
 

 

 16خبر صحفي رقم 

 وبتكليف من "إياتا" ""أوكسيرا" و"إيدج هليثبحسب البحث الجديد الصادر عن 

اختبارات المستضدات السريعة خيار جديد وآمن يضمن إعادة اإلطالق الفعّال لقطاع النقل  
  الجوي  

دعا االتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دول العالم إلى الموافقة على اختبارات    –  2021مارس    30جنيف،  

كإحدى خيارات متطلبات السفر خالل هذه الفترة، وذلك   19- المستضدات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد

 ". Edge Health -"، و"إيدج هيلث OXERA –بعد البحث الجديد الذي أجرته كالً من "أوكسيرا  

اختبارات  حول  للنقل الجوي  الذي أجرته الشركتان، وبتكليف من االتحاد الدولي    البحثأبرز نتائج    ت نوكا

 ، ما يلي:  19-السريعة للكشف عن فيروس كوفيدالمستضدات 

"بي سي  نتائج قابلة للمقارنة على نطاق واسع باختبارات    اتتوفر أفضل اختبارات المستضد:  دقيقة •

لكل   ةفعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة فشل االختبار حالة واحدفي تحديد المسافرين المصابين بدقة.  "أر

"بي سي  اختبارات  دقة  أداء مماثل ل، ويتميز ب ٪ بين المسافرين( 1 لى معدل إصابة)بناًء عألف اختبار 

 . الخاطئة السلبيات النتائج مستويات  ضمن أر"

أسرع بمئة مرة من اختبارات "بي سي    المستضداتمن حيث أوقات المعالجة، تعد اختبارات    :مالئمة •

 أر" 

"بي  ٪ من اختبارات  60  بحوالي   نسبياً أرخص    ات اختبارات المستضدتعد  :  فعالة من حيث التكلفة  •

 سي أر". 

إعادة    ، المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي لنقل الجوي: "إنألكساندر دي جونياكوبهذا الصدد، قال  

توافر اللقاحات،  (. ومع  19-جائحة )كوفيد  تنشيط االنتعاش االقتصادي منإطالق قطاع النقل الجوي سيسهم في  

مجدداً الثقة  الدول  منح حكومات  ال تزال تبرز أهمية االختبارات في التصدي النتشار الفيروس، فضالً عن  

 . "إلعادة فتح حدودها أمام المسافرين

في نتائج االختبارات، لكن وفي الوقت    هي الدقةللحكومات  األولوية القصوى  : "تبرز  دي جونياكوأضاف  

، لذلك وبحسب البحث الجديد  االختبارات مريحة وبأسعار معقولة إلى أن تكون    اً رون أيضيحتاج المسافنفسه  

"، فإن هذا النوع من االختبارات قد أثبت جدارته  الذي تعاون االتحاد مع كالً من "أوكسيرا" و"إيدج هليث

لحكومات أن تأخذ بعين النظر هذه النتائج خالل سعيها إلعادة  لومتفوقاً على باقي االختبارات المعتمدة، وال بد  

   إطالق القطاع لديها".

 الخيارات 

، ال تسمح العديد للمسافرين. عالوة على ذلك ر محير  ، وهو أماً حالي   ومجزأة  متنوعة  اتمتطلبات االختبارإن  

"بي  من الحكومات بإجراء االختبارات السريعة. إذا كانت الخيارات الوحيدة المتاحة للمسافرين هي اختبارات  

https://www.iata.org/contentassets/1b7d9087f86b4bb282d4bd664861e65b/assessment-effectiveness-rapid-tests-oxera-edghealth.pdf


 

 

هذه  ، فإن هذه االختبارات تأتي بتكاليف كبيرة وعيوب وإزعاج. وفي بعض أنحاء العالم، تكون سعة سي أر" 

 إعطاء األولوية األولى بشكل صحيح لالستخدام السريري.  محدودة، مع االختبارات

يحتاج المسافرون إلى خيارات أكثر بالنسبة الختبارات الكشف عن الفيروس، وإن إضافة  دي جونياك: "وقال  

معايير توفر  كما  التعافي،  مرحلة  بالتأكيد  سيدعم  المستضدات  الختبارات  االتح  اختبارات  األوروبي  اد 

الدولي.  اً جيد  اً أساس  المستضدات  الصعيد  إلى  و  العتمادها على  هذه  نحن اآلن بحاجة  تنفذ  الحكومات  رؤية 

،  هو الحصول على مجموعة واضحة من خيارات االختبار الفعالة طبياً من ذلك  الهدف    ، إذ يكمنالتوصيات 

 ".جميع المسافرينأمام متاحة ، ووذات كفاءة مادية

 التكلفة 

السريعة خيار  إن المرجح ظهور حواجز كبيرة تمنعهم من  للمسافرين،    اً متاح  اً لم تكن االختبارات  فإنه من 

 السفر دوناً عن التحديات المتعلقة بالتكلفة، وبحسب البحث:  

تكلفة اختبار   • المثال، اً السفر تمام  تكاليف   "بي سي أر"يمكن أن تغير  فعلى سبيل  ستخضع عائلة    ، 

بتكلفة    اً اختبار  16زر الكناري لما مجموعه  راد مسافرة من المملكة المتحدة إلى ج مكونة من أربعة أف

٪ على  160أي ما يعادل زيادة حوالي    – يورو    1850جنيه إسترليني أو    1600إجمالية تبلغ حوالي  

 متوسط أجرة السفر بالطائرة. 

"بي  متطلبات اختبار  إضافة  ٪ مع  59بين لندن وفرانكفورت زيادة في التكلفة بنسبة  ت  رحال التشهد   •

 . سي أر

المنهج و • لندن    -إلى خمسة مسارات تمت دراستها )لندن    اً استنادإن هذا  فرانكفورت،    -نيويورك، 

المتحدة   المتحدة    -المملكة  المملكة  ر  تأثي يظهر  الكناري(    جزر  –مانشستر    ، باكستان  –سنغافورة، 

، وال شك أن استبدال اختبارات "بي  ٪65سيقلل الطلب بمعدل  والذي    "بي سي أر"  اتتكلفة اختبار

 فقط.  ٪30، ولكن بنسبة تكلفة على ال اتتأثيرات السريعة سيكون لها المستضد اتباختبار سي أر"

  اه االتحاد جرللرأي أفي استطالع  تعد حالياً ضعيفة، والتي  واجز المالية معنويات المسافرين  ستضعف الحو

أظهر  كما    ، وقت الفراغ بمجرد احتواء الوباء   ٪ إنهم سيسافرون أقل لقضاء58في فبراير للمسافرين، قال  

 ستكون معدالت سفرهم أقل في المستقبل.  ٪ من المسافرين من رجال األعمال 62االستطالع أن 

 مالئمة 

فحوصات "بي سي  مقارنةً ب   ات السريعةكبير الختبار المستضدباإلضافة إلى أوقات المعالجة األقصر بشكل  

الحالية في المملكة    اتختبارهذه االستغطي سعة    ، حيثختبارات هذه االإلى ندرة    اً أشار التقرير أيض ،  أر"

  عودة قد يتسبب في اختناقات عند    ، األمر الذي2019فقط من مستويات الركاب لعام  ٪  25حوالي    المتحدة

في التخفيف    ةساعدلم مقبوالً   اً خيارالسريعة   اتالمستضدلمستوياتها، وسيكون إضافة اختبارات    أعداد الركاب 

 . هذه الضغوطات



 

 

وقال ميشيل جراناشتاين، الشريك ورئيس قسم الطيران في شركة "أوكسيرا": "من المرجح أن تظل اختبارات  

وإن اعتماد النوع  زءاً من عملية السفر حتى خالل مرحلة إعادة فتح السفر الدولي،  الكشف عن الفيروس ج

الصحيح لهذه االختبارات سيحدد سرعة تعافي القطاع، وال بد من اختيار تلك الفحوصات التي تتميز بالسرعة  

رناه مؤخراً إلى  والكفاءة، والتي ستخدم مجتمع السفر العالمي واألعمال الدولية، حيث يظهر البحث الذي أصد 

وهي فع الة أيضاً    االختبارات األنواع األخرى من    نسبة الة بنفسالمستضدات السريعة ستكون فع    اختبارات أن  

  جراءات الحجر الصحي لمدة عشرة أيام".بنفس مستوى إ

ا فيها  وأضاف دي جونياك: "نحن نشهد انتشار واسع لالختبارات السريعة في األماكن التي ال تتعلق بالسفر بم 

اختبارات   إذ تعتبربغرض السفر يعتبر خطوة منطقية،   هاالمدارس وأماكن العمل، وإن توسيع نطاق استخدام

نتائج   السريعة وسيلة مثبتة علمياً، حققت  ممتازة وبنسب مشابهة الختبارات "بي سي أر" من المستضدات 

تكاليف هذه االختبارات تعد أقل    أن، أضف إلى ذلك  حيث تقليل نسب مخاطر انتقال الفيروس عبر الحدود

وبشكل ملحوظ عن اختبارات "بي سي أر"، وهو ما يخفف من األعباء المادية على العائالت واألفراد واألعمال  

 التي تتطلع للسفر مجدداً".

 - االتحاد الدولي للنقل الجوي -


