
 
 الحاكمة كاثي هوكول  18/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

   لمعالجة مستقبل الزراعة في والية نيويورك الحاكمة هوكول تطلق جولة استماع على مستوى الوالية
    

   حوار مائدة مستديرة مع أصحاب المصالح في لونغ آيالند يطلق جولة على مستوى الوالية لعقد جلسات استماع
    

    تتعامل الجلسات مع قطاع الزراعة لمعالجة مستقبل المزارعين والمزارع في نيويورك  
   

  وبروم سوفولك مقاطعتي في األولى الجلسات ستعقد
   

    
أطلقت الحاكمة كاثي هوكول اليوم جولة استماع على مستوى الوالية حول مستقبل الزراعة في والية نيويورك. ستسمح  

للوالية باالستماع مباشرةً إلى المزارعين حول أولوياتهم في معالجة التحديات المناخية والقوى  سلسلة من جلسات االستماع
في تحديث األولويات الفيدرالية للوالية للتمويل الضروري وتغييرات السياسات في   العاملة والتحديات االقتصادية وستساعد

مجاالت الزراعة والتغذية والبيئة. في بداية جولة االستماع زارت الحاكمة هوكول مزرعة برونو فارم في مقاطعة سوفولك  
ي/وتر درنكر فاميلي لالستماع إلى  وعقدت جلسة مائدة مستديرة مع أصحاب المصالح في مزرعة لونغ آيالند فارم برور

ستواصل الحاكمة ونائب الحاكمة الجوالت في جميع أنحاء الوالية في األشهر المقبلة   المزارعين حول نجاحاتهم ومخاوفهم.
بالتزامن مع جلسات االستماع التي يعقدها مفوض الزراعة ريتشارد أ. مع تحديد مواعيد لعدة وقفات لضمان إتاحة الفرصة  

 مع الزراعي في كافة أنحاء الوالية إليصال أصواتهم. للمجت
    

"تعد الصناعة الزراعية في نيويورك ضرورية القتصادنا ومجتمعاتنا وطريقة حياتنا ونريد التأكد من  قالت الحاكمة هوكول،
جلنا ونحن بحاجة إلى أن نكون  كانت مزارعنا دائًما هنا من أ أننا نولي اهتماًما خاًصا للمزارع بينما نواصل التعافي من الجائة. 

هناك من أجلها وستساعدنا جلسات االستماع هذه على التغلب على التحديات والفرص في المجتمع الزراعي. رسالتي إلى  
مزارعي نيويورك وإلى جميع سكان نيويورك هي ما يلي: أنا هنا لالستماع إليكم ودعمكم واتخاذ إجراءات بشأن القضايا التي  

  تهمكم." 
  

"من األهمية بمكان أن تعمل نيويورك مع مزارعينا لضمان مستقبل قابل للحياة ومستدام   قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،
لصناعتنا الزراعية. خالل فترة وجودي في الكونغرس، كانت إحدى أكبر أولوياتي هي العمل مع مزارعي واليتنا والدعوة 

في كل من التمويل والسياسة. تعد جلسات االستماع طريقة رائعة لالستماع مباشرة   للحصول على دعم من الحكومة الفيدرالية
   من المزارعين حول إنجازاتهم واهتماماتهم ومناقشة الخطوات التي يمكننا اتخاذها للمساعدة في تحسين الصناعة الزراعية." 

    
وقادة الصناعة الزراعية للتفاعل مع الناخبين  توفر جولة جلسات االستماع على مستوى الوالية فرصة لمسؤولي الوالية

لوالية نيويورك وكيف سيساعد ذلك في تنمية مزارع   2023واالستماع إليهم حول أهمية مشروع قانون الزراعة لعام  
 Agriculture andنيويورك واستدامتها. بدأت الجولة والتي استضافتها إدارة الزراعة واألسواق بوالية نيويورك )

Markets, AGM  باالشتراك مع وكاالت الوالية الزميلة في ريفرهيد في مقاطعة سوفولك اليوم في كلية مجتمع مقاطعة )
سوفولك. وانضم إلى المفوض بول نائب المفوض التنفيذي في إدارة الصحة بوالية نيويورك الدكتور يوجين هيسلين وممثلو 

   مكتب مزارع نيويورك.
    



مساًء في جمعية كورنيل   1:00يوليو/تموز الساعة   25م تحديد الجلسة الثانية في بينغامتون في مقاطعة بروم يوم االثنين ت
سينضم إلى المفوض بول شركاء من الوالية ورئيسة لجنة الزراعة في الجمعية دونا لوباردو   التعاونية في مقاطعة بروم.

لمشاركين الرد على دعوة حضور جلسة بنغهامتون بإرسال بريد إلكتروني يمكن ل وممثلون من مكتب مزارع نيويورك.
   .FarmBill@agriculture.ny.gov إلى
    

سيتم اإلعالن عن الجلسات اإلضافية التي ستعقد في مختلف أنحاء الوالية في األسابيع المقبلة. يمكن إرسال التعليقات المكتوبة  
     .FarmBill@agriculture.ny.gov إلى
    

"قانون الزراعة له تأثير هائل على جميع قطاعات مجتمعنا الزراعي هنا في  قال ريتشارد أ. بول ، مفوض الزراعة بالوالية، 
نظًرا ألننا في ألباني نستعد  والية نيويورك ونريد أن نسمع من شركائنا وأصحاب المصالح حول ما هو مهم بالنسبة لهم. 

لمناصرة مزارعينا خالل موسم مشاريع القوانين القادم فإننا نأخذ التعليقات التي نسمعها على محمل الجد وسنستخدمها لتحديث  
لفترة أولويات سياستنا. أشجع الجميع على االنضمام إلينا في إحدى الجلسات التي تم اإلعالن عنها اليوم أو االنضمام إلينا في ا 

   المتبقية من الصيف وحتى الخريف بينما نتنقل عبر واليتنا الرائعة لالستماع إليكم." 
    

"يحتاج مزارعو نيويورك إلى مقعد حقيقي على الطاولة في جميع الغرف حيث تتم قالت السناتور عن الوالية ميشيل هينشي، 
آثار واسعة النطاق على الزراعة بشكل عام. تعد جوالت  مناقشة القضايا الكبيرة التي تحدد الصناعة والتي سيكون لها

االستماع هذه فرصة مهمة للمجتمع الزراعي لدينا ليكون له صوت في العملية البالغة األهمية لصياغة مشروع قانون الزراعة  
الوطني   الذي يعمل لصالح مزارعي نيويورك من صغار ومتوسطي الحجم وال سيما داخل المشهد  2023الفيدرالي لعام 

والذي كثيًرا ما يحدث أن يعطي األولوية للمجتمعات الزراعية الكبيرة. إنني أتطلع إلى االستماع إلى مجموعة واسعة من  
أصحاب المصالح الذين ستساعد تعليقاتهم في تعزيز كفاحنا من أجل مشروع قانون مزارع فيدرالي يعكس أولويات والية  

   نيويورك." 
    

"تعد جوالت االستماع هذه فرصة ممتازة لنا لالستماع مباشرةً إلى أصحاب المصالح   قالت عضوة الجمعية دونا لوباردو،
األكثر تأثًرا بالسياسات الزراعية الفيدرالية والوالية. ستسمح التعليقات التي تم جمعها لنيويورك بتطوير أولويات قانون  

حديات التمويل والسياسة المستمرة. وإنني أتطلع إلى أن يتم حضور هذه الجلسات على  الزراعة لدينا مع التأكد من معالجة ت
   نطاق واسع حتى يمكن سماع العديد من وجهات النظر." 

    
"يوفر قانون الزراعة تموياًل مهًما لعدد من البرامج األساسية التي يعتمد عليها  قال ديفيد فيشر رئيس مكتب زراعة نيويورك،

المزارعون بما في ذلك دعم إدارة المخاطر والمساعدة في الحفاظ على البيئة والبحوث المطلوبة. نشجع المزارعين على  
حديد أولويات احتياجات مجتمعنا حضور جلسات االستماع لمساعدة إدارة الزراعة واألسواق في والية نيويورك في ت

الزراعي المتنوع. يشكر مكتب زراعة نيويورك المفوض ريتشارد بول وفريقه على استضافة جولة االستماع لالستماع بشكل 
    مباشر إلى ما يقدره مزارعونا في مشروع قانون الزراعة." 

   
طوير أجندة سياسة والية نيويورك بشأن مستقبل الزراعة  سيتم تقديم التعليقات التي تم جمعها خالل الجولة للمساعدة في ت

    .2023باإلضافة إلى أولويات الوالية للتمويل الهام وتغييرات السياسة خالل محادثات تجديد مشروع قانون الزراعة لعام  
تنتهي صالحية  إن مشروع قانون الزراعة هو قانون شامل متعدد السنوات يحكم مجموعة من البرامج الزراعية والغذائية.

   .2023، في بداية عام 2018أحدث قانون زراعي وهو قانون الزراعة لعام 
    

تتضمن المجاالت الرئيسية التي تأثرت بمشروع قانون المزرعة والتي ستتم مناقشتها خالل جلسات االستماع البحوث 
الزراعية وأمراض الحيوانات والمحافظة والمقاومة للمناخ واألمن السيبراني وسالمة الغذاء والقنب والسالالت الغازية 

   والترويج التجاري.  وأنظمة الغذاء المحلية ومنح المحاصيل المتخصصة
    

ماليين فدان   7تشكل الزراعة المحرك الرئيسي القتصاد والية نيويورك وما يزيد قليالً عن ربع مساحة والية نيويورك، أو 
مزرعة عائلية بعًضا من أفضل األطعمة في العالم مع تصنيف   33,000مخصصة لألراضي الزراعية. تنتج ما يقرب من 

سلعة مختلفة تدعم مجتمعاتها. نيويورك هي أكبر منتج للجبن والقشدة الحامضة   30سلع من بين  10الوالية ضمن أفضل  
والزبادي في الواليات المتحدة؛ وتحتل الوالية المرتبة الثانية في شراب القيقب والتفاح والملفوف والمركز الثالث في إنتاج 
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الخامسة في إنتاج البازالء الخضراء والكوسا والحليب وهي أكبر  العنب والرابع في زراعة األزهار. كما أنها تحتل المرتبة
مليار رطل من الحليب سنويًا في  15.5مزارع ألبان   3,500شريحة من القطاع الزراعي في الوالية. ينتج ما يقرب من 

   والية نيويورك. 
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