
 
 الحاكمة كاثي هوكول  18/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

فدان من األراضي   12,000مليون دوالر للحفاظ على ما يقرب من  38الحاكمة هوكول تعلن عن تخصيص أكثر من 
  الزراعية في نيويورك

   
برنامج ِمَنح تنفيذ حماية األراضي  مشروًعا في جميع أنحاء الوالية للحفاظ على األراضي الزراعية الصالحة من خالل  40

  الزراعية
   

  القي ِمة الزراعية  األراضي لحماية لمشروعين دوالر مليون  3.65 بقيمة منحة على آيالند لونج حصلت
  
   

مليون دوالر لتعزيز الصناعة الزراعية في نيويورك من خالل   38أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم منح أكثر من 
فدانًا من    11,772الحاصلة على منح ما مجموعه    40برنامج منح تنفيذ حماية األراضي الزراعية. ستحمي المشاريع الـ

األراضي الزراعية القيِمة في جميع أنحاء الوالية، مما يساعد على الحفاظ على األراضي الزراعية قيد اإلنتاج وضمان 
على المدى الطويل. أصدرت الحاكمة إعالن اليوم في لونغ آيالند، بعد جولة   استمرارية عمليات اإلنتاج الزراعي في نيويورك

  وجلسة استماع مع المزارعين في المنطقة.
   

"يجب أن نستمر في حماية األراضي الزراعية الثمينة في نيويورك حتى تتمكن بصمتنا الزراعية من النمو ليتمكن منتجونا من 
"أنا فخور بأننا دعمنا برنامج حماية األراضي الزراعية في ميزانية   لت الحاكمة هوكول.قا تحقيق االزدهار ألجيال قادمة،" 

هذا العام بمخصصات متزايدة، مما يدل على التزامنا بالصناعة الزراعية في يورك. نتيجة للتمويل المقدم اليوم، نقوم بحماية 
  المستمر، بما في ذلك هنا في لونغ آيالند."   فدان من األراضي الزراعية لالستخدام الزراعي 12,000ما يقرب من 

  
"إن حماية األراضي الزراعية في واليتنا هي من أهم األمور التي يمكننا القيام بها للحفاظ على الجدوى االقتصادية للصناعة  

الزراعية االستخدام الزراعي  "يعزز برنامج تنفيذ حماية األراضي  قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو. الزراعية في الوالية،" 
الجديدة التي تم اختيارها على ضمان االستدامة طويلة األجل لمزارعي   40المستمر لهذه األراضي وستساعد المشاريع الـ 

  واليتنا." 
   

  منح تم اإلطالق، على مرة ألول .18 الجولة  على حاسمة تعديالت للوالية التابع  الزراعية  األراضي حماية برنامج أجرى
  على مرة ألول المياه.  مصدر وحماية المناخية والمرونة الغذائي، األمن بينها من للوالية، العليا األولويات تدعم مشاريع
  والنبيذ، والخيول والغابات الزراعة قطاعات لتشمل التمويل من الجولة هذه في  للمشروعات األهلية معايير تعديل تم اإلطالق،

   نيويورك. في لمتنوعةا الزراعية الصناعة يعكس مما
   

  التمويل.  على  التالية المشاريع حصلت

   
  فدان( 15دوالر لـ 3,656,018لونغ آيالند )

أفدنة في مزرعة باراس   6دوالر لحماية  1,656,018 -صندوق أراضي بيكونيك )مقاطعة سوفولك(  •
الملكية إلى مشغل المزرعة الحالي  )تشغيل الخضروات(، المملوكة حاليًا لصندوق أراضي بيكونيك مع نقل 

  )فئة حماية مصدر المياه( عند إغالق حقوق االرتفاق هذه.



أفدنة في مزرعة   9دوالر لحماية  2,000,000 -صندوق أراضي بيكونيك )مقاطعة سوفولك(  •
  )فئة حماية مصدر المياه( زوماس.

  
  فدان( 768دوالر لـ 6,406,100ميد هدسون )

فدان من مزرعة سيدار   187دوالر لحماية  923,757 -دوتشيز )مقاطعة دوتشيز( محمية أراضي  •
  )فئة الخيول( ريدج.

فدان من مزرعة   144دوالر لحماية   1,460,944 -محمية أراضي دوتشيز )مقاطعة دوتشيز(  •
  فئة أخرى(-)األراضي الزراعية الصالحة أوبيركريك.

أفدنة من مزرعة بريمورس   109دوالر لحماية  615,299 -محمية أراضي دوتشيز )مقاطعة دوتشيز(  •
  هيل. )فئة الحراجة الزراعية(

فدان من مزرعة   200دوالر لحماية  1,406,100 -قرية وارويك )مقاطعة أورانج(  •
  فئة أخرى(-)األراضي الزراعية الصالحة أستورينو.

فدان من مزرعة    128دوالر لحماية  2,000,000 -صندوق أراضي ويستتشستر )مقاطعة بوتنام(  •
  رايدر. )فئة الحراجة الزراعية( 

  
  فدان( 1,515دوالر لـ  5,215,403منطقة العاصمة )
فدان من مزرعة كينيون   88دوالر لحماية  280,739 -جمعية اإلشراف الزراعي )مقاطعة واشنطن(  •

  هيل. )فئة حماية مصدر المياه(

فدان من مزرعة كينيون  238دوالر لحماية   420,350 -جمعية اإلشراف الزراعي )مقاطعةواشنطن(  •
  فئة أخرى(-هيل. )األراضي الزراعية الصالحة

فدان من مزرعة سالك  141دوالر لحماية  185,507 -جمعية اإلشراف الزراعي )مقاطعة واشنطن(  •
  فئة أخرى(-)األراضي الزراعية الصالحة هولو.

فدان من مزرعة   366دوالر لحماية  1,399,453 -محمية أراضي كولومبيا )مقاطعة كولومبيا(  •
  )فئة الحراجة الزراعية( جرازين أنجوس أيكرز.

محمية أراضي كولومبيا )& صندوق أراضي هدسون الجميلة كمشارك في تقديم الطلب( )مقاطعة  •
 Samascott Orchards-McIntoshفدان من  216دوالر لحماية   1,282,865 -كولومبيا( 

LCC فدان من  316ابل دوالر مق 893،925وSamascott Orchards-Mutsu LLC .
  فئة أخرى(-)األراضي الزراعية الصالحة

فدان من مزرعة ماسترز.   150دوالر لحماية  752,564 -محمية أراضي دوتشيز )مقاطعة كولومبيا(  •
  فئة أخرى(-)األراضي الزراعية الصالحة

  
  فدان( 962دوالر لـ 2,862,204وسط نيويورك )
فدان من   288دوالًرا لحماية  764,838 -صندوق نيويورك لألراضي الزراعية )مقاطعة أونونداغا(  •

  فئة أخرى(-مزارع مارشفيلد. )األراضي الزراعية الصالحة

فدان من   477دوالر لحماية   1,318,284 -صندوق نيويورك لألراضي الزراعية )مقاطعة كايوغا(  •
  فئة أخرى(-صالحةمزرعة بيرس. )األراضي الزراعية ال 

فدان من مزرعة    197دوالر لحماية  779,082 -صندوق أراضي جينيسي )مقاطعة كايوغا(  •
  وودزويرث. )فئة حماية مصدر المياه(

  
  فدان( 5,276دوالر لـ 13,779,792البحيرات اإلصبعية )

دوالر   1,323,552 -صندوق أراضي جينيسي )قرية والويرث كشريكة في تقديم الطلب( )مقاطعة وين(  •
  فئة أخرى(-فدان من مزرعة أمسلر. )األراضي الزراعية الصالحة 293لحماية 

فدان من مزرعة جودل.   279دوالر لحماية  947,426 -صندوق أراضي جينيسي )مقاطعة أونتاريو(  •
  فئة أخرى(-)األراضي الزراعية الصالحة

فدان من مزرعة ستونكروب.   57ية دوالر لحما 340,923 -صندوق أراضي جينيسي )مقاطعة مونرو(  •
  )فئة الصمود في مواجهة التغيرات المناخية(



فدان من مزرعة فان   200دوالر لحماية  1,620,113 -صندوق أراضي جينيسي )مقاطعة مونرو(  •
  فئة أخرى(-فوريس. )األراضي الزراعية الصالحة

فدان من مزارع فيش  276ية دوالر لحما  771,794 -صندوق أراضي جينيسي )مقاطعة ليفينغستون(  •
  كريك. )فئة الصمود في مواجهة التغيرات المناخية(

فدان من   1,315دوالر لحماية  2,000,000 -محمية وادي جينيسي )مقاطعتي ليفينغستون ووايومنغ(  •
  فئة أخرى(-مزرعة جاردو كريست. )األراضي الزراعية الصالحة

فدان من مزرعة  492دوالر لحماية   1,120,401 -محمية وادي جينيسي )مقاطعة ليفينغستون(  •
  مكلينان. )فئة األمن الغذائي(

فدان من  966دوالر لحماية  2,000,000 -محمية وادي جينيسي )مقاطعتي ليفينغستون ووايومنغ(  •
  فئة أخرى(-مزارع صني نول. )األراضي الزراعية الصالحة

فدان من مزرعة سيدارز. )فئة   62ر لحماية دوال  149,670 -محمية وادي جينيسي )مقاطعة وايومنغ(   •
  األمن الغذائي(

فدان من مزرعة ويالرد.  567دوالر لحماية   1,677,595 -محمية وادي جينيسي )مقاطعة ليفينغستون(  •
  فئة أخرى(-)األراضي الزراعية الصالحة

مزارع  فدان من 368دوالر لحماية   403,667 -محمية أراضي غرب نيويورك )مقاطعة جينيسي(  •
  )فئة الصمود في مواجهة التغيرات المناخية( سبرينجهيل.

فدان من  401دوالر لحماية   1,424,651 -صندوق أراضي البحيرات اإلصبعية )مقاطعة ياتس(  •
  فئة أخرى(-مزرعة هندرسون. )األراضي الزراعية الصالحة

  
  فدان( 407دوالر لحماية  246,820موهوك فالي )
فدان من مزرعة سيمونز.   407دوالر لحماية  246,820 -توج هيل )مقاطعة أونيدا( صندوق أراضي  •

  فئة أخرى(-)األراضي الزراعية الصالحة

 
  فدان( 618دوالر لـ 1,451,809شمال الوالية )
فدان من مزارع  618دوالر لحماية  1,451,809 -صندوق أراضي توج هيل )مقاطعة جيفيرسون(  •

  فئة أخرى(-الزراعية الصالحة. )األراضي 2نورثروب #

 
  تدير وزارة الزراعة واألسواق في والية نيويورك برنامج منح تنفيذ حماية األراضي الزراعية وفرص المنح المرتبطة به.

 
"يستمر برنامج منح تنفيذ حماية األراضي الزراعية في التطور، بحيث يتماشى  :قال مفوض الزراعة بالوالية ريتشارد أ. بول

مرة على اإلطالق مع أولويات وأهداف نيويورك في مجاالت مثل مكافحة التغيرات المناخية. الحاصلون على المنح   ألول
الذين تم اإلعالن عنهم في هذه الجولة هم أيًضا وألول مرة يشملون صناعات الحراجة الزراعية أو الخيول، مما يسمح لنا 

قليديًا في السنوات الماضية. أنا متحمس لرؤية سريان مفعول هذه التغييرات  بالوصول إلى المزارع التي ربما لم نصل إليها ت
وأهنئ جميع الفائزين بالمشاركة في هذا البرنامج الذي يساعدنا على الحفاظ على مناظر العمل لدينا لألبد لألجيال القادمة من  

 المزارعين."  
 

زراعية واحدة من أهم الموارد الطبيعية التي نمتلكها،  "تعد األراضي ال قالت عضو مجلس شيوخ الوالية ميشيل هينشي:
ويجب أن تكون حمايتها أولوية لضمان حصول المزارعين اليوم وعبر األجيال القادمة على األرض لزراعة طعامنا، 
لزيادة  ومساعدتنا في مكافحة أزمة المناخ، وحماية مياه الشرب لدينا. كنت فخوًرا بقيادة المعركة في مجلس شيوخ الوالية

 تمويل الميزانية لبرنامج حماية األراضي الزراعية، ويسعدني أن أرى هذه المنح تُقدم للعديد من مزارع نيويورك المستحقة." 
 

"مرة أخرى، سيساعد برنامج منحة حماية األراضي الزراعية في الحفاظ على   قالت عضو الجمعية الشتريعية دونا لوباردو:
ة للجيل القادم. يسعدني جًدا أن أرى البرنامج يتوسع ليشمل قطاعات الزراعة الحراجية والخيول  األراضي الزراعية القي ِم

والنبيذ؛ جميع األصول القي ِمة القتصاد المزارع في نيويورك. تضمنت ميزانية الوالية لهذا العام تموياًل كبيًرا لحماية األراضي  
 ة، مما يضمن التزامنا تجاه المزارعين واألراضي التي يزرعونها." الزراعية، إلى جانب مبادرات سالمة التربة والمرون

 



يسعدنا جميعًا في صندوق أراضي بيكونيك أن نمنح التمويل من خالل  " قال جون هالسي ، رئيس صندوق أراضي بيكونيك:
من التطوير وستساعدنا في برنامج حماية األراضي الزراعية التابع للوالية. ستحمي هذه األموال األراضي الزراعية المنتجة  

وفي حكومة الوالية على ثقتهم بنا  Ag & Marketsإعادة تجميع مزرعة عاملة متعددة األجيال. نشكر جميع شركائنا في 
 وبصناديق األراضي األخرى في جميع أنحاء الوالية."  

 
للمقاطعات والبلديات ودوائر الحفاظ على التربة والمياه المساعدة المالية  برنامج ِمنَح تنفيذ حماية األراضي الزراعية يوفر

وصناديق األراضي؛ لتمكينهم من تنفيذ أنشطة حماية األراضي الزراعية المتوافقة مع خطط حماية األراضي الزراعية  
يمنح البرنامج أيًضا  والزراعة المحلية. ويُعد النشاط األكثر تموياًل هو شراء حقوق التنمية في المزارع الفردية. ومع ذلك، قد 

التمويل لتمكين أنشطة التنفيذ األخرى، مثل التعديالت على القوانين المحلية التي تؤثر على الزراعة، واتفاقيات الخيارات،  
  وتغطية تكاليف معامالت حقوق االرتفاق الزراعية المتبرع بها.
###  
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