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الحاكمة هوكول تعلن عن فتح باب تمدٌم الطلبات للجولة الثانٌة من صندوق تسوٌك الدفاع البٌولوجً لوالٌة نٌوٌورن بمٌمة 
   ملٌون دوالر40

  
 ملٌون دوالر فً الجولة األولى لتسرٌع النمو فً صناعة علوم الحٌاة ومكافحة األمراض المعدٌة وتهدٌدات 15.3تمدٌم 

  الصحة العامة األخرى
  

  هناوتوجٌهات الصندوق تتوفر الطلبات
  

( NYFIRST)الطلبات متاحة أًٌضا للجولة الرابعة من برنامج منح صندوق نٌوٌورن لالبتكار فً البحث والمواهب العلمٌة 
   ملٌون دوالر لجلب الباحثٌن المترجمٌن من الطراز العالمً إلى والٌة نٌوٌورن15بمٌمة 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن فتح باب تمدٌم الطلبات اآلن للجولة الثانٌة من صندوق تسوٌك الدفاع البٌولوجً فً 
 ملٌون دوالر فً شكل منح لثمانً 15.3 لدملمد تم إنشاء الصندوق، الذي .  ملٌون دوالر40نٌوٌورن الذي تبلغ لٌمته 

نٌسان، لتسرٌع تطوٌر وتسوٌك ابتكارات أبحاث علوم الحٌاة التً تعالج / مراكز أكادٌمٌة فً أبرٌل10شركات ناشئة و
التهدٌدات الصحٌة الخطٌرة لألمراض المعدٌة مع خلك فرص العمل وتشجٌع النمو المستمر فً جمٌع لطاعات صناعة علوم 

 . الحٌاة المتوسعة فً والٌة نٌوٌورن
  
 ملٌون دوالر، تطبك الشركات فً نٌوٌورن الدروس المستفادة 40بفضل صندوق تسوٌك الدفاع البٌولوجً الذي تبلغ لٌمته "

من خالل هذا التموٌل، نمود  ".لالت الحاكمة هوكول" لتحفٌز االبتكار وتنمٌة التصاد الوالٌة، (COVID-19)من جائحة 
. المعركة لمكافحة األمراض المعدٌة، ونوفر وظائف واستثمارات كبٌرة فً والٌة نٌوٌورن، ونستعد بشكل أفضل لمستمبلنا

ٌسعدنً أن أعلن أن طلبات الجولة الثانٌة من التموٌل متاحة اآلن، وأشجع الشركات الناشئة والشركات فً المرحلة المبكرة 
 ." على اغتنام هذه الفرصة للمساعدة فً تنمٌة لطاع علوم الحٌاة المزدهر فً والٌتنا

  
تعد صناعة علوم الحٌاة فً الوالٌة محرًكا ": لالت هوب ناٌت الرئٌسة والمدٌرة التنفٌذٌة لوكالة إمباٌر ستٌت والمفوضة

ٌلعب صندوق تسوٌك الدفاع البٌولوجً دوًرا حاسًما فً هذا، لٌس فمط من خالل تحوٌل البحث . رئٌسًٌا اللتصاد نٌوٌورن
العلمً الذي ٌتم إجراؤه فً جمٌع أنحاء الوالٌة إلى عالجات وحلول متطورة للتهدٌدات الخطٌرة لألمراض المعدٌة، ولكن 

 ." أًٌضا من خالل توسٌع النظام البٌئً لعلوم الحٌاة وتنمٌة االلتصاد
  

إن تسرٌع االبتكار فً علوم الحٌاة من خالل  ":لالت الدكتورة ماري تً باسٌت مفوضة وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن
صندوق تسوٌك الدفاع البٌولوجً سٌمكن والٌتنا وتلن الموجودة فً الخطوط األمامٌة للصحة العامة من تحدٌد التهدٌدات 

ٌوضح هذا االستثمار فً التوسع فً صناعة علوم الحٌاة مرة أخرى التزام . الخطٌرة لألمراض المعدٌة واالستجابة لها
 ." الحاكمة هوكول بمواصلة حماٌة الصحة العامة لجمٌع سكان نٌوٌورن

  
تأتً الجولة الثانٌة  ":Partnership for New York Cityلالت كاثرٌن واٌلد الرئٌسة والمدٌرة التنفٌذٌة لمؤسسة 

من صندوق تسوٌك الدفاع البٌولوجً فً ولت حرج فً توسع صناعة علوم الحٌاة فً نٌوٌورن، مما ٌساهم فً زخم الشركات 
 ." ٌؤكد هذا البرنامج من جدٌد رٌادة نٌوٌورن فً التصاد االبتكار العالمً. الناشئة الجدٌدة التً شهدناها خالل الوباء
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د األمراض المعدٌة  ستساعد المنح الممدمة من خالل صندوق تسوٌك الدفاع البٌولوجً فً طرح حلول متمدمة فً السوق، تحد ِّ
الخطٌرة وتعالجها وتمنعها، وتشجع النمو عبر صناعة علوم الحٌاة المتوسعة فً نٌوٌورن، وتضع الوالٌة فً مكانة رائدة فً 

من بٌن المشارٌع التً تنفذها الجولة األولى من المنح تلن التً تركز . الصمود فً وجه األمراض المعدٌة والتخفٌف من حدتها
على تطوٌر مضادات الفٌروسات ومضادات الجراثٌم واللماحات الفعالة، والكشف السرٌع عن تهدٌدات األمراض المعدٌة 

 . والسموم البٌولوجٌة، والولاٌة من انتمال العدوى على األسطح
  

ٌمكن للشركات المؤهلة، التً تعمل على تطوٌر التشخٌصات واللماحات والعالجات الواعدة وغٌرها من االبتكارات للولاٌة من 
 4تهدٌدات األمراض المعدٌة الخطٌرة أو عالجها أو التخفٌف من حدتها، أن تتمد م بطلب للحصول على منح تموٌلٌة تصل إلى 

وكذلن ٌمكن لمؤسسات األبحاث األكادٌمٌة فً نٌوٌورن التمد م بطلبات للحصول على منح تموٌلٌة تصل إلى . مالٌٌن دوالر
وسٌُسلَّط التركٌز على دعم .  دوالر للمساعدة فً تسرٌع إجراءات الملكٌة الفكرٌة المتمدمة فً مجال علوم الحٌاة500,000

آخر موعد لتمدٌم الطلبات . تطوٌر االبتكارات التً من المحتمل لها أن تحمك أعلى لدر من النجاح من حٌث الجدوى التجارٌة
ٌمكن العثور على المزٌد من .  (EDT) مساء بتولٌت المنطمة الزمنٌة الشرلٌة 5 الساعة 2022تشرٌن األول / أكتوبر6

  .هناالمعلومات عبر اإلنترنت 
  

سٌخضع صندوق تسوٌك الدفاع البٌولوجً إلدارة وكالة إمباٌر ستٌت للتطوٌر بتوجٌه من لجنة تنفٌذٌة تضم ممثلٌن عن وزارة 
وتموم لجنة من الخبراء . الصحة فً والٌة نٌوٌورن، وجامعة كولومبٌا، وكلٌة الطب فً ماونت سٌناي، وصندولٌن للمشروع

فً لطاع صناعة األدوٌة الحٌوٌة ومجتمع مشارٌع علوم الحٌاة واألوساط األكادٌمٌة بمراجعة توصٌات الطلبات الممدمة 
تتمثل إحدى المٌزات المهمة للبرنامج فً أن المستفٌدٌن من المنح ٌتلمون إرشادات من موجهٌن . وتمٌٌمها وتمدٌم توصٌة بشأنها

من ذوي الخبرة فً صناعة األدوٌة الحٌوٌة، واالستثمار فً المشارٌع، واألوساط األكادٌمٌة للمساعدة فً ضمان بماء برامجهم 
 . التنموٌة على المسار الصحٌح

  
  (NYFIRST)تتوفر اآلن الطلبات للجولة الرابعة لصندوف 

 New York NYFIRST)الجولة الرابعة من المنح الممدمة من صندوق نٌوٌورن لالبتكار فً البحث والمواهب العلمٌة 
Fund for Innovation in Research and Scientific Talent) ٌشجع برنامج منح كلٌة الطب، . مفتوحة اآلن

 ملٌون دوالر، على توظٌف واستبماء باحثٌن استثنائٌٌن فً علوم الحٌاة، ٌركزون على البحث المترجم، 15الذي تبلغ لٌمته 
وتمدم برنامج . والذي ٌعتمد على البحث العلمً األساسً إلٌجاد طرق جدٌدة لتشخٌص الحاالت الطبٌة وعالجها

(NYFIRST) منًحا تصل إلى ملٌون دوالر . 
  

 : للمؤسسات التالٌة (NYFIRST)تُمدم منح برنامج 
  

  مركز اٌرفٌنغ الطبً بجامعة كولومبٌا فً مدٌنة نٌوٌورن 

  وكلٌة الطب فً ماونت سٌناي، مدٌنة نٌوٌورن 

  جامعة روتشستر فً روتشستر 

  جامعة والٌة نٌوٌورن، كلٌة الطب شمال الوالٌة، سٌراكٌوز 

  
  .هناوٌمكن الوصول إلٌها من  (ESD)الطلبات والمبادئ التوجٌهٌة متاحة اآلن على مولع وكالة إمباٌر ستٌت للتطوٌر 

  
   ملٌون دوالر أمرٌك620ًمبادرة والٌة نٌوٌورن فً مجال علوم الحٌاة بمٌمة 

 ملٌون دوالر لتحفٌز نمو مجموعة أبحاث علوم الحٌاة ذات المستوى العالمً فً 620أطلمت والٌة نٌوٌورن مبادرة بمٌمة 
وتشمل هذه المبادرة متعددة األوجه . نٌوٌورن، باإلضافة إلى توسٌع لدرة الوالٌة على تسوٌك هذه البحوث وتنمٌة االلتصاد

 ملٌون دوالر أمرٌكً للبرامج اإلستراتٌجٌة التً تجذب تمنٌات مجال علوم الحٌاة الجدٌدة إلى الوالٌة، وتشجع االستثمار 320
المهم فً المطاعٌن العام والخاص بمجاالت علوم الحٌاة الناشئة، وإنشاء وتوسٌع األعمال المتعلمة بعلوم الحٌاة والتوظٌف فً 

 . جمٌع أنحاء نٌوٌورن
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ٌشمل لطاع علوم الحٌاة مجاالت التكنولوجٌا الحٌوٌة، والمستحضرات الصٌدالنٌة، والتمنٌات الطبٌة الحٌوٌة، وتمنٌات أنظمة 
الحٌاة، وٌشمل المنظمات والمؤسسات التً تكرس معظم جهودها للمراحل المختلفة للبحث والتطوٌر ونمل التكنولوجٌا 

تعمل شركات هذا المطاع ٌومًٌا على تطوٌر االبتكارات الطبٌة والصٌدالنٌة الجدٌدة التً ٌمكنها إنماذ األرواح، . والتسوٌك
باإلضافة إلى ذلن، . سواء من خالل العالجات الجدٌدة أو الكشف المبكر عن أمراض مثل السرطان واألمراض العصبٌة

تحرز هذه الشركات تمدًما هائالً فً مجاالت الزراعة والتمنٌات الحٌوٌة البٌئٌة، ما ٌساعد على إنشاء مستمبل أنظف وأكثر 
 . استدامة

  
بتعزٌز الحوافز، واالستثمار فً المرافك، وتحسٌن إمكانٌة الوصول إلى المواهب والخبرات، ستتمكَّن نٌوٌورن من زٌادة 
حصتها بشكل كبٌر فً مجال البحث والتطوٌر الممول من المجال، ودعم تسوٌك البحوث األكادٌمٌة الحالٌة، وإدخال الجٌل 

إلى جانب التطورات العلمٌة، ستجعل هذه المبادرة من نٌوٌورن مركًزا جذابًا للمؤسسات الناشئة . التالً من التمنٌات المتمدمة
لمزٌد من المعلومات التفصٌلٌة، تفضل . المائمة على التصنٌع، وتعزٌز االلتصادات اإلللٌمٌة وإنشاء اآلالف من فرص العمل

  .هنااإللكترونً  (ESD)بزٌارة مولع 
  

###  
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