
 

 األهلية غير الحكومية النمساوية تدشن تطبيق المراقبة الجديد المبتكر "أوقفوا كوفيد" في جورجيا  NOVID20منظمة 

جاء هذا التطبيق تتويًجا لجهود المنظمة األهلية غير الحكومية النمساوية  --/ PRNewswire/ 2020من مارس  30تبليسي، جورجيا وفيينا، 
NOVID20  بالتعاون مع شركة برمجيات نمساوية رفيعة المستوى في مجال االبتكار التقني هيDolphin Technologies . وقد أصبح

 Rocket Mediaجميع أنحاء العالم من قبل شركة  التطبيق، الذي ال يحتاج إلى ترخيص لتحميله، متاًحا مجانًا لجميع الحكومات في
Communications . يعمل تطبيق منظمةNOVID20  وفق أحدث التقنيات؛ بما في ذلك خاصية البلوتوث لتحقيق أعلى درجات الدقة

حاالت العدوى حال االمتثال  وليس بناء على عملية التتبع القائمة على البيانات المستقاة من شركات االتصاالت. ومن ثم، يمكن تفادي ماليين
 للتوجيهات األكثر صرامة لحماية البيانات في ظل سرية تامة لهويات المستخدمين.

https://www.multivu.com/players/uk/8710251-لمطالعة اإلصدار الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر فوق الرابط: 
georgia-in-launched-novid20-app-monitoring/. 

  صرح تيدروس أدهانوم جيبرياسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قائالً: "أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ مزيد من اإلجراءات
ولكي ننتصر على الفيروس، يتعين علينا مهاجمته بأساليب قوية تستهدفه في العمق الختبار كل حالة مشكوك في أمرها  ئحة. المتشددة ضد هذه الجا

 لها وتتبع كل مخالط مقرب من تلك الحالة ووضعهما قيد الحجر الصحي". وعزل كل حالة تأكدت إصابتها وتقديم الرعاية الصحية

على تفشي ذلك التأثير العالمي الواسع في عزل كل شخص مصاب وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم. ولكن ال بد  تتمثل االستراتيجية الرئيسة للتغلب
س خياًرا  من استثناءات لتلبية ضروريات الحياة من قبيل شراء الطعام والمستلزمات الدوائية والحصول على الرعاية الطبية. إن العمل من المنزل لي

 األشخاص وربما يقوم العديد من األشخاص الحاملين للعدوى دون أن تظهر عليهم أية أعراض بنشر الفيروس دون وعي منهم.متاًحا أمام العديد من 

وقد اضطرت الحكومات حتى وقت قريب إلى االعتماد على ذاكرة األشخاص المصابين بالعدوى لتحديد األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة. ومن  
خالل  19لمخالطين المباشرين المحتمل إصابتهم بالعدوى أن نتعرف على تحركات الُمشَخصين بأنهم مرضى كوفيد المهم حتى نتمكن من إعالم ا

 الفترات الحرجة لعملية العزل. 

من عدمه. وتُستخدم  19للمستخدمين معرفة ما إن كانوا مخالطين لشخص تم تشخيصه كمريض كوفيد  NOVID20يتيح التطبيق الذي ابتكرته  
وتقنيات أخرى لتحديد الهواتف الذكية القريبة التي يشخص النظام أصحابها ( GPSلوتوث والنظام العالمي لتحديد المواقع الجغرافية )خصائص الب

تبين أن على أنهم من "المخالطين". وعندما يحدث الربط بين هاتفين، يقوم كالهما بتخزين هوية اآلخر وتاريخ ذلك التفاعل وتوقيته وموقعه. وإذا 
تبار أحد المستخدمين إيجابي فإن النظام يحذر جميع "المخالطين" له بأنهم عرضة الحتواء الفيروس ونشره. ويلي ذلك إصدار التوجيهات اخ 

 الحكومية بحسب األوضاع المتبعة في كل دولة. 

على إنشاء هويات مجهولة لكل   NOVID20يهتم هذا النظام بصفة خاصة بحماية الخصوصية والبيانات وفقًا للقانون األوروبي. يعمل تطبيق 
ا نشر  مستخدم وتخزين جميع البيانات محليًا على الهاتف باستخدام خاصية تشفير مخصصة للتخزين. ويتحكم المستخدمون تماًما في بياناتهم ليقررو

لتبرع ببياناتهم لدعم التحليل العلمي أية معلومات من عدمه وطبيعة تلك المعلومات وتوقيت نشرها. إضافة إلى ذلك، يستطيع المستخدمون طوًعا ا
 وتحسين عملية اتخاذ القرار من جانب الحكومات. 

. وقد وقد تم تطوير هذا الحل الجاهز لالستخدام كي تستفيد منه الحكومات التي ُمنِحت رخصة مجانية مع تحميلها تكاليف التهيئة والتشغيل فحسب
"لقد صممنا قائالً: "، NOVID20تنفيذي، المشرف على عملية تطوير تطبيق "ال Dolphin Technologiesصرح هارالد تروش، رئيس 

من الجماهير    برنامًجا ميسًرا من الممكن توفيره ليكون حاًل مستقال مع تثبيته ضمن التطبيقات المتوفرة حاليًا. ويتيح لنا ذلك البحث عن أعداد أكبر
 ل التطبيق خالل أيام قالئل في كل دولة بناًء على طلب حكومتها."وبصورة أسرع مع زيادة مساحة التغطية. كما نستطيع تشغي

وقد استفادت وزارة العمل ووزارة الصحة والشؤون االجتماعية في جمهورية جورجيا من هذا االبتكار في مرحلة مبكرة من تفشي العدوى. وقد 
بصورة ال يتسنى السيطرة عليها. يقوم التطبيق تلقائيًا، حال حدوث كان الغرض منه توفير معلومات دقيقة والوقاية من المرض والحماية من تفشيه 

في جورجيا  NOVID20عدوى مؤكدة، بإرسال تعليمات لتطبيق الحجر الصحي ومعلومات للسلطات المحلية التي يجري التواصل معها. تطبيق 
 ".STOP COVIDوأندرويد تحت اسم" iOSمتاح للتنزيل على األجهزة العاملية بنظامي 

يساعدنا في التعامل بصورة أسرع مع   بالغ الدقة وسهل االستخدام، وسوف كما صرح وزير صحة جورجيا، إيكاتيرين تيكارادزي، أن "التطبيق 
هذه الجائحة في جورجيا. ونرغب في ضمان استطاعتنا موافاة المرضى بأفضل رعاية صحية متاحة ومن ثم يتعين علينا محاربة هذا المرض 

تتبع جورجيا خطى اليابان وكوريا الجنوبية  ذه الجهود. ولن نقف مكتوفي األيدي حتى يصل نظامنا الصحي ألقصى طاقاته االستيعابية".مستعينين به
 اللتين نجحتا في وقاية نفسيهما من أزمة كورونا، السيما بالوسائل التقنية.
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. وفي 19ق التام بناًء على إفادات شخصية فحسب بشأن مرضى كوفيد وقد تعرضت أقاليم شاسعة من جورجيا والبلدان األخرى فيما مضى لإلعال
كافة البيانات الالزمة ويتعرف على المخالطين ذوي الحاالت الحرجة لوقاية الناس من تفشي الفيروس. كما  NOVID20هذا الصدد، يوفر تطبيق 

 يتسنى عن طريقه سن لوائح الحجر الصحي األكثر دقة.

 : 19لمواجهة كوفيد  NOVID20حقائق رئيسة عن تطبيق 

 هو حل تقني جاهز لالستخدام في محاربة انتشار فيروس كورونا.  •

التتبع المشفر مجهول الهوية واقتفاء األثر لتعريف األشخاص المعرضين لمخاطر تفشي الفيروس دون أن يتمكنوا من التعرف عليه،   •
 فيتسنى لهم كسر سلسلة العدوى. 

 أداة اتصال ضرورية لتبادل المعلومات بين الحكومات والسكان.  •

 يتسنى عن طريقه سن لوائح الحجر الصحي األكثر دقة.  •

 بالغ الفاعلية لتقصير أمد األزمة وتهبيط منحنى تفشي الفيروس. •
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