
 

 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو 5/8/2021للنشر فوًرا: 

 
 

" لدعم العودة اآلمنة للسياحة EXCELSIOR PASS PLUSأعلن حاكم نيويورك كومو عن إطالق بطاقة "
 واألعمال التجارية المتعلقة بالسفر.

  
بعد نجاح منصة نيويورك األولى من نوعها في الواليات المتحدة، أصبحت اآلن توفر خيار بطاقة عبور معترف بها في 

 الواليات األمريكية األخرى ودول العالم والمنشآت التجارية واألعمال حول العالم 
  

حيث تم إصدار ما  --"Excelsior Passويأتي نجاح هذا الخيار كنتيجة طبيعية لنجاح جواز سفر اللقاح أو التطعيم "
 ماليين جواز سفر حتى تاريخه 3يزيد عن 

  
 Excelsior Passقبول رفع بطاقة   VeriFLYفي شراكة هي األولى من نوعها، أعلن تطبيق التحقق من الهوية 

Plus للسفر على خطوط الطيران األمريكية 
  

كما أعلن كٌل من مسارح برودواي وورشة شيكسبير التابعة لمنظمة الفنون ودار أوبرا ميتروبوليتان في مركز لينكولن  
للدخول إلى فعالياتهم؛ إلى جانب هذا، فقد أعلنت شركة  Excelsior Passعلى قبول وتفعيل جواز سفر التطعيم 

خالل فاعليات االستضافة المخطط لها في   Excelsior Passالضيافة ماريوت انها ستقدم حلواًل لجواز سفر التطعيم 
 فرع لها في مدينة نيويورك 200أكثر من 

  
"لتوسيع فرص السفر والتجارة لسكان  Excelsior Pass Plusأعلن حاكم مدينة نيويورك أندرو م. كومو إطالق بطاقة " 

والذي   Excelsior Passمدينة نيويورك من خالل تمكين التوافق بين منصة جواز سفر التطعيم الخاص بمدينة نيويورك 
مليون جواز سفر تطعيم، باإلضافة إلى ما توفره هذه المنصة من دليل رقمي على تلقي   3من خالله تم إصدار ما يزيد عن 

لحصول على نتائج اختبار سلبية، باإلضافة إلى موقع بطاقات الصحة الذكية المعترف بها دولًيا والشهيرة بمستوى  اللقاح أو ا
. وهذا يتضمن  VCI  المطورة من قبل اتحاد دولي ُيطلق عليه اسم إطار العمل الخاص ببطاقات الصحة الذكية األمان العالي

شراكة هي األولى من نوعها على مستوى الواليات المتحدة األمريكية مع التطبيق اإللكتروني الخاص بتحقق الهوية 
VeriFLY   والُمقدم من شركةDaon والتي من خاللها سيتمكن مستخدمي بطاقة ،Excelsior Pass Plus  رفع بطاقة

بكل أمان على هذا التطبيق للسفر على خطوط الطيران األمريكية إلى   (COVID-19)التطعيم المعتمدة والخاصة بلقاح 
اليونان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وجزر البهاماس، إلى جانب الرحالت غير المباشرة التي يمكنهم القيام بها إلى السلفادور  

ومن المتوقع أن تصبح قائمة هذه البلدان أطول بكثير مع زيادة عدد  يماال وجمهورية هندوراس وبورتريكو.وألمانيا وغوات
 الشراكات الميسرة للوصول إلى مزيد من الدول حول العالم. 

  
من المنشآت التجارية   في العديد  Excelsior Pass Plusوسيصبح سكان مدينة نيويورك قادرين على إظهار بطاقة  

البطاقات  والمواقع التي يتطلب التواجد فيها إبراز دلياًل على تلقي اللقاح، وأيًضا أثناء السفر إلى الوجهات المطبقة لنظام
نتيجة طبيعية للشراكة االستراتيجية بين والية نيويورك واالتحاد   Plus Excelsior Pass. وتعد بطاقة الذكية  الصحية

بياًل أماًنا لسكان مدينة نيويورك للحصول على  ، والتي تعمد إلى توفير سVCIالدولي إلطار عمل البطاقات الصحية الذكية 
بهدف تيسير السفر  - إطار عمل البطاقات الصحية الذكيةباستخدام COVID)-(19نسخة رقمية آمنة من شهادة تلقى لقاح 

 الداخلي والدولي وجعل تجربة السفر التجاري أكثر أمًنا وإنسيابية وتتضمن تالمًسا أقل.
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=85630b5a-daf83241-8561f26f-0cc47a6d17e0-30473292dc880133&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eeab3494-b1300d8f-eea9cda1-0cc47a6d17e0-12e91eed7f22727d&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19e9c6c5-4672ffde-19eb3ff0-0cc47a6d17e0-15a61bfd55d83897&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19e9c6c5-4672ffde-19eb3ff0-0cc47a6d17e0-15a61bfd55d83897&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e8755dc7-b7ee64dc-e877a4f2-0cc47a6d17e0-2c6851f217391563&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health


 

 

في تمكين سكان نيويورك من   Excelsior Passوقد صرح حاكم والية نيويورك كومو قائاًل "لقد نجح جواز سفر التطعيم 
"وستساعد بطاقة   العودة إلى األشخاص واألشياء التي يحبونها، األمر الذي من شأنه دفع عجلة التعافي االقتصادي لألمام" 

Excelsior Pass Plus  على تحقيق هذا األمر على مستوى أوسع، كما أنها جزًءا من التزامنا واسع النطاق لالرتقاء
منذ أول يوم، وقد تعرضنا إلى المعضلة األخالقية   تحقق من تلقي اللقاح بشكل آمن إلى المستوى التالي.بجهود شهادات ال

فال يمكن االستغناء عن واحد باآلخر، وباستمرارنا في إتباع خطى  -"الصحة العامة أم االقتصاد"، وهو خيار زائف 
نستمر في ابتكار وتحديث أدواتنا التي ستضمن لنا رفاه وازدهار  وإرشادات العلم، علينا أن نظل متقدمين دائًما على الوباء، و

 سكان مدينة نيويورك ومنشآتها التجارية معًا، فال بديل ألحدهما على اآلخر".
  

الذي طرحته والية نيويورك، قمنا بإطالق بطاقة  Excelsior Passوكنتيجة طبيعية لنجاح حل جواز سفر التطعيم 
Excelsior Pass Plus ي ستعمد على توسيع استخدامات جواز السفر في دعم العودة اآلمنة للسياحة والسفر التجاري  الت

مع توفير خيار جواز سفر يحمل نفس القدر من المعلومات والصالحية كبطاقة   -وهما أحد أهم الدوافع االقتصادية للوالية  -
ت ال تزيد في قيمتها عن بطاقة عادية  مع حماية وأمان أفضل وفي نفس الوق CDC Vaccination Cardالتطعيم 

 معرضة للفقدان أو السرقة بسهولة، ولكنها معتمدة من والية نيويورك.
  

منظمة  570، وهو ائتالف تطوعي من VCIضمن شراكة مع االتحاد الدولي   Excelsior Pass Plusوقد تم تطوير بطاقة 
  مشروع كومنز،وميكروسوفت ومستشفى بوسطن لألطفال، و شركة ميتري مايو كلينيك، وتابعة للقطاعين العام والخاصة وتشمل

مفتوحة المصدر والتدابير المطبقة حالًيا في واليات مثل  إطار عمل البطاقات الصحية الذكيةالتي تقود تطوير وتنفيذ  -المنظمة
إلى   Excelsior Pass Plusويزيانا وهاواي. باستخدام نظام األمان بالمصادقة ثنائية العوامل، تهدف بطاقةكاليفورنيا ول

توسيع نطاق جهود الوالية والتزامها نحو تمكين األفراد مع حل سهل الوصول ومجاني وجدير بالثقة ويحافظ على خصوصيتهم 
قي أو رقمي، مع دعم لمعايير التوافقية المطلوبة إلصدار البطاقات لنسخة معتمدة سجل اللقاحات التي حصلوا عليها بشكل ور

دولة حول العالم تسمح   50والبيانات الطبية المعتمدة المتعلقة بهوية الفرد. حالًيا ما يزيد عن   -الصحية المعتمدة حول العالم 
 . (COVID-19)بدخول المسافرين األمريكين الحاصلين على دليل تلقي لقاحات 

  

"يعد إعالن الحاكم كومو كسابقة شراكة  ريك كوتون، المدير التنفيذي لهيئة الميناء لمدينة نيويورك ونيوجيرسي قائاًل: كما صرح
والتي من المتوقع لها أنها ستسمح للمسافرين  VeriFLYهي األولى من نوعها بين مدينة نيويورك والتطبيق اإللكتروني 

الت الطيران الدولية في خطوة جوهرية وأساسية إلعادة بناء السياحة والسفر  لرح  Excelsior Pass Plusباستخدام بطاقة 
والشراكة مع  Excelsior Pass Plusالتجاري من جديد، فهما محوري اقتصادنا اإلقليمي بال نزاع. كما أن إطالق بطاقة 

سيعمل على تعزيز الجهود المتعددة والمبذولة من قبل هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي تحت   VeriFLYالتطبيق اإللكتروني 
 وطأة جائحة الوباء العالمي في منح الثقة للمسافرين في أمان وسالمة الطيران الجوي." 

  
لمشارك في وأضاف جيه بي بوالك، المؤسس المشارك لمؤسسة مشروع كومنز والباحث األول في كورنيل تيك والقائد ا

وأضاف جيه بي بوالك، المؤسس المشارك لمؤسسة مشروع كومنز والباحث األول في كورنيل  قائاًل: VCIاالتحاد الدولي 
"إن تطبيق نظام البطاقات الصحية الذكية والمعايير المفتوحة في بطاقة   VCIتيك والقائد المشارك في االتحاد الدولي 

Excelsior Pass Plus كأحد  للمضي قدًما نحو توفير معلومات صحية جديرة بالثقة لجميع األفراد"  يعد خطوة ضخمة"
مواطني والية نيويورك، أنا ممتن للغاية لقدرتي على إبراز شهادة حالتي الصحية والمعتمدة في أي مكان أذهب إليه دون  

 فيها بشكل آمن." التضحية بخصوصيتي. وهذه خطوة ضخمة للمضي قدمًا نحو إعادة فتح منشآت الوالية وتعا
  

، سابقة هي األولى من نوعها في الواليات المتحدة شهر مارسفي  Excelsior Passويعد إطالق حاكم نيويورك كومو لبطاقة
أو   (COVID-19)األمريكية تهدف هذه البطاقة إلى توفير طريقة مجانية وسريعة وآمنة لتقديم إثبات رقمي على تلقى لقاح 

رضت لخسائر نتائج االختبار السلبية، مما يعجل من جهود الدولة في إعادة فتح المنشآت واألعمال، وبخاصة الصناعات التي تع
وأماكن تنظيم الفعاليات والمناسبات الرئيسية  الوجهات السياحيةفادحة مثل خدمات تقديم الطعام والترفيه والضيافة. ومن أهم

مسارح   ور فعالياتهاكإثبات للسماح بالدخول وحض Excelsior Passالتي أعلنت عن قبول وتفعيل جواز سفر التطعيم 
برودواي وورشة شيكسبير التابعة لمنظمة الفنون ودار أوبرا ميتروبوليتان في مركز لينكولن عقب التطبيق الناجح لهذا الجواز  
في عدد من مالعب نيويورك الضخمة ومن بينها ماديسون سكوير غاردن وباركليز سنتر وملعب اليانكي. إلى جانب هذا، فقد  

خالل فعاليات استضافة   Excelsior Passيوت الدولية أنها ستقدم حلواًل متاحة لجواز سفر التطعيم أعلنت شركة مار
 فرع لها في مدينة نيويورك. 200المخططين لالجتماع في أكثر من 

https://www.mayoclinic.org/
https://www.mitre.org/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=12ffb3b3-4d648af4-12fd4a86-000babd9fa3f-143cadb6aa9a96bd&q=1&e=212febe9-2217-4699-8be2-6d0a9f43ea37&u=https%3A%2F%2Fwww.childrenshospital.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5ed27b6-8a761ef1-d5efde83-000babd9fa3f-a94668310e7b620b&q=1&e=212febe9-2217-4699-8be2-6d0a9f43ea37&u=https%3A%2F%2Fthecommonsproject.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=953cd161-caa7e9a6-953e2854-000babd9f75c-1ee67bc6d5973c45&q=1&e=823cde0b-3fef-4f42-987d-1f415bb36f4d&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=204b4626-7fd07ee1-2049bf13-000babd9f75c-948560a22f5c1bf4&q=1&e=823cde0b-3fef-4f42-987d-1f415bb36f4d&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fblog%2Fpost%2F8-things-to-do-for-a-covid-safe-night-out-in-new-york-state-this-summer-with-your-excelsior-pass%2F


 

 

الذي قام به الحاكم كامو، والتي تتضمن أن جميع العاملين بالوالية  يوليو 28إعالن Plus Pass Excelsiorوتتبع بطاقة 
صول على اللقاح أو الخضوع لالختبار بشكل أسبوعي. كما يتعين على  سيكونوا مطالبين بالح -ألف شخص تقريًبا   130 -

كافة العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يتعاملون مع المرضى في المستشفيات الحكومية، الحصول على اللقاح. على  
ول على اللقاح.  كوثائق إثبات الحص Pass Plusوبطاقة  Excelsior Passأن يتم قبول كٌل من جواز سفر التطعيم 

من األفراد البالغة من مواطني والية نيويورك على جرعة واحدة من اللقاح على األقل،   %75.7حيث حصل ما يزيد عن
ومن المخطط له أن تنجح حلول جواز   -( CDCعلى جرعات لقاحهم كاملة ) من البالغين%68.8فيما تلقى ما يزيد عن 

في دعم إعادة فتح األماكن العامة والمشتركة مثل المكاتب، وفي الوقت نفسه حماية   Excelsior Passسفر التطعيم 
 عية.الصحة العامة للعائدين للحياة الطبي

  

وهذا يشمل كيفية  - Excelsior Pass Plusويتاح لسكان مدينة نيويورك التعرف على مزيد من المعلومات حول بطاقة 
 . epass.ny.govمن خالل زيارة الموقع اإللكتروني - NYS Excelsior Walletاستعادة بطاقة عبور من خالل تطبيق 

  
 Excelsior Pass Plusحقائق حول بطاقة 

  
تم إصدارها  ، (COVID-19)، هي نسخة رقمية آمنة من سجل تلقى لقاح Excelsior Pass Plusبطاقة          ·

 بهدف حماية بيانات المستخدم والحفاظ على سريتها وأمنها. 
حاًل آمًنا للوصول لمعلومات وبيانات اللقاح، وتشمل نوع اللقاح والموقع  Excelsior Pass Plusتوفر بطاقة          ·

اتًا معتمدًا فيما يخص اعتبارها إثب CDC Vaccination Cardوتاريخ الحصول عليه، وهي مماثلة لبطاقة اللقاح 
 في متناول يديك. (COVID-19)لحصولك على لقاح مرض 

والمعايير المفتوحة إطار عمل البطاقات الصحية الذكيةوفًقا لـ Plus Excelsior Passتم تصميم بطاقة          ·
 لبطاقات الصحية الذكية والتوافقية البينية لسكان مدينة نيويورك بهدف تمتعهم باالستخدام اآلمن في أي مكان يتم فيه قبوال

في والية نيويورك أو   (COVID-19)حة لجميع األفراد ممن تلقوا لقاح متا Excelsior Pass Plusبطاقة          ·
 سكان الوالية ممن قاموا بإثبات معلومات وبيانات حصولهم على اللقاح لمقدمي الخدمات الصحية في والية نيويورك

 للدخول في قاعدة بيانات التحصين اآلمنة لوالية ومدينة نيويورك. 
بصمات مشفرة لمساعدة المتحققين من التأكد من صحتها وسالمتها  Excelsior Pass Plusتتضمن بطاقة           ·

 كبطاقة أصلية ُمصدرة من قبل والية نيويورك ولم تتعرض للتالعب أو التغيير. 
بطريقة مماثلة لحصولك على جواز سفر التطعيم  Excelsior Pass Plusيمكنك الحصول على بطاقة          ·

Pass Excelsior موقع اإللكترونيمن خالل زيارة الExcelsior Pass Web Portal أو من خالل تطبيق  
NYS Wallet  المجاني، ولكن هذا التطبيق سيتطلب تسجيل رقم موبايل صالح لالستعمال أو بريد إلكتروني لنظام

 المصادقة ثنائي العوامل.
مصحوًبا بمكتب دعم ومساعدة متنوع ومتعدد الموارد، ويمكنك من  Excelsior Passيأتي جواز سفر التطعيم          ·

 ين للهواتف الذكية. خالله طباعة جواز السفر لألفراد غير المستخدم
 يتم إصدار هذه البطاقة حالًيا باللغة اإلنجليزية ومن المخطط له طرح المزيد من اللغات في منتصف شهر أغسطس.         ·
في منتصف شهر أغسطس لقبول كافة أنواع  Excelsior Scannerسيتم تحديث تطبيق الماسح اإللكتروني          ·

 . Excelsior Pass Plusومن بينها بطاقة Excelsior Passبطاقات وجواز سفر التطعيم 

يستطيع األفراد استرداد أي عدد من بطاقات العبور واالحتفاظ بها بشرط استحقاق أهليتهم لها ومن بين تلك          ·
  Excelsior Pass Plusو/أو بطاقة  PCR Passو Antigen Passو Excelsior Vaccination Passالبطاقات

 للحصول على هذه البطاقات. epass.ny.govالتي أصبحت متاحة اآلن، ويمكنهم زيارة الموقع اإللكتروني 

  - Excelsior Pass Plusيمكنك اختيار متى وكيفية إبراز بطاقة   Excelsior Passعلى غرار جواز سفر التطعيمات          ·
. يحق لجميع األفراد  CDC Vaccination Cardه البطاقة عند مشاركتك لبطاقة التطعيمات الخاصة بكيمكنك إظهار هذ

 . CDC Vaccination Cardاختيار وثائق إثبات بديلة، مثل بطاقة التطعيمات الخاصة بهم

  
جزء من فريق العمل في والية نيويورك  Daon"نفتخر ونعتز بأن  :Daonوأضاف توم جريسون، المدير التنفيذي ل 

سواء كان ذلك حجز رحلة جوية لعطلة   --الذي يساعد سكان هذه المدينة على استئناف الحياة بكل مالمحها التي يعشقونها 
تحتاج إليها األسرة أو حضور حفل موسيقى أو عرض مسرحي ترفيهي. أكثر من مليون شخص حول العالم وضعوا ثقتهم 

  فيما يتعلق بأمور حياتهم ونحن نتطلع قدًما لمساعدة سكان نيويورك أيضًا في حياتهم."   VeriFLYبالفعل في 
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 :VCIدكتور. براين أندروسون، كبير أطباء الصحة الرقمية في شركة ميتري، وأحد القادة المشاركين في االتحاد العالمي 

ة تهدف إلى تمكين األفراد بحلول وصول مالءمة وآمنة يتشارك مع والية نيويورك في رؤية موحد VCI"االتحاد العالمي 
عبر الهاتف المحمول لسجالتهم الصحية الخاصة ولدعم أماكن عمل ومدارس ومنشآت تجارية ومؤسسات سياحية أكثر أمانًا  

ًما نحو  عبر والية نيويورك. ويسعدنا للغاية تطبيق مدينة نيويورك إلطار علم البطاقات الصحية الذكية كخطوة للمضي قد
االبتكار ودعم سكانها وزوارها في الكشف عن تفاصيل حاالتهم الصحية محليًا وحول العالم بحسب ما يتوافق معهم ووفقًا 

  للمعايير التي يضعونها بأنفسهم.
  

على مدار األربعين عامًا  :VCIدكتور. جون هالمكا، رئيس منصة مايو كلينك وأحد القادة المشاركين في االتحاد العالمي 
الماضية، لقد تعلمت الكثير عن قوة المعايير. ويسعدنا للغاية أن هذا التعاون القائم سيكون سببًا في خلق بيئة يستطيع فيها  

 مال االستمتاع بالسفر واستئناف العمل بأمان." سكان مدينة نيويورك وأصحاب األع
  

، عبر VCIدكتور. جوش مانديل، المهندس الرئيسي في شركة ميكروسوفت وأحد القادة المشاركين في االتحاد العالمي 
ائم على  نحو الثقة والشفافية. ق VCI"إطار عمل البطاقات الصحية الذكية يؤكد على التزام االتحاد العالمي  عن رأيه قائاًل:

معايير حرة ومفتوحة ويقدم إطار العمل هذا طريقة آمنة لطلب وحفظ ومشاركة المعلومات الصحية. ونفتخر بالمساهمة في 
 مجهودات والية نيويورك في تأمين رفاه سكانها ودعم إعادة فتح المنشآت بشكل آمن." 

  

"كجزء من مبادرة  المية، ماريوت الدولية قائاًل:إلى جانبه، صرح تومي روث، النائب األول لرئيس منظمة المبيعات الع
( والتي تهدف إلى توفير حلول مبتكرة لالجتماعات وخيارات Connect with Confidenceماريوت للتواصل بثقة )

اآلمن والُمصدر من قبل والية   Excelsior Passبروتوكوالت صحية لالجتماعات الرسمية، يسعدنا تضمين جواز السفر 
 حد الحلول المتاحة الجتماعات عمالئنا المخطط لها."نيويورك أ

  
 ### 
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