
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   14/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

  والفناني    للرب  ح  الهادفة غي   الثقافية والمنظمات للفنون منحة دوالر  ماليي    105  عن يعلن كومو   الحاكم

  

  أرب  ع دورات تمويل مرن يقدمها مجلس والية نيويورك للفنون
  يونيو 16فتح باب التقديم للحصول عىل منح األداء المباشر يوم األربعاء 

  
ي من خالل مجلس والية   105أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن توافر 

ي الفنون الحيوية والتمويل الثقافن
ن دوالر فن ماليي 

ي ذلك برن(New York State Council on the Arts, NYSCAنيويورك للفنون )
امج لتنشيط العروض  ، بما فن

ة عىل المدى القريب الذي يفتح لتقديم الطلبات يوم األربعاء.  ي متعدد السنوات لقطاع   المباشر
ي التعافن

ستساعد المنح فن
ي نيويورك، الذي يعزز   19- الفنون من كوفيد

ن تنشيط االقتصاد اإلبداعي فن ي النشاط   123وتحفي 
مليار دوالر سنوًيا فن

  وظيفة عىل مستوى الوالية.  500.000االقتصادي ويدعم أكير من 

  

: "علينا إعادة بناء نيويورك بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل، وسيعمل جزء من هذه العملية عىل  قال الحاكم كومو

،   تعزيز وتنشيط االقتصاد اإلبداعي لواليتنا.  ي هذه المنح أرباًحا من خالل النشاط االقتصادي الناتج عن مناخنا اإلبداعي
ستؤت 

ي االزدهار ويلهمنا، بينما نعمل مًعا 
".   والذي سيستمر فن   لجعل نيويورك أقوى من أي وقت مضن

  

ي الدورة األوىل.   20ستقام أرب  ع دورات تمويلية، مع تخصيص  
صممت كل   مليون دوالر بالفعل لمنح متعددة السنوات فن

ي نيويورك. 
ن داخل القطاع اإلبداعي غي  الربحي فن   جولة لتلبية االحتياجات األكير إلحاًحا للمنظمات والفناني 

  

سيتناول الدعم بشكل مباشر منطقة  ماليي   دوالر(:  10منح األداء المباشر الشي    ع ) إعادة تشغيل نيويورك:  •
ًرا من كوفيد ي الشخضي عىل المدى القريب. 19-قطاع الفنون األكير تضن

 ، ويعيد تنشيط فرص األداء االستعراضن

ي 
ي  سيعطي هذا التمويل األولوية الستعادة مؤسسات األداء االستعراضن

ي ال مثيل لها فن
ن والمجموعات الت  والفناني 

ي تبلغ قيمتها   نيويورك. 
ا من مجلس والية نيويورك للفنون   10توفر هذه الفرصة الت  ً ن دوالر أمريكي دعًما مباشر ماليي 

ي مجلس والية  
اكات وبرنامج تسجيل المجتمع عىل مستوى الوالية فن ودعم إعادة المنح من خالل برنامج الشر

ي المؤهلة    10000دوالر و 5000ستتوفر المنح البالغة  ون. نيويورك للفن
دوالر لمنظمات فنون األداء االستعراضن

ي عام 
امج األداء المخطط لها فن سيتم إدارة الدعم المقدم من خالل برنامج إعادة منح المجتمع، الذي   . 2021لير

ي عىل المستوى المحىلي للغاية، من قبل
كز عىل إحياء األداء االستعراضن كاء مجلس والية نيويورك للفنون عىل   سي  شر

ي ال تتلق  منًحا   مستوى الوالية. 
ة الت  الهدف من دعم إعادة المنح هذا هو الوصول إىل المنظمات المحلية الصغي 

ة من مجلس والية نيويورك للفنون.  ي المباشر  مباشر
سيتم فتح إرشادات وبوابة الدورة األوىل لمنح األداء االستعراضن

ي الشي    ع لمج
ي   يونيو.   16لس والية نيويورك للفنون فن

   يوليو.  1سيتم إغالق باب التقديم فن

  

سيؤدي الدعم إىل توسيع شبكة مجلس والية نيويورك للفنون   مليون دوالر(:  15توسيع الوصول إىل التمويل ) •
ي نيويورك. 

ن والمنظمات الواسع والمتنوع فن ن الكرام للوصول إىل مجتمع الفناني  كاء المسجلي  سيتم   الحالية من الشر
اكات مجلس والية نيويورك للفنون وإعادة منح المجتمع عىل مستوى الوالية.   توزي    ع التمويل من خالل شر

زيادة الدعم عىل المستوى المحىلي حصول المزيد من المجتمعات والمنظمات واألفراد عىل تمويل  ستضمن 



 

 

ي  مجلس والية نيويورك للفنون. 
ي  . 2021يونيو  16ستنشر إرشادات الدورة الثانية فن

  19سيفتح باب التقديم فن
ي  
  أغسطس.  2يوليو وسيغلق فن

  

سيؤدي الدعم إىل توسيع نطاق   مليون دوالر(:  40النهوض بالفناني   المستقلي   والتابعي   لمؤسسات ) •
ستعمل المنح   المساعدة الفنية الفردية وتقديم تمويل مرن للغاية للمؤسسات من خالل تجربة تقديم مبسطة. 

ن الج ي هذه الدورة عىل توسيع األهلية بشكل كبي  وتشجيع المتقدمي 
دد عير مجموعة واسعة من المقدمة فن

ي لم تحظ بالتمثيل الكاف   الممارسات الفنية والثقافية. 
ن الذين يخدمون المجتمعات الت  ستعط األولوية للمتقدمي 

ي   عىل مدار التاري    خ. 
ي  يونيو.   16ستنشر إرشادات الدورة الثالثة فن

ي    19سيفتح باب التقديم فن
يوليو وسيغلق فن

 .   سبتمير

  

ي إجراء تحسينات لمعالجة قضايا   مليون دوالر(:   20لفنون )التمويل الرأسماىلي ل •
سيساعد الدعم المنظمات فن

ن االحتياجات األخرى.  ي مساحاتها وأماكنها من بي 
ي   الصحة والسالمة فن

نشجع أي منظمة فنون وثقافة غي  ربحية فن
ي س والية نيويورك عىل التقديم. 

. سيفتح باب التقديم إىل الدورة الرابعة وتعليماته فن   بتمير

  
.  للفنون  نيويورك والية  مجلس  موقعسيتم نشر مزيد من المعلومات عىل    األسبوع الحاىلي

  

"مع بداية حقبة ما بعد كوفيد، تتمثل أهداف   قالت مارا مانوس، المديرة التنفيذية لمجلس والية نيويورك للفنون: 
ي لم تحظ بتمثيل كاف عىل  

ي زيادة الوصول إىل تمويل الفنون، والوصول إىل المجتمعات الت 
مجلس والية نيويورك للفنون فن

ي نيويورك. 
يعية لوالية مدار التاري    خ، ودعم النطاق الكامل لصناعة الفن فن نيويورك،    نحن ممتنون للحاكم كومو، والهيئة التشر

انية لتفانيهم ودعمهم الراسخ.  ن ن  وشعبة المي  تعزز ثقافتنا اإلبداعية غي  العادية السياحة والضيافة والشوارع الرئيسية )مي 
ي كل منطقة. 

يت( فن ستؤدي إعادة فتح الفنون إىل إشعال تعافينا متعدد السنوات ومتعدد األوجه، وسيعزز الحيوية   سي 
ي جميع أنحاء والية نيويورك". والصحة واالزدهار بينما نعي

 د البناء فن

  
ي مجلس والية نيويورك   قالت كاثرين نيكولز، رئيسة مجلس والية نيويورك للفنون: 

"يدرك موظفو وأعضاء المجلس فن
ي تثقل كاهل األفراد والمؤسسات داخل قطاعنا. 

ي   للفنون تماًما الحاجة المستمرة والضغوط المالية الت 
هذا التمويل التاريحن

ي مجلس والية نيويورك   مليون دوالر سيجلب راحة غي  مسبوقة.  100لبالغ ا
ي أتطلع إىل العمل مع المجلس وموظقن

إنتن
ي جميع المقاطعات البالغ عددها 

ي تعزيز المساعي الفنية فن
ن والمنظمات من    62للفنون لمواصلة مهمتنا المتمثلة فن وللفناني 

  كل نوع". 

  

  حول مجلس والية نيويورك للفنون

  
ا استثنائًيا للعيش والعمل  

ً
يحافظ مجلس والية نيويورك للفنون عىل الفنون والثقافة ويعززها مما يجعل والية نيويورك مكان

ي تقدمها الفنون لمجتمعاتنا   والزيارة. 
ي تجربة المساهمات الحيوية الت 

يؤيد مجلس الفنون حق جميع سكان نيويورك فن
  ودة الحياة. والتعليم والتنمية االقتصادية وج

  

ي تقديم المنح، منح مجلس الفنون أكير من  
ي السنة المالية    40من خالل نشاطه األساسي فن

رغم   . 2021مليون دوالر فن
ي جميع أنحاء    62برنامج المنح وإعادة المنح عىل مستوى الوالية، فإن تمويل مجلس الفنون يصل إىل جميع المقاطعات ال  

فن
ي ويتضمن دعًما مخصًصا   والية نيويورك. 

يدعم هذا التمويل الفنون المرئية واألدبية واإلعالمية وفنون األداء االستعراضن
ي نيويورك من خالل جمع القادة   ومة. لتعليم الفنون والمجتمعات المحر 

يعمل مجلس الفنون عىل تعزيز الثقافة اإلبداعية فن
ي والموارد اإلعالمية. 

ي هذا المجال وتوفي  فرص التطوير التنظيمي والمهتن
  فن

  
ي عام 

حاكم  واستمر وتوسع حت  يومنا هذا بدعم من ال 1960مجلس والية نيويورك للفنون أنشأه الحاكم نيلسون روكفلر فن
يعية لوالية نيويورك، وهو وكالة تابعة للفرع التنفيذي لوالية نيويورك.     أندرو م كومو والهيئة التشر

http://www.arts.ny.gov/
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