الركاب، وما إذا كانوا مصابين أو عرضة لإلصابة بالفيروس. 
عندها، ال ُيسمح لهؤالء األفراد بالصعود إلى الطائرة وُيطلب منهم 

  االلتزام بالحجر المنزلي.

يمكن تطبيق هذه الخطة على مستويين مختلفين، األول من خالل 
الثاني من خالل فحص مناعة األفراد و  19-إجراء فحص كوفيد

 ضّد الفيروس.

 

 19-شهادة فحص كوفيد
 

في هذه الحالة، تجري سلطات الصحة أو المطارات فحوصات 
على جميع الركاب للتحّقق من حالتهم الصحية وما إذا كانوا 
مصابين بالفيروس. غالًبا ما يوصى بالفحص السريع للفيروس 

الحتمال كتدبير تكميلي لتقنية المسح الحراري بسبب تعزيزها 
يخضع جميع  (.24اكتشاف الحاالت المصابة بشكل ملحوظ )

، وعليهم 19-الركاب الذين يصلون إلى هونغ كونغ لفحص كوفيد
(. يقّدم مطار فيينا 25ساعة لصدور نتائجهم ) 12االنتظار حتى 

سريعة لمنح الركاب الوافدين والمغادرين شهادات  PCRفحوصات 
 (.22) 19-طبية تؤّكد عدم إصابتهم بكوفيد

أّما جزر الكناري، فستطّبق إستراتيجية جواز السفر الصحي 
اإللكتروني وستستقبل الطائرة السياحية األولى في يوليو/تموز. 

للتأكيد على أّن الركاب غير  Hi+Cardوسُيستعمل تطبيق 
 (.26) 19-مصابين بكوفيد

 

 
 19-جواز السفر المناعي لكوفيد

 19-كوفيد جدول فحوصات 
 

يجب إجراء فحوصات عديدة للحرص على سالمة الركاب للسفر. 
مناسبة إجراء المختبرات لفحوصات ُتعتبر إحدى اإلستراتيجيات ال

 ، بالتعاقدPCRتحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل أو ما ُيعرف بالـ
مع السفارات الوطنية، قبل ثالثة أيام من الرحلة لإلتاحة للراكب 

كذلك، يجب (. 19,20بإلغائها في حال كانت نتيجته إيجابية )
لدى  19-إجراء فحوصات سريعة للتحّقق من اإلصابة بكوفيد

 PCRوصول الراكب إلى وجهته النهائية. تّم تطوير فحوصات 
، مع 19-سريعة لرصد المضاّدات واإلصابات النشطة بكوفيد
 (. 21,22تأمين النتائج في غضون ساعتين إلى ثالث ساعات )

 

 

في  PCRيمكن إجراء فحص األجسام المضاّدة ليكّمل فحص الـ 
أي وقت، في حال اعتماده، إذ يؤّكد أّن الشخص يملك مناعة ضّد 

 (.23الفيروس )

قترحت بعض الحكومات، بما فيها تشيلي، وألمانيا، وإيطاليا، ا
استعمال جوازات المتحدة األميركية والمملكة المتحدة، والواليات 

(. يؤّكد هذا الجواز أّن حامله لديه 27) 19-المناعية لكوفيدالسفر 
مناعة ضّد فيروس سارس، وال يشّكل خطًرا على السّكان أو على 

 نفسه. 
 

-، يجب أن تكون نتيجة فحص كوفيدرد هذا الجوازكي يحمل الف
جسام المضادة في الدم إيجابية، سلبية ونتيجة فحص األ 19

 .(21أدوات الكشف السريع عن األجسام المضاّدة )باستعمال 
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بدأ العمل على بعض التقنيات التي يمكن أن تحّل مكان جوازات 
 QRالسفر المناعية، مثل تطبيقات ذات رموز االستجابة السريعة 

Codes (23 تحفظ هذه التطبيقات بيانات الحالة المناعية .)
لمستخدمها، ويتّم االستحصال عليها من سلطات الرعاية الصحية. 

، يجري مسح رمز االستجابة لدى وصول المسافر إلى المطار
 السريعة للتحّقق من مناعة الشخص.

اقترحت السلطات األسترالية بدورها استعمال جوازات سفر صحية 
بإسم "جوازات سفر المحيط الهادئ"، وتسمح فقط بالسفر إلى الدول 
المجاورة مثل نيوزيلندا التي طّبقت إجراءات مشابهة مع أستراليا 

ا سمح بوضع اتفاقية سفر بين البلدين ، م19-لضبط تفشي كوفيد
(28.) 

 تحديات جوازات السفر المناعية

ال يخلو هذا االقتراح من التحديات، إذ توضع صالحيته موضع 
 شّك لدى تناوله من ناحية إنصافية وتقنية واجتماعية.

أّواًل، من غير الواضح بعد ما إذا كان المرضى الذين تعافوا من 
من اإلصابة به مّرة أخرى، كما أّن فترة استمرار  محميين 19-كوفيد

 مناعتهم ضّد الفيروس غير مؤّكدة.

 

كذلك، من غير الواضح ما إذا كان هناك خطر تفاعل بين 
مضادات األجسام لفيروس سارس وأنواع أخرى من فيروس كورونا 

 (. 23قد تعطي نتائج إيجابية كاذبة )

نتائج إيجابية وسلبية كاذبة ثانًيا، قد يزداد خطر الحصول على 
. ال تزال دّقة (29) بحسب توقيت فحص األجسام المضادة

والمصادقة. إذا كانت نتيجة فحص وموثوقية الفحص قيد الدراسة 
الفرد إيجابية كاذبة، قد يخطئ االعتقاد بأّنه يملك المناعة ضّد 

(. 27الفيروس ويغّير سلوكه، ما قد يعّرضه لإلصابة بالفيروس )
تمل أن ُيصاب هذا الشخص بالفيروس ويشّكل خطًرا على ُيح

 صحته وصحة اآلخرين.

ثالًثا، قد تمّيز جوازات السفر المناعية ضّد أشخاص غير قادرين 
على تحّمل كلفة الفحص أو عواقب عدم الذهاب إلى العمل، ما 

منحرًفا اللتقاط الفيروس ليصبح لديهم مناعة قد يخلق لديهم دافًعا 
 (.18ضّده )

 

 

 

 التوصيات األساسية

 19-د يُعتبر إخضاع الركاب لفحص كوفيدق 

مثاليًا إليقاف  ومضادات األجسام الخاصة به حًّل 

انتشار الفيروس، لوال التحفظات العلمية عليه 

 وتحدياته التمييزية.
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