
 
 الحاكمة كاثي هوكول  12/12/2022 :للنشر فوًرا

 
 

  الحاكمة هوكول تعقد اجتماعاً لمجموعة العمل لدعم مزارعي نيويورك
  

سوف يعالج التوجيه وينفذ المالحظات التي تم جمعها خالل مناقشات المائدة المستديرة الصيفية التي ُعقدت مع مجتمع 
  الزراعة

  
  يتكون أعضاء مجموعة العمل من وكاالت الوالية وأصحاب المصلحة من مختلف فئات الطيف الزراعي في نيويورك

  
  

أعلنت الحاكمة هوكول الٌوم أن مجموعة عمل خاصة من وكاالت الوالٌة وأصحاب المصلحة فً المجتمع الزراعً 
هذا الصٌف، عمدت الحاكمة هوكول ونائب . سٌتعاونون لدعم مزارعً نٌوٌورن والمساعدة فً تعزٌز الصناعة الزراعٌة

الحاكمة دٌلجادو سلسلة من منالشات المائدة المستدٌرة مع مجموعة متنوعة من المزارعٌن وأصحاب المصلحة فً الصناعة 
فً لونغ آٌالند وفً نورث كونتري وهدسون فالً وفً فنغر لٌكس لالستماع إلى مخاوفهم بشأن الصناعة الزراعٌة فً 

سٌترأس فرٌك العمل االستراتٌجً المشترن بٌن الوكاالت هذا الفرٌك العامل المعنً بتملٌل العمبات التً تعترض . الوالٌة
الزراعة وفمًا لتوجٌهات الحاكمة استجابةً لمخاوف المزارعٌن وأصحاب المصلحة فً الصناعة وعمد اجتماعاته من لبل 

 . مفوض إدارة الزراعة واألسواق رٌتشارد بول
  

نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الزراعً لدعم احتٌاجات كل من العمال وأصحاب العمل  "قالت الحاكمة هوكول،
ستكون مجموعة العمل هذه حاسمة فً مواجهة العدٌد من التحدٌات فً " ".وضمان ازدهار الزراعة فً والٌة نٌوٌورن

 ." الصناعة الزراعٌة فً نٌوٌورن وستواصل إدارتً العمل مع المزارعٌن لتلبٌة احتٌاجاتهم وإعادة تصور الزراعة فً والٌتنا
  

بصفتً مواطنًا محلًٌا وممثاًل سابمًا آلالف المزارع العائلٌة فً الكونغرس أعلم أن  "قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،
عندما تعانً مزارعنا فإننا جمٌعًا نعانً ولهذا السبب نظل ملتزمٌن أنا ". "الزراعة لٌست مجرد عمل تجاري إنها طرٌمة حٌاة

ومن واجبنا معالجة المخاوف التً سمعناها من المزارعٌن . والحاكمة بفهم وتلبٌة احتٌاجات المنتجٌن الزراعٌٌن فً نٌوٌورن
 ". فً كافة أنحاء الوالٌة وتمدٌم الحلول لضمان استمرار نجاحهم

  
ستعمل المجموعة جنبًا إلى جنب مع ممثلٌن من لطاعات السلع الزراعٌة لتحدٌد التحدٌات ولضمان تواصل الوكاالت التً 

تتعامل مع مزارعً الوالٌة بشكل واضح وتتفاعل بكفاءة وتملل من المتطلبات المرهمة من خالل التركٌز على التنمٌة 
ستنعكس التعلٌمات الواردة من الجلسات والتً تشمل على سبٌل المثال ال الحصر الحصول على المزٌد من منتجات . المستمبلٌة

األلبان فً مدارسنا والتحدٌات المتعلمة بالنمل والعثور على سائمٌن معتمدٌن والحاجة إلى الوصول إلى أسواق جدٌدة حول 
وسٌنصب التركٌز على اإلجراءات اإلدارٌة التً ٌمكن . جهود الوالٌة فً مجال تغٌر المناخ فً التوصٌات النهائٌة للمجموعة

أن تتخذها الحاكمة ووكاالت الوالٌة لتوفٌر استجابة فورٌة وفً الولت المناسب للمضاٌا المهمة المتعلمة بدعم وتوسٌع إنتاج 
 . الغذاء فً نٌوٌورن

  
واستناًدا إلى المحادثات والتعلٌمات الواردة من خالل جلسات المائدة المستدٌرة األربع سٌركز فرٌك العمل فً البداٌة على 

 : سبٌل المثال ال الحصر على الموضوعات التالٌة
  



 مواجهة التحدٌات التً تنطوي على حركة السلع والمنتجات الزراعٌة مع فهم احتٌاجات االستثمار  - النقل
 . فً الطرق والجسور والبنٌة التحتٌة الحٌوٌة األخرى لطرح المنتجات فً السوق

  تحدٌد وبناء الجٌل المادم من المزارعٌن وعمال المزارع لدعم صناعة متنوعة بالمهارات - العمالة
 . والعاملٌن المطلوبٌن لتشغٌل المزارع الحدٌثة

 معالجة وإزالة العمبات التً تعترض االستثمارات الرأسمالٌة فً إدارة السماد الطبٌعً وإنتاج  - البيئة
الطالة فً المزارع واالنتمال إلى مصادر الولود البدٌلة التً تحد من لدرة بعض المزارع على تلبٌة أهداف 

 . الوالٌة المناخٌة والتحول إلى الكربون محاٌد

 زٌادة مساكن العمال لتزوٌد العمال ببٌئة معٌشٌة آمنة لرٌبة من المزارع وتضمن اإلنتاج  - إسكان العمال
 . المستدام والٌومً

 تمدٌم إرشادات أوضح بشأن إدارة ضرائب األمالن وتحسٌن الوصول إلى برامج اإلعفاء  - الضرائب
 . الضرٌبً الحالٌة

 مراجعة البرامج الحالٌة وتحدٌد الطرق التً ٌمكن أن تضمن بها الوالٌة بماء  - حماية األراضي الزراعية
 . األراضً الزراعٌة المنتجة فً متناول الجمٌع وأن تستمر فً اإلنتاج وفً إطعام سكان نٌوٌورن

  المنتجات الغذائٌة المحلٌة من لبل وكاالت الوالٌة المختلفة لبناء سالسل إمدادات - توسيع نطاق شراء 
 . غذائٌة محلٌة والتواصل بشكل أفضل مع مزارع نٌوٌورن

  
سٌتم تمدٌم تمرٌر نهائً إلى مكتب الحاكمة وسٌحدد اإلجراءات على النحو الذي توصً به مجموعة العمل التً ٌمكن لوكاالت 

 . الوالٌة اتخاذها للمساعدة فً تبسٌط األعمال التجارٌة لمزارعً نٌوٌورن
  

وٌضم أعضاء مجموعة العمل ممثلٌن عن عدد من الوكاالت الحكومٌة بما فً ذلن إدارة الزراعة واألسواق بوالٌة نٌوٌورن 
وإدارة العمل؛ ولسم النمل؛ ولسم الحفاظ على البٌئة؛ وإدارة الصحة وإدارة الخدمة العامة وإدارة الضرائب والمالٌة؛ وهٌئة 

والٌة نٌوٌورن للبحث والتطوٌر فً مجال الطالة؛ ووكالة تطوٌر إمباٌر ستٌت؛ وهٌئة الوالٌة للخمور وكذلن أعضاء الصناعة 
 : الزراعٌة التالٌة أسماؤهم

  
  جٌم بٌتنر، مالنBittner Singer Orchards Appleton نٌوٌورن والمدٌر المؤلت لجمعٌة ،

 نٌوٌورن للبستنة 

  كاما دوكوري، مالنBig Dreams Farm  

  دٌفٌد فٌشر، مالن شركةMapleview Dairy ورئٌس مكتب مزرعة نٌوٌورن  

  جٌفري إم فٌتر، رئٌس شركةScolaro Fetter Grizanti & McGough ، P.C . 

  سوزان جاف، مالكة مزرعةSnowdance  

  مورٌن توري مارشال، المالن المشارن لشركةTorrey Farms  

  سارة درٌسل نٌكلٌس، مالكة مزارعDressel Farms  

  برٌان رٌفز، شرٌن فً مزارعReeves Farms ورئٌس جمعٌة الخضار فً نٌوٌورن ، 

  ًتونٌا فان سلٌن، المدٌرة التنفٌذٌة لجمعٌة منتجً األلبان فً الشمال الشرل 

  أوسكار فٌزكارا، شرٌن، مزارعBecker Farms  

  كٌم واجنر، مالنStoutridge Vineyard  

  جٌف وٌلٌامز، مدٌر السٌاسة العامة، مكتب مزارع نٌوٌورن 

  
لمد أحرزنا تمدًما كبًٌرا على مر السنٌن عندما  "بول ، مفوض إدارة الزراعة واألسواق بوالية نيويورك،. قال ريتشارد أ

ٌتعلك األمر بدعم مزارعٌنا ولكن أمامنا الكثٌر من العمل أمامنا وخاصة عندما ٌتعلك األمر بتنمٌة الموى العاملة والتعلٌم 
لدٌنا فرصة الٌوم للعمل مع زمالئنا من وكاالت الوالٌة وشركائنا فً . الزراعً وضمان صناعة لوٌة وحٌوٌة للمستمبل

الزراعة لمعالجة بعض المضاٌا الصعبة المعروضة علٌنا وإٌجاد حلول ملموسة مما ٌضمن استمرار والٌة نٌوٌورن فً لٌادة 
 ". األمة فً اإلنتاج الزراعً

  
ٌواجه المزارعون فً نٌوٌورن عدًدا من التحدٌات التنظٌمٌة والعمالة  "قال ديفيد فيشر رئيس مكتب مزارع نيويورك،

والسولٌة التً تحد من لدرتنا على تنمٌة أعمالنا فً هذه الوالٌة والتً تحدثنا عنها مع الحاكمة هوكول عندما زارت مزرعة 



مشترن بٌن الوكاالت لتملٌل hgإستراتٌجً hgعمل hgأتطلع إلى مواصلة تلن المحادثة مع فرٌك . األلبان لعائلتً هذا الصٌف
 ,strategic interagency task force lessening obstacles to agriculture)العمبات أمام الزراعة 

SILO) .إنها فرصة لتحدٌد نهج الفطرة السلٌمة لكسر الحواجز ودعم نظام الغذاء فً والٌتنا " 
  

أتطلع إلى العمل مع زمالئً فً المطاع الزراعً  "قال بريان ريفز رئيس رابطة مزارعي الخضروات في والية نيويورك،
وفً إدارة الزراعة واألسواق إلٌجاد طرق للحد من اإلجراءات التنظٌمٌة العبء على مزارع نٌوٌورن وتحسٌن كفاءة كٌفٌة 

ستساعد الصناعة الزراعٌة الموٌة فً نٌوٌورن على ضمان حصول جمٌع مواطنٌنا . تفاعل حكومة الوالٌة معنا فً الزراعة
فً ضوء الجائحة األخٌرة فإن هذا مهم كما . على أغذٌة مغذٌة وطازجة ومنتجة محلًٌا فً كافة األولات وفً جمٌع الظروف

 ". كان دائًما
  

بصفتها المنظمة التً تعمل كصوت  "قال تونيا فان سليك المديرة التنفيذية لرابطة منتجي األلبان في الشمال الشرقي،
باعتبارها  (SILO)لمزارع األلبان فً نٌوٌورن تمدر رابطة منتجً األلبان فً الشمال الشرلً إعادة اجتماع فرلة عمل 

خطوة مهمة نحو إزالة الحواجز أمام المزارعٌن والمجهزٌن وناللو النمل وتسهٌل الفرص التً تعزز التصاد الزراعة فً 
شارن المزارعون فً الموائد المستدٌرة وجلسات االستماع لمشاركة مخاوفهم مباشرة مع لٌادة الوالٌة ونحن نمدر . نٌوٌورن

من األهمٌة . تعتبر العمالة واإلشراف البٌئً من المجاالت ذات األولوٌة المصوى لمزارعنا العائلٌة. أن ٌتم سماع مالحظاتهم
بمكان أن نعمل بشكل تعاونً لمواجهة التحدٌات التً ٌواجهها المزارعون للحفاظ على صناعة زراعٌة لابلة للحٌاة لألجٌال 

 ". تعتمد إمدادات الغذاء فً نٌوٌورن على ذلن. المادمة
  

توفر لجنة  " والمدير المؤقت لجمعية والية نيويورك للبستنة،Bittner Singer Orchardsقال جيم بيتنر، مالك 
(SILO) ونتٌجة لذلن . لنا فً الزراعة اإلنتاجٌة فرصة فرٌدة للتفاعل مع العدٌد من اإلدارات فً كافة أنحاء حكومة الوالٌة

ٌمكننا العمل معًا حتى تأخذ المواعد واللوائح التً ٌجب وضعها لحماٌة كافة المواطنٌن فً نٌوٌورن فً االعتبار أًٌضا حمائك 
 ". إننً أتطلع إلى حوار ٌمّكن الزراعة من مواصلة دورها كمحرن التصادي فً نٌوٌورن. وتحدٌات الزراعة

  
ورئيس مجموعة األعمال . Scolaro Fetter Grizanti & McGough P.Cقال جيفري إم فيتر رئيس شركة 
لمد كان من دواعً سروري وشرف لً العمل مع المزارع وأسر المزارعٌن فً كافة أنحاء  "والضرائب والخدمات الزراعية،

فً ضوء التحدٌات المتزاٌدة التً تواجه الصناعة الزراعٌة فإن إنشاء فرٌك العمل .  عاًما35والٌة نٌوٌورن ألكثر من 
كمنتدى مشترن بٌن أجهزة الوالٌة لفهم ومعالجة هذه المضاٌا سٌكون موضع ترحٌب من لبل جمٌع العاملٌن فً أكبر صناعة 

 ". فً الوالٌة وتمدٌم الخدمات لها
  

 مزرعة تنتج بعًضا من أفضل األطعمة 33,000الوالٌة هً موطن ألكثر من . الزراعة لطاع مهم للغاٌة فً التصاد نٌوٌورن
 مالٌٌن فدان هً أراٍض 7 بالمائة من مساحة أراضً والٌة نٌوٌورن أو ما ٌمرب من 20حوالً . والمشروبات فً العالم

تحتل نٌوٌورن المرتبة األولى فً البالد فً إنتاج منتجات األلبان الرئٌسٌة مثل الزبادي والجبن الكرٌمً والثانٌة فً . زراعٌة
 . البالد فً إنتاج التفاح والمٌمب والثالثة فً إنتاج العنب والملفوف

  
  

###  
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