
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 10/ 25 للنشر فوًرا: 

 
 

منظمة لتوسيع وتعزيز الفنون في جميع أنحاء والية  1,000مليون دوالر ألكثر من   31الحاكمة هوكول تعلن عن أكثر من 
   نيويورك

  
   التمويل يدعم التعافي بعد الجائحة للمنظمات ويزيد من الوصول إلى الفنون في المجتمعات المحلية

  
  لالستمرار في استعادة الفنون  التمويل الرأسمالي القياسي لشهر سبتمبر/أيلول ىالمنح ترتكز عل

  
  

منظمة بما في ذلك شركاء إعادة منح  1,032مليون دوالر لـ 32أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح بما يقرب من 
مجتمع الوالية وشراكات الفنون ومنظمات الفنون في جميع أنحاء الوالية. ستزيد هذه المنح التي يقدمها مجلس والية نيويورك  

للفنون في المجتمعات المحلية وستوفر دعًما حاسًما للمنظمات التي ال تزال في  للفنون من فرص الحصول على تمويل حيوي 
   مرحلة التعافي.

  
"تعد الفنون والثقافة جزًءا أساسيًا من هوية نيويورك، ومع أن كان العامين الماضيين مانا يمثالن تحديًا، إال أننا نتخذ إجراءات 

مليون دوالر هو أحدث استثمار مهم في جهود الوالية غير   32"هذا المبلغ البالغ قالت الحاكمة هوكول. لضمان العودة بقوة،"  
   ون والترحيب بالعالم مرة أخرى لتجربة إبداع نيويورك." المسبوقة لتعزيز الفن

  
  .متوفرة هناقائمة كاملة بالمستلمين 

  
ستدعم هذه البرامج  مؤسسة.   989دوالر لـ  13,310,000مبلغ  23ستوفر منح إعادة النمو والقدرة االستيعابية للسنة المالية 

  إعادة توظيف المنظمات الفنية، وتمويل البرامج العامة، ودعم تنمية الجمهور وشراء معدات السالمة الالزمة.
  

دوالر، عملية صنع القرار المحلي من خالل    11,938,716تعزز المنح المجتمعية على مستوى الوالية، التي يبلغ مجموعها 
ة. وتدعم هذه المنظمات، بدورها، مجموعاتها الفنية المحلية وفنانيها من خالل صناعة الفن  منظمة فنية إقليمي 24تمويل 

منظمة لديها خبرة في تخصصات   19تعمل منح الشراكة على تمكين  المجتمعي والتعليم الفني ودعم الفنانين الفرديين.
دوالًرا بشكل مباشر لدعم مجموعة واسعة من برامج وخدمات الفنون    6,609,892وممارسات فنية محددة، من إدارة 

كاء الثقافيين  الديناميكية. معًا، يستفيد المسجلون المجتمعيون على مستوى الوالية ومنح الشراكة من الخبرة المحلية للشر
لتوسيع نطاق الوصول لمنظمات الفنون الصغيرة والفنانين مع توسيع نطاق التمويل لضمان دعم مجلس نيويورك للفنون 

(NYSCA للنمو المستمر للقطاع اإلبداعي في جميع المقاطعات البالغ عددها )62.   
  

ليون دوالر في تمويل رأس المال المتاح من خالل  م 150في سبتمبر/أيلول، أعلنت الحاكمة هوكول عن رقم قياسي قدره 
ويشمل هذا االستثمار غير المسبوق تموياًل جديًدا متعدد السنوات بقيمة (. NYSCAصندوق المشاريع الرأسمالية في مجلس )

مليون لتسهيل المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق التي تعطي األولوية للتنمية المجتمعية وإنشاء المرافق. يشمل التمويل  100
مليون دوالر للمؤسسات والفنانين   90ا قدره  مبلغًا إضافيً  23( في الميزانية المالية للعام المالي NYSCAالتاريخي لمجلس )

والفرص الخاصة والشراكات ومسجلين المجتمع على مستوى الوالية وإعادة النمو والقدرات. سيتم اإلعالن عن الحاصلين  
  ( اإلضافية بحلول نهاية السنة التقويمية.NYSCAعلى منح مجلس )

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-unprecedented-150-million-capital-funding-opportunities-open-arts&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C7dcd404fc6844836a12008dab692ef59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638023039716764178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jPeWS%2BkDgHEmbkEBL37mOIUex6dGTdwGPWq8LX7HTsc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysca.org%2Fdownloads%2Ffiles%2FFY2023_Round_1_Awards_List.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C7dcd404fc6844836a12008dab692ef59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638023039716764178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vZ8mBjfnZ7REt6PxuMmrgjweSLETG2SQ%2FfDhP%2Bx69Hk%3D&reserved=0


"طوال فترة الوباء، اضطرت المنظمات الفنية إلى  قالت مارا مانوس، المديرة التنفيذية لمجلس والية نيويورك للفنون: 
اللجوء إلى إجازات الموظفين وإلغاء البرامج، مما أدى إلى فقدان التواصل مع الجمهور والدعم المجتمعي. وال تزال هذه 

ستفيد من دعم التعافي الذي تقدمه منح إعادة النمو والقدرات لمواصلة ابتكارها المنظمات تواجه العديد من التحديات، وست
هذا المستوى من التمويل المستجيب غير المسبوق، إلى جانب شراكتنا والمنح المجتمعية على   وتطويرها في العام المقبل.

   مستوى الوالية ليس له مثيل، ونحن ممتنون للغاية لدعم الحاكمة والهيئة التشريعية." 
  

( بالحاكمة هوكول والهيئة التشريعية  NYSCA"يشيد مجلس )قالت كاثرين نيكولز، رئيسة مجلس والية نيويورك للفنون: 
للوالية لتوفير هذه المنح الحيوية. من خالل عشرات الشراكات، سيشق هذا التمويل طريقه إلى الفنانين والمنظمات  

والمهرجانات والبرامج في جميع أنحاء واليتنا. الفنون ضرورية لبناء مجتمعاتنا وأنا فخور جًدا بعمل أعضاء فريق الخبراء  
   ( الذين ضمنوا منح هذا التمويل للمنظمات المحلية المستحقة." NYSCAوظفين في مجلس )والم

  
"من المهم أكثر من أي وقت مضى تقديم الدعم المباشر للفنون وهي  قال عضو مجلس شيوخ الوالية خوسيه سيرانو:

( مع المنظمات في جميع أنحاء الوالية لتمويل الفنون في كل NYSCAيعمل مجلس ) تواصل التعافي من تحديات الوباء.
   هذا المستوى غير المسبوق من الدعم الفني سيعمل على بناء نيويورك أقوى."  منطقة على حدة.

  
"يعتبر تمويل الفنون محرًكا اقتصاديًا أساسيًا، وهو أمر بالغ األهمية القتصاد نيويورك   قال عضو الجمعية دانييل أودونيل:

وصحتنا وحيويتنا ومكانتنا كقائد ثقافي. تقود نيويورك الطريق لضمان استمرار فنوننا في االبتكار واإللهام. أنا أحيي هذا الدعم  
   التاريخي." 

  
      كنبذة عن مجلس الفنون في والية نيويور

يؤيد يحافظ مجلس الفنون على الفنون والثقافة ويعززها مما يجعل والية نيويورك مكانًا استثنائيًا للعيش والعمل والزيارة.  
المجلس حق جميع سكان نيويورك في تجربة المساهمات الحيوية التي تقدمها الفنون لمجتمعاتنا وتعليمنا وتنميتنا االقتصادية 

ونوعية حياتنا. لدعم التعافي المستمر للفنون في جميع أنحاء والية نيويورك، سيمنح مجلس الفنون تموياًل قياسيًا في السنة 
الدعم عبر النطاق الكامل للفنون، بما في ذلك الدعم المخصص لتعليم الفنون والمجتمعات الممثلة  ، مما يوفر2023المالية 

   تمثياًل ناقًصا.
  

كما يساهم مجلس الفنون في إجراء المزيد من التطوير للثقافة المبتكرة لدى نيويورك من خالل االجتماع بالقادة في المجال 
وتوفير فرص التطوير التنظيمي والمهني وموارد المعلومات. إن مجلس الفنون، الذي أنشأه الحاكم نيلسون روكفلر في عام  

وكول والهيئة التشريعية لوالية نيويورك، هو بمثابة وكالة تشكل جزًءا من الفرع واستمر بدعم من الحاكمة كاثي ه 1960
، ومتابعة صفحة  http://www.arts.ny.gov(، يرجى زيارة NYSCAالتنفيذي. لمزيد من المعلومات حول مجلس )

   .@NYSCouncilontheArtsو انستغرام على   @NYSCArts( على فيسبوك، وتويتر على NYSCAمجلس )
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