
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/ 1/ 2023 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن مبادرات لتقديم دعم اقتصادي للمزارعين وتعزيز سلسلة التوريد الغذائي في نيويورك
  

سيزيد االقتراح من صمود النظام الغذائي، ويشجع االستثمارات لتحديث المزارع، وبناء قوة عاملة زراعية من أجل 
  المستقبل

   
  الحاكمة تصدر أمًرا تنفيذيًا لدعم الطلب على أغذية والية نيويورك وزيادة شراء المنتجات الزراعية بشكل كبير

  
تقترح برنامج منح بماليين الدوالرات لتزويد المدارس بالموارد الالزمة إلعداد األطعمة المحلية وتقديم وجبات طازجة  

  وصحية في الموقع
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن عدة مقترحات رئيسية لتوفير زخم اقتصادي للمزارعين وتعزيز سلسلة التوريد الغذائي 
. واجه قطاع الصناعة الزراعية في نيويورك عدًدا من التحديات في  2023زء من خطاب حالة الوالية لعام في نيويورك كج 
(، والتي سلطت الضوء أيًضا على نقاط الضعف عبر نظام الغذاء المحلي. كشفت الحاكمة  COVID-19أعقاب جائحة ) 

المنتجات الزراعية المحلية بشكل كبير، وتشجيع  النقاب عن خطط لتعزيز الطلب على أغذية والية نيويورك وزيادة شراء 
  االستثمارات لتحديث مزارع نيويورك، وبناء مسار للقوى العاملة الزراعية للمستقبل.

  
"تُعدُّ الصناعة الزراعية في نيويورك ضرورية القتصادنا ومجتمعاتنا وطريقة حياتنا ونريد التأكد من أننا نولي اهتماًما خاًصا  

"ستتخذ هذه المبادرات خطوات حاسمة لمساعدة المجتمع  قالت الحاكمة هوكول.ما نواصل التعافي من الجائحة،" للمزارع بين
  توفير دفعة اقتصادية للمزارعين في نيويورك وتأمين سلسلة اإلمداد الغذائي للوالية." - الزراعي على االزدهار 

  
  زراعة في نيويوركاستخدام القوة الشرائية للوالية لتعزيز الطلب على ال

، اقترحت الحاكمة إطالق مبادرة جديدة لزيادة الطلب على المنتجات الزراعية في 2023كجزء من خطاب حالة الوالية لعام 
نيويورك وزيادة كمية الطعام التي تشتريها وكاالت والية نيويورك بشكل كبير. باستخدام برامج ناجحة للغاية، مثل برنامج  

في المائة،    30(، ومبادرتها الغذائية المدرسية في نيويورك بنسبة Farm-to-Schoolالوالية من المزرعة إلى المدرسة )
وبرنامج تغذية نيويورك كمعيار، وضعت الحاكمة هدفًا جاًدا لزيادة شراء منتجات األغذية المحلية من قبل وكاالت الوالية إلى 

انات المؤسسية ذات الصلة لزيادة النسبة المئوية في المائة. وستصدر أمًرا تنفيذيًا يوجه وكاالت والية نيويورك والكي 30
في المائة. سيوفر هذا للمزارعين ليس فقط الوصول إلى أسواق   30للغذاء الذي يحصلون عليه من منتجي نيويورك، بهدف 

يًضا دفعة  جديدة ويحفز المزيد من االستثمارات االقتصادية في اإلنتاج الزراعي وتجهيز األغذية في نيويورك، ولكنه سيوفر أ
ماليين دوالر على طعام نيويورك؛ من خالل   4اقتصادية مباشرة للمجتمع الزراعي. والية نيويورك تنفق حاليًا ما يقرب من 

مليون دوالر. سيتم   400هذا الجهد، ستقوم نيويورك باقتناء وشراء منتجات زراعية من المنتجين المحليين بما يقرب من 
  ت والبلديات، وكذلك المناطق التعليمية المحلية، وتوفير األدوات الالزمة لتحقيق هذا الهدف.أيًضا تشجيع حكومات المقاطعا 

  
مليون دوالر على مدار خمس سنوات إلى مناطق المدارس المحلية لدعم مرافق   50باإلضافة إلى ذلك، اقترحت الحاكمة تقديم 

ية نيويورك في إعداد الوجبات ألطفال المدارس من رياض  الطهي التي ستسهل استخدام المنتجات الزراعية الطازجة لوال
(. سيوفر برنامج منحة البنية التحتية لألغذية المدرسية الموارد التي تحتاجها  K-12األطفال وحتى الصف الثاني عشر )



ا في الموقع  المدارس لتجميع منتجات المزرعة وتخزينها ومعالجتها وإعدادها، وجعل طهي وجبات منزلية الصنع يتم إعداده 
  ألطفال المدارس أمًرا ممكنًا.

  
  جعل االئتمان الضريبي لالستثمار قاباًل لالسترداد

في المائة الذي اعتمدته مؤخًرا للمزارعين من    20تقترح الحاكمة هوكول البناء على ائتمانها الضريبي االستثماري بنسبة 
خالل جعل االئتمان الضريبي قابالً لالسترداد لمدة خمس سنوات. سيوفر هذا االئتمان الضريبي القابل لالسترداد حافًزا  

زرعة، مثل شراء المعدات، بما في ذلك أجهزة التحلل الحيوي الالهوائية التي يمكن أن  لالستثمار اإلضافي في اإلنتاج في الم
تقلل االنبعاثات. بعد فترة واجهت فيها مزارع نيويورك العديد من التحديات، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد بسبب  

ح المنتجين في نيويورك على تحديث مزارعهم  الوباء، والشكوك في السوق، وزيادة تكاليف العمالة، سيساعد هذا االقترا
   والمنافسة بشكل أفضل في المستقبل.

  
  إنشاء مسار للقوى العاملة في المزرعة

إدراًكا ألهمية العمالة كعنصر حاسم في سلسلة التوريد، تعهدت الحاكمة ببناء مساء قوي للقوى العاملة الزراعية ومعالجة 
ت الغذائية من خالل ضمان إتاحة البرامج التدريبية والتعليمية بسهولة للموظفين الحاليين نقص القوى العاملة في اإلمدادا

 New York Stateولألجيال القادمة. تقترح الحاكمة أن تعمل وزارة الزراعة واألسواق بوالية نيويورك )
Department of Agriculture and Markets, AGM التلمذة المهنية  ( مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد

والتدريب المهني للشباب والمهتمين بمهنة ثانية في مجاالت البستنة وإدارة منتجات األلبان وإنتاج المحاصيل وتصنيع الغذاء 
( بوالية نيويورك أيًضا AGMوتوزيع المواد الغذائية والصناعات األخرى ذات الصلة. ستتعاون وزارة الزراعة واألسواق )

ليمية في جميع أنحاء الوالية لضمان تقديم البرامج الضرورية التي ستساعد الطالب على تلبية متطلبات  مع المؤسسات التع
الصناعة الزراعية للتوظيف. باإلضافة إلى ذلك، سيتم إجراء اتصاالت مع كيانات تطوير القوى العاملة لمطابقة القوى العاملة 

  الجديدة ووضعها مباشرة مع فرص الصناعة.
  

المبادرة أيًضا على ربط األفراد المهاجرين وطالبي اللجوء بالوظائف الزراعية والصناعات الغذائية، بما في ذلك   ستركز
اقتراح زيادة التمويل للخدمات القانونية، والتي ستدعم هؤالء األفراد في تحقيق وضع العمل القانوني. تقترح الحاكمة أيًضا أن 

(مع المنظمات الزراعية لمساعدة العمال المهاجرين في خدمات التوظيف، مثل  AGMتشارك وزارة الزراعة واألسواق )
  الفرز، وتعليم اللغة، وتنمية المهارات األساسية، والتنسيب.

                                                        
  ةزيادة تصنيع األغذي

تدرك الحاكمة الحاجة إلى قدرة معالجة زراعية إضافية للمساعدة في سد الثغرات في سلسلة التوريد. وستقوم بتوجيه وكالة 
( لضمان استمرار نمو وتوسع قطاع تصنيع األغذية في  AGM( ووزارة الزراعة واألسواق )ESDإمباير ستيت للتطوير )

( فريقًا مشترًكا بين الوكاالت سيعمل مع مصنعي المواد الغذائية الجدد AGM( ووزارلة )ESDنيويورك. ستجمع وكالة )
ج جديدة والمتوسعين لضمان تحديد العقبات والحلول أثناء تطوير المشروع، وتقييم الحوافز الحالية وتقديم توصيات لبرام

  لتحفيز المزيد من االستثمار في تصنيع األغذية في الوالية.
  

"لقد ضاعفنا حقًا من عملنا لسد الثغرات في نظام   قال ريتشارد أ. بول ، مفوض وزارة الزراعة واألسواق بوالية نيويورك:
في هذا العام الجديد، لدينا فرصة جديدة  ا.الغذاء، وأنا فخور بالتعاون الذي تم في جميع أنحاء الصناعة حيث نعمل معًا على هذ 

وأود أن أشكر الحاكمة هوكول على دفع هذا العمل إلى األمام ، واقتراح مبادرات جريئة سيكون لها تأثير حقيقي، وتعزيز  
  نظامنا الغذائي من المجتمع الزراعي إلى المستهلك."

  
للتأثير على الزراعة، بما في ذلك تعزيز   2023اب حالة الوالية لعام اقترحت الحاكم أيًضا عدًدا من البرامج اإلضافية في خط
ماليين دوالر لدعم إنشاء أسواق المزرعة ومحالت السوبر   10برمجة حدائق المجتمع في نيويورك وبرنامج منح بقيمة 

نب البنية التحتية الداعمة في  ماركت والتعاونيات الغذائية وغيرها من متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة المماثلة، إلى جا
المجتمعات والمناطق المحرومة في الوالية. سيعمل البرنامج على تحسين فرص الوصول إلى الغذاء في المجتمعات المحرومة  

  تقليديًا.
###  
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