
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 23 للنشر فوًرا: 

 
 

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

مليون رطًلا من منتجات مزرعة نيويورك، مما يوفر ما يقرب من  50تشتري أكثر من  Nourish New Yorkمبادرة 
  مليون وجبة لألسر المحتاجة 50

  
  2022سبتمبر/أيلول  23ستضاء معالم الوالية باللون البرتقالي احتفاالا بيوم مكافحة الجوع،  

  
م هذا الشهر باألطعمة المعلبة وا   لتوزيعات والمزيدبنوك الطعام في نيويورك تكر ِّ

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إجراءات حكومية تتخذ في جميع أنحاء نيويورك احتفاء بشهر العمل ضد الجوع،  
الذي يتم االحتفال به في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام لزيادة الوعي بشأن انعدام األمن الغذائي وتعزيز مكافحة الجوع.  

في الوالية، والتي تم إطالقها خالل الوباء  Nourish New Yorkعديد من المعالم البارزة لمبادرة يصادف هذا الشهر ال
لتوصيل المزيد من الطعام إلى المحتاجين مع دعم مزارعي نيويورك. ساعد البرنامج اآلن بنوك الطعام على شراء أكثر من 

مليون وجبة على المائدة لألسر التي تواجه   50قرب من مليون رطالا من المنتجات الزراعية في نيويورك، ووضع ما ي 50
  انعدام األمن الغذائي.

  
"يكافح الكثير من سكان نيويورك من أجل وضع الطعام على المائدة، وقد أدت السنوات القليلة الماضية إلى تفاقم هذه المشكلة  

"تعمل وكاالت الوالية والمنظمات الشريكة في جميع أنحاء الوالية بجد لمحاربة انعدام   قالت الحاكمة هوكول.للعائالت،" 
، وشهر العمل ضد الجوع هو الوقت المثالي لزيادة الوعي  Nourish New Yorkاألمن الغذائي من خالل برامج مثل 

ا يد المساعدة في أوقات الحاج ة، وأشجع الجميع على المشاركة مع بنوك واالعتراف بعملهم الشاق. يقدم سكان نيويورك دائما
  الطعام المحلية الخاصة بهم في شهر العمل ضد الجوع." 

  
ا أنه سيتم إضاءة معالم الوالية باللون البرتقالي في يوم مكافحة الجوع، والذي يصادف يوم الجمعة،     23وأعلنت الحاكمة أيضا

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

  فرصة للمشاركة.
  

Nourish New York  
  

لمقدمي األغذية في حاالت الطوارئ في نيويورك بشراء المنتجات الفائضة من   Nourish New Yorkتسمح مبادرة 
المزارعين في نيويورك ومصنعي األلبان لتوصيلها إلى العائالت المحتاجة في نيويورك من خالل شبكة بنوك الطعام ومقدمي  

 Nourish، قدمت مبادرة 2020منذ إطالقها في ذروة الوباء في مايو/أيار  الطعام في حاالت الطوارئ في نيويورك.
New York  مليون دوالر لمساعدة شبكة بنوك الطعام ومقدمي خدمات الطوارئ في نيويورك على شراء   96ما مجموعه

مليون وجبة للمجتمعات في جميع أنحاء   47.7مليون رطل من الطعام من المزارعين المحليين وتقديم أكثر من  57أكثر من 
في المائة على   40في المائة على المنتج، و 29د وثالثين في المائة من التمويل على منتجات األلبان، والوالية. وتم إنفاق واح

  المنتجات األخرى، بما في ذلك اللحوم والبيض والمأكوالت البحرية.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2FNourishNY&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb3e6df7d649744110b8808da9d79e2c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995444071264230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8esBPM2%2B6jIhJdvXJ6PZJR57akkZPE0yrMMt7h9xFYk%3D&reserved=0


  
الذي يكرس برنامج   S.4892-A/A.5781-A، وقعت الحاكمة هوكول التشريع 2021في نوفمبر/تشرين األول 

Nourish New York  مليون دوالر لمبادرة  147بشكل دائم في قانون الوالية. تم تخصيص ما مجموعهNourish 
New York  حتى اآلن من خالل خمس جوالت من التمويل. يوفر البرنامج األموال مباشرة لمقدمي األغذية في حاالت

مثل الحليب واللبن والجبن والجبن والمنتجات  الطوارئ بالوالية لمساعدتهم على شراء المنتجات الزراعية في نيويورك،
كما أنها تمول تسليم هذه البضائع إلى سكان نيويورك من خالل عمليات توزيع كبيرة   واللحوم والمأكوالت البحرية والبيض.

   بالسيارات، وصناديق الطعام، وبرامج الوجبات المدرسية، ومخازن الطعام، ومطابخ الحساء.
  

يدعم البرنامج مزارعي ومنتجي الوالية الذين فقدوا أسواق منتجاتهم بسبب الوباء. من خالل مشتريات   باإلضافة إلى ذلك،
  شركة في مجال األغذية والزراعة حتى اآلن. 4,320بنوك الطعام، تأثرت 

  
   إضاءة معالم الوالية باللون البرتقالي 
  

سبتمبر/أيلول احتفاء بيوم العمل ضد الجوع وشهر العمل ضد   23ستُضاء معالم الوالية باللون البرتقالي يوم الجمعة 
هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تضيء فيها والية نيويورك معالمها باللون البرتقالي الذي كان لون أول طوابع   الجوع.

  الطعام ويستخدم للتوعية بالجوع من قبل منظمات اإلغاثة من الجوع.
  

  ية التي ستُضاء باللون البرتقالي احتفاالا بشهر العمل ضد الجوع:فيما يلي معالم الوال

  جسر الحاكم ماريو م. كومو •

  جسر كوسيوسكو •
  ( ومبنى التعليم الحكوميSUNYمبنى هـ. كارل ماكول بجامعة والية نيويورك ) •
  مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث •

  إمباير ستيت بالزا •
  البوابة الرئيسية -أرض معارض الوالية  •

  نياجارا فولز •
  هدسون-جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد •

  بوابة مطار ألباني الدولي •
  مجمع ليك بالسيد األولمبي للقفز •

  مركز ليك بالسيد األولمبي •
• MTA LIRR - بوابة الطرف الشرقي في محطة بنسلفانيا  
  جسر فيربورت على قناة إيري •

  
ترة طويلة بمكافحة الجوع. أطلقت الوالية العديد من البرامج الرائدة في السنوات األخيرة لتحسين تلتزم والية نيويورك منذ ف 

الوصول إلى األطعمة الصحية المزروعة محلياا وجلب األطعمة والمشروبات المزروعة في نيويورك إلى المجتمعات  
ة لتحسين ربط المزارع والمدارس عبر نيويورك، في اآلونة األخيرة، كجزء من التزامها في خطاب حالة الوالي المحرومة.

  في المائة 30مبادرة والية نيويورك وجهت الحاكمة هوكول وزارة الزراعة واألسواق ألخذ زمام المبادرة في إدارة مبادرة 
من أجل تعزيز المشاركة في البرنامج على مستوى الوالية. تزيد هذه المبادرة من السداد الذي تتلقاه المدارس لوجبات الغداء  

بالمائة من المكونات لبرنامج الغداء   30سنتاا لكل وجبة ألي منطقة تشتري ما ال يقل عن  25سنتاا لكل وجبة إلى   5.9من 
معلم آخر حديث هو التبرع بمليون رطل من الطعام لسكان نيويورك الجائعين كجزء من   المدرسي من مزارع نيويورك. ثمة

التنفيذ المستمر لقانون الدولة للتبرع باألغذية وإعادة تدوير بقايا الطعام، والذي يبني على جهود الوالية للحد من النفايات  
  طعام عالي الجودة لسكان نيويورك المحتاجين.  واالنبعاثات المتغيرة للمناخ الناجمة عن دفن النفايات، مع توفير

  
ية بالخبرة حول كيفية معالجة الجوع وتحسين الوصول إلى  لتزويد صانعي السياسات بالوال مجلس سياسة الجوع والغذاءينعقد 

ا أثناء إنشاء برنامج  ،  Nourish New Yorkطعام صحي مزروع محلياا لسكان والية نيويورك. وكان عمل المجلس حاسما
اصل بفضل تركيزه على تعزيز الروابط والتعاون بين البرامج التي تتصدى للجوع ومن ينتجون األغذية ويوفرونها. يو

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2F30-percent-initiative&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb3e6df7d649744110b8808da9d79e2c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995444071264230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zWwMoevNWdqgZ4Z1uHLVM9QgP%2BqAvNb53fp4WL%2BZoHg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fcouncil-hunger-and-food-policy&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb3e6df7d649744110b8808da9d79e2c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995444071264230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BrUpmbW2m3Vhv0fCGvrVU2EKlrgrWPlxcL%2FXjz6wQGA%3D&reserved=0


  28المجلس عمله ويشجع الجمهور على مشاهدة مؤتمر البيت األبيض حول الجوع والتغذية والصحة يوم األربعاء 
  سبتمبر/أيلول.

  
  فعاليات توزيع الطعام

  
في والية نيويورك تعترف بشهر العمل ضد الجوع بطريقتها  10باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من بنوك الطعام اإلقليمية الـ

لخاصة هذا الشهر، مما يمنح سكان نيويورك فرصة رائعة للمشاركة على أرض الواقع في مجتمعاتهم المحلية. وتشمل ا
األنشطة المخطط لها سلسلة من عمليات توزيع المواد الغذائية، وحمالت الغذاء، وغيرها من األحداث المجتمعية لدعم مهام  

  اإلغاثة من الجوع. وتشمل بعض األمثلة:

" وحملة الطعام  Leader of the Packيستضيف حملة جمع التبرعات " بنك الطعام في المنطقة الجنوبية  •
االفتراضية، والتي تجمع األعمال التجارية المحلية معاا لجمع األموال لبنك الطعام في المنطقة الجنوبية. تتنافس 

الظهر في أسرع وقت مع جمع أكبر عدد من  الفرق الشريكة في الشركات المشاركة على حزم أكبر عدد من حقائب 
  المساهمات من خالل متجرها االفتراضي المخصص.

في وقت سابق من هذا الشهر في استضافة حدث إعالمي مع عضو الكونغرس جوزيف  Foodlinkشاركت  •
الصحية، وقانون  موريل للدفاع عن التشريعات الفيدرالية لمكافحة الجوع، مثل الوجبات المدرسية العالمية والوجبات 

لجمع التبرعات، إلى السوق العام   Foodlinkاألطفال األصحاء. وعاد مهرجان الطعام، الحدث السنوي لمؤسسة 
  . 2019في المدينة ألول مرة منذ عام  

ا تفاعلياا لشهر العمل ضد الجوع  Island Harvestأصدرت  • مع أحداث وأفكار حول كيفية زيادة الوعي   تقويما
 Buildوالمشاركة محلياا في مكافحة انعدام األمن الغذائي، بما في ذلك نشاط حملة غذائية لمدة شهر تحت عنوان " 

a Box."  
• Long Island Cares -  بالشراكة مع جمعية هاوببوج الصناعية في لونغ  بنك هاري تشابين اإلقليمي للطعام

حتفال بيوم العمل ضد الجوع. تبرعت العديد من الشركات األعضاء في جمعية هاوببوج الصناعية في لونغ  آيالند لال
وستجتمع معاا في  Long Island Caresدوالرات لكل موظف لدعم بنك الطعام   10.00( بمبلغ HIALIآيالند )

  يوم العمل ضد الجوع اللتقاط صورة جماعية.

  
ا سكان نيويورك على ارتداء اللون البرتقالي في يوم العمل ضد الجوع والنشر على وسائل التواصل   تشجع بنوك الطعام أيضا

موقع االجتماعي لزيادة الوعي بالحملة. يمكن للمهتمين بالعثور على الطعام أو التطوع مع أحد بنوك الطعام المحلية زيارة 
  لمعرفة المزيد. Feeding New York Stateويب 

  
"شهر العمل ضد الجوع هو فرصتنا السنوية لزيادة الوعي بانعدام   عة واألسواق، ريتشارد أ. بول:قال مفوض وزارة الزرا

األمن الغذائي الذي يواجه مجتمعاتنا، وتشجيع الناس في جميع أنحاء الوالية على المشاركة. هنا في القسم، نعمل بجد كل يوم  
جميع سكان نيويورك. أنا فخور بأن برنامجنا الغذائي في لمكافحة الجوع والحصول على المزيد من الطعام على موائد 

مليون وجبة للمحتاجين من خالل شبكتنا من بنوك الطعام، بينما ندعم مزارعينا من  50نيويورك قد جلب اآلن ما يقرب من 
  خالل شراء منتجاتهم الصحية الطازجة من المزرعة. هذا حقاا شيء يجب أن نكون متحمسين له." 

  
"ال يزال عدد كبير جداا من األسر في واليتنا يتصارع   دانيال دبليو تيتز، مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز:قال 

وهي حقيقة محزنة ال يمكننا السماح لها بأن تصبح حالة مألوفة. ويذكرنا شهر العمل ضد الجوع   -مع انعدام األمن الغذائي 
 Nourishذي يتعين علينا القيام به. يُظهر دعم الحاكمة هوكول الثابت لبرامج مثل جميعاا بأن هناك المزيد من العمل ال

New York  التزامها الحقيقي بضمان تمتع جميع سكان نيويورك بالقدرة على توفير طعام صحي ومغذ ٍّ ألنفسهم
  وألحبائهم." 

  
ك الحصول على طعام صحي  "يستحق كل شخص من سكان نيويور قالت عضو مجلس شيوخ الوالية ميشيل هينشي:

بأسعار معقولة وأن يكون لديه األمن في معرفة من أين تأتي وجبته التالية. بصفتي رئيسة لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، 
ا هي ربط النقاط بين الطعام المغذي الذي يزرعه مزارعو نيويورك واألسر المحلية التي تواجه انعدام   كانت أولويتي دائما

شريان الحياة للحصول على   - Nourish New Yorkي، وهي الطريقة التي تم بها تشكيل مشروع قانون األمن الغذائ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.islandharvest.org%2Fevent%2Fhunger-action-month-3%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb3e6df7d649744110b8808da9d79e2c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995444071264230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XFdDp4GMQ3u2DIvKgBSaaElFPpGaIg0det2t691GKMo%3D&reserved=0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9d4ad347-c2d1ea00-9d482a72-000babd9fa3f-8fbe36c674c15b2e&q=1&e=8189fd91-81c4-4eea-9f36-6dec255f221a&u=https%3A%2F%2Ffeedingnys.org%2Four-member-food-banks%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9d4ad347-c2d1ea00-9d482a72-000babd9fa3f-8fbe36c674c15b2e&q=1&e=8189fd91-81c4-4eea-9f36-6dec255f221a&u=https%3A%2F%2Ffeedingnys.org%2Four-member-food-banks%2F


الغذاء. سنواصل ريادة الطريق نحو إيجاد حلول إلنهاء أزمة الجوع، وأشكر الحاكمة هوكول على شراكتها في بناء نظام  
  غذائي أكثر إنصافاا للجميع." 

  
"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على تسليط الضوء على برنامج التغذية الناجح   ا لوباردو:قالت عضو الجمعية التشريعية دون

في نيويورك خالل شهر العمل ضد الجوع. سمح البرنامج لبنوك الطعام ومقدمي األغذية في حاالت الطوارئ بشراء ماليين 
يورك بلعب دور حيوي في معالجة انعدام  الدوالرات من فائض الطعام من منتجي نيويورك. يفخر القطاع الزراعي في نيو

  األمن الغذائي في جميع أنحاء الوالية." 
  

"مليونان من سكان والية نيويورك، المنتشرين : Hunger Free Americaقال جويل بيرج، الرئيس التنفيذي لشركة 
السن واألطفال وقدامى المحاربين  بما في ذلك العمال وكبار  -في كل ركن من أركان الوالية الريفية والضواحي والريفية 

ا على تحمل تكاليف ما  -واألشخاص ذوي اإلعاقة  يعيشون اآلن في منازل تعاني من انعدام األمن الغذائي، وغير قادرين دائما
يكفي من الغذاء. يتيح شهر العمل ضد الجوع هذا إعادة تكريس جهودنا الجماعية لوضع وتنفيذ السياسات الالزمة للقضاء على  

الجوع وضمان قدرة الجميع على تحمل تكاليف الطعام المغذي من خالل خفض الفقر وتوسيع الفرص االقتصادية وضمان  
  برامج شبكة األمان الحكومية الكافية." 

  
هو برنامج قي ِّم يربط المزارعين ببنوك الطعام اإلقليمية   Nourish NY"  قال ديفيد فيشر رئيس مكتب زراعة نيويورك:

ومخازن الطوارئ في جميع أنحاء الوالية. تُعدُّ فرص السوق التي يوفرها بمثابة شريان حياة لكل من المزارعين وسكان  
ير بأهمية نيويورك المحتاجين، خاصة عند حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد. إن شهر العمل ضد الجوع هو تذكير كب

الحفاظ على نظام زراعي قوي في نيويورك لتلبية احتياجات واليتنا والتزام مزارعينا بالتأكد من حصول كل سكان نيويورك 
  ولكل ما يقدمه."  Nourish NYعلى األغذية الطازجة المنتجة محلياا. نحن نقدر دعم الحاكمة هوكول المستمر لبرنامج 

  
"تواصل حكومة والية نيويورك تقديم الدعم   :Feeding New York Stateيذي لمؤسسة قال دان إيغان، المدير التنف

، وبرنامج المساعدة في  Nourish New Yorkالحاسم لبنوك الطعام وغيرها من المنظمات المناهضة للجوع من خالل 
د خاطئ بأن األزمة قد انتهت: على  الوقاية من الجوع والتغذية، ومشاريع استعادة هدر الطعام. يجب علينا الحذر من أي اعتقا

(، إال أن الحاجة إلى الغذاء الخيري ال تزال مرتفعة للغاية. لقد  COVIDالرغم من أننا لم نعد في حالة إغالق بسبب جائحة )
ننا قيادة الحاكمة هو كول  أثر التضخم على جيراننا وعملنا. نحن محظوظون ألن لدينا شركاء رائعين في حكومة الوالية. تُمك ِّ
من توفير ماليين األرطال من الطعام عالي الجودة الذي تم جمعه في نيويورك لمساعدة جيراننا الجائعين. نحن نربط  

المزارعين وبنوك الطعام والجياع في برنامج فعال ومثمر. ونتطلع إلى اليوم الذي يحصل فيه جميع جيراننا على إمدادات  
  ها. وإلى أن يأتي ذلك اليوم، سيكون الدعم المستمر لبنوك الطعام أمرا حيوياا." غذائية آمنة ولن يكون عملنا ضرورياا بعد

  
"في شهر العمل ضد الجوع هذا،  : Long Island Cares Incقال مايكل هاينز، كبير المسؤولين الحكوميين في .

Long Island Cares, Inc -  يفخر بنك طعام هاري شابين بالوقوف إلى جانب مبادرةFeeding America  ومبادرة
Feeding New York State   في الدعوة إلى زيادة الدعم لبنوك الطعام والسكان المتنوعين الذين يعانون من انعدام األمن

الغذائي الذين نخدمهم. في األسبوع القادم، نستضيف حفلة مراقبة محلية للموظفين والمتطوعين والوكاالت واألشخاص ذوي 
تمر البيت األبيض حول الجوع والتغذية والصحة. نحن متحمسون جداا لرؤية كيف سيحفز هذا الخبرة الحية لحضور مؤ

المؤتمر المدافعين عن مكافحة الجوع في البالد ونتطلع إلى القيام بالعمل المطلوب لضمان أن تكون أمريكا خالية من الجوع 
  ." 2030بحلول عام  

  
ا حاسما لدعم   Nourish NY"لقد كان تمويل:Foodlinkذية لشركة قالت جوليا تيديسكو الرئيسة والمديرة التنفي  مصدرا

وشركائنا في المجتمع حتى نتمكن من دعم المزارعين المحليين مع الحصول على طعام صحي على   Foodlinkشركة 
نشيد بمسؤولي الوالية إلدراكهم الحاجة وتحويل برنامج االستجابة للجائحة هذا إلى تشريع   . طاوالت ماليين سكان نيويورك
  دائم ضمن ميزانية الوالية." 

  
"يشعر العديد س والمدير التنفيذي لبنك آيًلند هارفست للطعام ومقره جزيرة لونغ آيًلند: قال راندي شوبين دريسنر، الرئي

من األمريكيين بالضغط االقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والسلع األساسية األخرى، مما يجعلهم يتخذون 
فع فاتورة خدمات. شهر العمل ضد الجوع هو الوقت  قرارات صعبة، مثل شراء الطعام أو الدفع لتزويد سياراتهم بالوقود، أو د



المناسب لسكان نيويورك للتعبئة للمساعدة في القضاء على الجوع من خالل التبرع أو التطوع أو الدعوة. نشيد بالحاكمة 
التي تساعد على ضمان عدم حرمان أي من سكان   Nourish New Yorkهوكول على قيادتها ودعمها لبرامج مثل 

  من أي حق أساسي من حقوق اإلنسان مثل الغذاء." نيويورك 
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