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  الجوع ضد العمل شهر  إجراءات من كجزء الوالية إجراءات عن تعلن هوكول الحاكمة 
  

مليون دوالر تقديم الغذاء لألسر المحتاجة   25بقيمة  Nourish New Yorkسيواصل إطالق الجولة الرابعة من  
  ودعم مزارعي نيويورك

  
  2021 سبتمبر 17 الجوع، مكافحة بيوم احتفاالً  البرتقالي باللون الوالية معالم  ستضاء 

  
  مة والمزيداحتفال بنوك الطعام على مستوى الوالية بشهر العمل من أجل الجوع من خالل توزيعات الطعام وممرات األطع 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إجراءات حكومية تتخذ في جميع أنحاء نيويورك احتفاًء بشهر العمل ضد الجوع،   

والذي يتم االحتفال به في شهر سبتمبر من كل عام لزيادة الوعي بشأن انعدام األمن الغذائي وتعزيز مكافحة الجوع. بدأت  
مليون دوالر تم توزيعه على شبكة   25هذا الشهر بمبلغ إضافي قدره  Nourish New Yorkالجولة الرابعة من برنامج 

نيويورك لمقدمي األغذية في حاالت الطوارئ لجلب المنتجات الغذائية في نيويورك إلى المحتاجين. وبذلك يرتفع إجمالي  
  (.COVID-19مليون دوالر منذ إطالقه في ذروة جائحة ) 85تمويل البرنامج إلى 

  
  17أعلنت الحاكمة أيًضا أنه سيتم إضاءة معالم الوالية باللون البرتقالي في يوم مكافحة الجوع، والذي يصادف يوم الجمعة،  

  بنوك ستحتفل سبتمبر، لزيادة الوعي بهذه القضية المهمة وللتعهد بالتزام نيويورك المستمر بمكافحة الجوع في مجتمعاتنا.
 سكان  يمنح مما  والمزيد، الطعام توزيع وحمالت  الطعام توزيعات  من بسلسلة الشهر بهذا الوالية مستوى على الطعام

  للمشاركة. فرصة  نيويورك
  
"تفاقم انعدام األمن الغذائي خالل فترة العام ونصف العام الماضية الصعبة التي واجهناها جميعًا معًا،   قالت الحاكمة هوكول 

تواصل والية نيويورك ريادتها لمكافحة الجوع في   ويجد الكثير من سكان نيويورك صعوبة في الحصول على الطعام.
هذا لزيادة الوعي والتأكد من أن المزيد من سكان   مجتمعاتنا، ونحن نعمل على تكثيف إجراءات شهر العمل ضد الجوع

نيويورك يمكنهم إطعام أسرهم. أشجع الجميع على المشاركة في إجراءات شهر العمل ضد الجوع، ودعم مجتمعاتهم  
  والمساهمة في مساعدة سكان نيويورك على التعافي من اآلثار المدمرة لهذا الوباء الرهيب." 

  
 York New Nourish 
التي أطلقت هذا الشهر، مما يسمح لمقدمي خدمات الطعام في حاالت   York New Nourish لة الرابعة من مبادرةالجو 

الطوارئ في نيويورك باالستمرار في شراء المنتجات الفائضة من مزارعي نيويورك ومصنعي األلبان لتسليمها إلى 
، 2020باء في مايو منذ إطالقها في ذروة الو العائالت المحتاجة في نيويورك حتى نهاية العام، بما في ذلك موسم العطالت.

شبكة بنوك الطعام ومقدمي خدمات الطوارئ الغذائية في نيويورك على شراء   Nourish New Yorkساعدت مبادرة 
مليون وجبة للمجتمعات في جميع أنحاء   29مليون باوند من الطعام من المزارعين المحليين وتقديم أكثر من  35أكثر من 

  البالد. الوالية.
  
-2021ستتم إعادة تخصيص التمويل لهذه الجولة الرابعة من البرنامج، والتي تم إقرارها كجزء من ميزانية والية نيويورك  

. يمكن  2021ديسمبر  31، إلى بنوك الطعام المشاركة ومقدمي األغذية في حاالت الطوارئ من خالل عقود تمتد حتى 22
  ق األموال المخصصة لهم من خالل:لمقدمي خدمات الغذاء في حاالت الطوارئ إنفا
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  الفعاليات/الهدايا؛ خالل من الطعام  توزيعات إعداد  •

 والقشدة والحليب والزبادي  الجبن مثل  لمنتجات البقالة متاجر في  استبدالها يمكن  التي األلبان منتجات قسائم توزيع •
  و/أو؛ الوالية، أنحاء جميع  في والزبدة، الحامضة

  بهم. الخاصة التغذية لبرامج نيويورك في األلبان/األطعمة مصنعي من ةمباشر  المنتجات شراء •

  

يوفر  حتى اآلن من خالل أربع جوالت من التمويل.  Nourish New Yorkمليون دوالر في   85تم استثمار ما مجموعه 
البرنامج األموال مباشرة لمقدمي األغذية في حاالت الطوارئ بالوالية لمساعدتهم على شراء المنتجات الزراعية في  

كما أنها تمول تسليم هذه  نيويورك، مثل الحليب واللبن والجبن والجبن والمنتجات واللحوم والمأكوالت البحرية والبيض.
يات توزيع كبيرة للسيارات، وصناديق الطعام، وبرامج الوجبات المدرسية، البضائع إلى سكان نيويورك من خالل عمل

باإلضافة إلى ذلك، يدعم البرنامج مزارعي ومنتجي الوالية الذين فقدوا أسواق منتجاتهم    ومخازن الطعام، ومطابخ الحساء.
يات بنوك الطعام  4,178 تأثرت  بسبب الوباء.   مزرعة من خالل مشتر

  
   البرتقالي باللون الوالية معالم إضاءة 
ستضيء  سبتمبر، احتفاء بيوم الجوع وشهر العمل ضد الجوع.  17ستضيء معالم الوالية باللون البرتقالي يوم الجمعة،  

والية نيويورك معالمها باللون البرتقالي للتوعية بالجوع للعام الثالث على التوالي. كان اللون البرتقالي هو لون قسائم الطعام  
  األولى ويستخدم للتعبير عن الوعي بالجوع من قبل منظمات اإلغاثة من الجوع وغيرها.

  
 ي احتفاالً بشهر الجوع:  فيما يلي معالم الوالية التي ستضيء باللون البرتقال

  

  جسر الحاكم ماريو م. كومو •

  جسر كوسيوسكو •

  مبنى هـ. كارل ماكول بجامعة والية نيويورك •

  مبنى التعليم في الوالية •

  مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث •

  البوابة الرئيسية -أرض معارض الوالية  •

  نياجارا فولز •

  بوابة مطار ألباني الدولي •

  جسر ساحة بيرشينغ - المحطة المركزية الكبرى  •

  مجمع ليك بالسيد األولمبي للقفز •

  هدسون -جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد  •

• MTA LIRR - بوابة الطرف الشرقي في محطة بنسلفانيا  

  1مركز التجارة العالمي  •

  
د من البرامج الرائدة في السنوات األخيرة، بما في  تلتزم والية نيويورك منذ فترة طويلة بمكافحة الجوع. أطلقت الوالية العدي 

، لمكافحة الجوع، No Student Goes Hungry، ومبادرة Vital Brooklynذلك مجلس سياسة الجوع والغذاء، 
وتحسين الوصول إلى األطعمة الصحية المزروعة محليًا وجلب األطعمة المزروعة في نيويورك والمشروبات للمجتمعات  

  المحرومة.
  

صانعي السياسات بالوالية بالخبرة حول كيفية معالجة الجوع وتحسين الوصول  لتزويد  والغذاء الجوع سياسة مجلس ينعقد

إلى طعام صحي مزروع محليًا لسكان والية نيويورك. في اآلونة األخيرة، كان عمل المجلس حاسًما أثناء إنشاء برنامج  
Nourish New York  حيث عمل لعدة سنوات لتعزيز الروابط والتعاون بين البرامج التي تعالج الجوع وتلك التي تنتج ،

  وتورد الغذاء.
  

  الطعام توزيع فعاليات
باإلضافة إلى ذلك، تحتفل العديد من بنوك الطعام اإلقليمية العشرة في والية نيويورك بشهر الجوع كٍل على طريقته الخاصة   

يمنح سكان نيويورك فرصة رائعة للمشاركة على أرض الواقع في مجتمعاتهم. تشمل األنشطة المخطط لها   هذا الشهر، مما

https://agriculture.ny.gov/council-hunger-and-food-policy


، الذي يروج  Feedmore Western New Yorkسلسلة من توزيعات الطعام، وممرات الطعام، وفعاليات أخرى، مثل 
 Feedingشارك العديد من بنوك الطعام، مثل إلضاءة المعالم المحلية بما في ذلك شالالت نياغرا والبرج الكهربائي. وت

Westchester  أيًضا مع منظمات محلية غير ربحية الستضافة جامعي تبرعات شخصيًا وافتراضيًا في مناطقهم. تشجع ،
بنوك الطعام أيًضا سكان نيويورك على ارتداء اللون البرتقالي في يوم الجوع والنشر على وسائل التواصل االجتماعي لزيادة  

  لوعي بالقضية.ا
  

  Feeding New York Stateموقع   زيارة المحلية الطعام بنوك أحد  مع التطوع أو الطعام على بالعثور للمهتمين يمكن
  المزيد. معرفةلياإللكترون

  
"شهر العمل من أجل الجوع هو وقت رائع لزيادة الوعي بانعدام األمن  قال ريتشارد أ. بول، مفوض الزراعة بالوالية،  

الغذائي في والية نيويورك ومواصلة الكفاح في طريقنا إلى األمام للوصول إلى قدر أكبر من الغذاء للجميع. اتخذت نيويورك  
ط بنجاح النقاط بين مزارعينا  ، التي تربNourish New Yorkإجراءات حاسمة لمكافحة انعدام األمن الغذائي، من مبادرة 

وعائالتنا الذين يواجهون انعداًما مستمًرا لألمن الغذائي، بشبكتنا الكبيرة من بنوك الطعام التي تعمل بجد للحصول على  
 Nourishالطعام على الجداول على مستوى الوالية. أشكر الحاكمة هوكول والمجلس التشريعي لدعم استمرار مبادرة 

New Yorkي كان لها تأثير دائم على مجتمعنا الزراعي وجيراننا، وأشجع جميع سكان نيويورك على مد يد العون  ، والت
  إلى جيرانهم هذا الشهر، وعلى مدار العام."

  
"كل مواطن من نيويورك، بغض النظر عن مكان إقامته أو موارده المالية، يستحق الحصول   قالت السناتور ميشيل هينشي ،

( والتحديات االقتصادية التي أعقبت ذلك إلى تفاقم أزمة الجوع في  COVID-19طازج. أدت جائحة )على طعام صحي و
نيويورك حيث أصبح المزيد من العائالت في جميع أنحاء واليتنا تعتمد حديثًا على بنك الطعام المحلي. خالل هذه اللحظة  

ل مبتكر لوضع الطعام على المائدة للعائالت كح Nourish New Yorkالمظلمة التي ال يمكن تصورها، ظهر برنامج  
المحتاجة مع تزويد المزارعين الكادحين لدينا بوسيلة جديدة لبيع منتجاتهم حيث كافح الكثير منهم للبقاء في العمل بسبب  

 Nourishمليون دوالر، يمكن أن تستمر  25الخسائر المالية المرتبطة بالوباء. واليوم، وبفضل استثمار إضافي قدره 
New York  في أن تكون منارة المساعدة الحنونة لسكان نيويورك الذين مروا بأوقات عصيبة. أشكر الحاكمة هوكول على

زيادة الوعي باألهمية الحاسمة لشهر العمل ضد الجوع والتخاذ خطوات عملية لمكافحة انعدام األمن الغذائي في مجتمعاتنا.  
  نظام غذائي أكثر مرونة لسكان نيويورك في كل ركن من أركان واليتنا العظيمة."إنني أتطلع إلى استمرار شراكتنا لبناء  

  

"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على االحتفال بشهر الجوع بهذه الطريقة. يعالج  قالت عضوة الجمعية دونا لوباردو،  
يًضا مزارعينا الذين يعانون أيًضا. لعبت  انعدام األمن الغذائي المستمر، بينما يدعم أ Nourish NYاستمرار الدعم لبرنامج 

بنوك الطعام وحمالت الطعام ومراكز التوزيع دوًرا مهًما للغاية في مساعدة العائالت في أوقات الحاجة. لم يؤد االتصال 
  ًدا لها."بقطاعنا الزراعي إلى توفير اإلمدادات الالزمة فحسب، بل قام أيًضا ببناء عالقات قيمة عبر الوالية، وأنا ممتنة ج

  
يمثل برنامًجا رائعًا يستفيد منه كل   Nourish NY"ال يزال برنامج قال ديف فيشر، رئيس مكتب الزراعة في نيويورك،  

من مزارعي نيويورك واألشخاص الذين يحتاجون إلى طعام طازج يتم إنتاجه هنا في واليتنا. سيوفر التمويل اإلضافي  
وصوالً سهالً إلى األغذية من مصادر محلية، بما في ذلك منتجات األلبان، ويضمن استمرار فرص السوق لمجتمع  

اش واليتنا من عام مليء بالتحديات. يُثني مكتب مزارع نيويورك على الدعم المستمر من قبل الحاكمة المزارعين مع انتع
  والمجلس التشريعي للوالية لهذا البرنامج القيم."

  
تقديم دعم حاسم لسكان  Nourish New York" تواصل  ،Feeding NYSقال دان إيغان، المدير التنفيذي في 

 Nourishالجوع. النقص الغذائي لسكان نيويورك ذوي الدخل المنخفض كبير، ويقدم برنامج   نيويورك المعرضين لخطر
New York  طعاًما عالي الجودة تم إنتاجه في نيويورك لمعالجة هذا النقص. قام برنامجNourish New York   بربط

في نهاية المطاف للقطاع الزراعي  المزارعين وبنوك الطعام والجياع في برنامج فعال ومنتج. نتطلع إلى انتعاش كامل
  وصناعة األغذية في نيويورك؛ سيكون استمرار الدعم لهذا التعافي أمًرا بالغ األهمية."

  
"نحن فخورون بشراكتنا مع قادة واليتنا الذين يكرسون جهودهم قالت رئيسة بنك الطعام لمدينة نيويورك، ليزلي غوردون،  

التي تواصل تقوية شبكتنا المذهلة من  Nourish New Yorkغذائية األساسية ببرامج مثل لربط سكان نيويورك بالموارد ال 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7359067f-2cc23f38-735bff4a-000babd9fa3f-8aeea58d9976a326&q=1&e=421a7f07-155a-469f-a4e2-d64abb440fac&u=https%3A%2F%2Ffeedingnys.org%2Four-member-food-banks%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7359067f-2cc23f38-735bff4a-000babd9fa3f-8aeea58d9976a326&q=1&e=421a7f07-155a-469f-a4e2-d64abb440fac&u=https%3A%2F%2Ffeedingnys.org%2Four-member-food-banks%2F


مخازن الطعام ومطابخ الحساء. نحن نعلم أن مكافحة انعدام األمن الغذائي في واليتنا تعتمد على قيادة المسؤولين المنتخبين  
المحلية ودعمها في شهر العمل ضد الجوع وما   على مدار العام، وندعو جميع سكان نيويورك للتواصل مع بنوك الطعام

  بعده."
  
"يعمل بنك الطعام في وسط نيويورك يوميًا إلطعام   قالت المديرة التنفيذية لبنك الطعام المركزي في نيويورك كارين بيلشر، 

فرصة لمواصلة مساعدة الناس في مجتمعاتنا من خالل توزيع   Nourish New Yorkالجياع. يعد التمويل من خالل 
عاًما، أنشأنا شراكات   36المواد الغذائية من منتجات األلبان والمنتجات الزراعية األخرى. خالل تاريخنا الذي يمتد لفترة 

للحاكمة كاثي   الضوء على تلك العالقات. نحن نقدر الدعم المستمر Nourish New Yorkزراعية قوية وتسلط مبادرة 
هوكول ووزارة الزراعة واألسواق بوالية نيويورك خالل شهر مكافحة الجوع وطوال العام بينما نواصل استكشاف اآلثار  

  االقتصادية التي أحدثها الوباء".
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