
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   20/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

م برنامج   في إطار القانون  NOURISH NEW YORKالحاكمة هوكول توقع تشريعًا ينظ ِّ
  

 ضمن قانون الزراعة واألسواق بشكل دائم   Nourish NYبرنامج  S.4892-A/A.5781-Aيضع التشريع  
  

رس برنامج   S.4892-A/A.5781-Aوقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم في حي كورونا، كوينز، التشريع  الذي يك ِّ
Nourish New York  بشكل دائم في قانون الوالية. يأتي توقيع هذا التشريع قبل عطلة عيد الشكر مباشرة للتأكيد مجدًدا

 ن انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء الوالية.  على التزام نيويورك بتقديم الدعم ألولئك الذين يواجهو
  

( إلى ضائقة غير مسبوقة للعديد من سكان نيويورك ووضعت أولئك الذين يعانون COVID-19"أدت جائحة مرض )
نجاًحا كبيًرا في مساعدة أولئك الذين  Nourish NY"لقد حقق تنفيذ برنامج  قالت الحاكمة هوكول.بالفعل في حالة أسوأ،" 

تعد لالحتفال باألعياد، أنا فخور بالتوقيع على  يواجهون انعدام األمن الغذائي مع االستفادة أيًضا من مزارع نيويورك. بينما نس
 هذا التشريع لضمان استمرار واليتنا في مكافحة الجوع وإعالة المحتاجين."  

  
على إعادة توجيه فائض المنتجات الزراعية في نيويورك إلى السكان الذين هم في   Nourish New Yorkتعمل مبادرة 

في الوالية. يوفر البرنامج أيًضا دعًما تشتد الحاجة إليه لمنتجي األغذية والمزارعين  أمس الحاجة إليها من خالل بنوك الطعام 
( ألن بنوك الطعام في الوالية تشتري المنتجات الزراعية من مزارعي  COVID-19الذين خسروا األسواق نتيجة مرض )

 نيويورك ومصنعي األغذية.  
  

مليون رطل من منتجات نيويورك   35عام في نيويورك أكثر من من خالل ثالث جوالت من البرنامج، اشترت بنوك الط
وجبة. في هذه الجولة الرابعة، وحتى اآلن، اشترت بنوك الطعام في نيويورك  29,800,000الغذائية، أي ما يعادل 

  85لي وجبة إضافية لألسر المحتاجة. تم االلتزام بإجما 5,752,805رطالً من الطعام، مما أدى إلى توفير  6,903,366
. لقد أثرت مشتريات الطعام في نيويورك بشكل إيجابي  2020منذ إطالقه في مايو  Nourish NYمليون دوالر لبرنامج 

 مؤسسة تجارية في جميع أنحاء الوالية.   4,178على 
  

 .  هنا من  Nourish NYتعرف على المزيد حول برنامج  
  

هو بمثابة تعريف للشراكة القوية بين شمال/جنوب   Nourish New York"برنامج قالت السناتور ميشيل هينشي: 
د ببراعة ما هو ممكن عندما نعمل معًا لتقديم خدمة تحافظ على الحياة لسكان نيويورك الذين مروا بأوقات   الوالية، يحد ِّ

 ، خالل واحدة منNourish New Yorkعصيبة مع إطالق شرارة ابتكار نظام غذائي في نفس الوقت. لقد كان برنامج 
أحلك اللحظات التي واجهتها واليتنا على اإلطالق، منارة للدعم الودود من الحزبين لمعالجة االرتفاع المدمر في انعدام األمن 

الغذائي، وقدَّم للمزارعين في المناطق الريفية، الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء في األعمال التجارية، وسيلة جديدة  
إطار من المنفعة للجميع بكل معنى الكلمة. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع مشروع   -تنا  لالستمرار في إطعام مجتمعا

القرار المهم هذا ليتحول بذلك إلى قانون، وأتطلع إلى تشكيل المزيد من االئتالفات في شمال/جنوب الوالية لضمان عدم  
 تخلف أي من سكان نيويورك عن الركب."  

  
( إلى تفاقم مشاكل الجوع وانعدام األمن COVID-19"أدت جائحة مرض )اتالينا كروز: قالت عضو الجمعية التشريعية ك

الغذائي التي ابتُليت بها بالفعل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء الوالية، بما في ذلك اآلالف من العائالت في منطقتي.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2FNourishNY&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7af90735435940583ab808d9ac723ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637730428953598676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mnKPfGA0bDwbZiRDv8fiKxOK7flSc4mEQDsimpU3xjU%3D&reserved=0


 

 

فرصة إلنقاذ األرواح   Nourish NYقدم برنامج  وشهدت مزارعنا أيًضا تأثر صافي أرباحها عندما تعطلت سلسلة التوريد.
  50من خالل دعم مخازن الطعام لجيراننا بينما نكافح من أجل بقاء مجتمعنا الزراعي. أنا فخور ألنني دفعت نحو تخصيص 

لقانون، من ميزانية هذا العام. باإلضافة إلى ذلك، وجنبًا إلى جنب مع التوقيع على هذا ا Nourish Nمليون دوالر لبرنامج 
فإننا نضمن اآلن استمرارية برنامج إنقاذ األرواح هذا. من األهمية بمكان أن نعزز اآلن أيًضا نظام الطوارئ الغذائي لدينا 
من خالل مراجعة سنوية متضمنة في هذا القانون الجديد. أتقدم بالشكر إلى جهاتي الراعية وشركائي في هذه المعركة،  

ريلو، وعضو الجمعية التشريعية لوباردو ورئيس الجمعية التشريعية هاستي على دعمهم.  أعضاء مجلس الشيوخ هينشي وبو
أتقدم بالشكر أيًضا إلى الحاكمة هوكول وفريقها على توقيع هذا التشريع المنقذ لألرواح ووضع مجتمعاتنا في المقام األول.  

من أجل شراء اإلمدادات التي يحتاجونها، يأتي هذا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وازدياد مخازن الطعام التي تكافح 
 القانون الجديد في الوقت المناسب."  

  
كخط إمداد مهم لنقل الطعام من مزارعنا   Nourish NY"لقد عمل برنامج  قال ديفيد فيشر، رئيس دائرة مزارع نيويورك:

إلى األشخاص المحتاجين أثناء الجائحة، خاصة عندما حدثت اضطرابات حرجة في سلسلة التوريد. إن اإلجراء الذي اتخذته 
في   Nourish NYحاكمة الوالية هوكول اليوم يجعل البرنامج عنصًرا ثابتًا ودائًما في والية نيويورك. سيستمر برنامج 

اعدة المزارعين بتكاليف جنى محاصيل الفواكه والخضروات ومنتجات األلبان وتعبئتها ونقلها والمزيد، مع التأكد من  مس
قدرة جميع سكان نيويورك على توفير الطعام على موائدهم. من المهم أن نواصل العمل معًا لتعزيز الزراعة في نيويورك  

 على إطعام أنفسنا لفترة طويلة بعد انحسار الجائحة." ونظامنا الغذائي المحلي، حتى نتمتع بالقدرة 
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