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   الحاكمة هوكول توقع مشروع قرار زراعة القنّب المشروط 
  

  الربيع  هذا الحشيش لزراعة نيويورك  في القنب لمزارعي  فرصة يوفر قانون مشروع
  

  تسرع برنامج الوالية الستخدام البالغين للقنب وتضع مزارعي نيويورك أوالا  - التراخيص المشروطة 
  

  ستساعد القيادة باستخدام تراخيص الزراعة في ضمان توفر المنتجات إلطالق برنامج االستخدام القادم للبالغين
  

   يتضمن أحكاماا لضمان العدالة والشمول واالستدامة البيئية
  

لغين، مما يضع مساًرا  وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعًا يضع ترخيًصا مشروًطا جديًدا لمزارع القنب الستخدام للبا
 2022لمزارعي القنب في نيويورك الحاليين للتقدم بطلب للحصول على ترخيص مشروط لزراعة القنب في موسم زراعة 

لسوق القنب القادم الستخدام للبالغين. بموجب القانون، يجب على مزارعي القنب المرخص لهم بشروط معينة تلبية متطلبات  
ت الزراعة اآلمنة والمستدامة والصديقة للبيئة، والمشاركة في برنامج إرشاد للعدالة االجتماعية،  محددة، بما في ذلك ممارسا

   والمشاركة في اتفاقية سالم العمل مع منظمة عمالية حسنة النوايا.
  

"أنا فخورة بتوقيع مشروع القانون هذا، والذي يضع مزارعي نيويورك ليكونوا أول من يزرع   قالت الحاكمة هوكول،
ستستمر والية نيويورك في الريادة في الوفاء بالتزامنا   الحشيش ويحفز الصناعة الجديدة اآلمنة والعادلة والشاملة التي نبنيها.

   في كل ركن من أركان واليتنا العظيمة." بجلب الفرص االقتصادية والنمو لكل مواطن من سكان نيويورك
  

"في العام الماضي، وبعد سنوات عديدة من الكفاح، أصدرنا أخيًرا  ستوكس،-قال زعيم األغلبية في الجمعية، كريستال بيبولز
غير المتكافئ  قانون تنظيم الماريجوانا والضرائب، وبدأنا في التراجع عن اآلثار المدمرة على مدار تسعين عاًما من اإلنفاذ 

لحظر الماريجوانا على العديد من األرواح والمجتمعات. يتضمن قانون تنظيم زراعة الماريجوانا وفرض الضرائب عليها  
(MRTA  أن يتركز سوق استخدام البالغين القانوني على اإلنصاف والعدالة االقتصادية للمجتمعات الملونة واألفراد األكثر )

رات في والية نيويورك. مع تمرير هذا القانون، لدينا الفرصة إلنشاء بداية مسؤولة لصناعة  تضرًرا من الحرب على المخد 
القنب الستخدام البالغين من خالل منح تراخيص مؤقتة للزراعة المشروطة وتجهيز رخص لمزارعي القنب الحاليين في  

لمنظمة والواعية بيئيًا لتلبية طلب سوق القنب نيويورك. ستساعد هذه السلطة في تأمين ما يكفي من منتجات القنب اآلمنة وا
الذي يستخدمة الكبار عند فتح مستوصفات البيع بالتجزئة. واألهم من ذلك، أن هذا التشريع يدعو إلى برنامج إرشاد للعدالة  

ن بزراعة القنب  االجتماعية، والذي سيخلق مساًرا قابالً للتطبيق وشاماًل لشركاء العدالة االجتماعية واالقتصادية المهتمي
ومعالجته الكتساب معرفة وخبرة ال تضاهى في هذه الصناعة الناشئة. ستساعد التراخيص المشروطة المؤقتة التي يصرح بها  

 "(.MRTAهذا القانون في النهاية على تحقيق رؤية وأهداف قانون تنظيم زراعة الماريجوانا وفرض الضرائب عليها )
  

"اليوم هو يوم مثير في نيويورك حيث تم توقيع مشروع قانوننا لمنح مزارعي نيويورك القدرة  قالت السناتور ميشيل هنشي،
( األساس MRTAعلى بدء سوق القنب ليصبح قانونًا. أرسى قانون تنظيم زراعة الماريجوانا وفرض الضرائب عليها )

زارعي نيويورك ومستوصفات األعمال الصغيرة في مركز النمو واإلنتاج،  لواليتنا لبناء اقتصاد دائري حقيقي للقنب يضع م
وبتوقيع هذا القانون، يمكن للمزارعين اآلن البدء بالزراعة لضمان أن نلبي متطلبات طلب هذه الصناعة المزدهرة. أشكر  



ى بناء صناعة القنب األكثر  الحاكمة هوكول على اإلجراء السريع الذي اتخذته بشأن هذا القانون حتى نتمكن من العمل عل
  تقدًما وإنصافًا اجتماعيًا في البالد."

  
"هذا التشريع هو خطوة مهمة في ضمان توفير إمدادات كافية من الحشيش لسوق استخدام البالغين  قالت السناتور ليز كروغر، 

قتصادي تشجيع الممارسات  مع إعطاء األولوية للمزارعين في نيويورك، ودعم برامج إرشاد اإلنصاف االجتماعي واال
- الزراعية المستدامة بيئيا. وأشيد بقيادة الحاكمة ومكتب إدارة القنب، وكذلك السناتور هينشي وزعيم أغلبية الجمعية بيبولز

  ستوكس، على النهوض بهذا البرنامج المهم." 
  

دعم هذا التشريع المهم لمزارعي القنب  "أود أن أشكر الحاكمة وزمالئي المشرعين على  قالت عضوة الجمعية دونا لوباردو،
في نيويورك. من المؤكد أن هؤالء الذين تحملوا المخاطر في وقت مبكر لديهم المعرفة والخبرة الالزمتين لبدء سوق القنب 

الذي يستخدمه البالغون. كما أنهم في أفضل وضع لتوجيه مجموعة جديدة ومتنوعة من المزارعين ورجال األعمال الراغبين 
  ي دخول هذه الصناعة."ف
  

"أنا ممتنة للحاكمة والسلطة التشريعية لدعم جهودنا لبناء صناعة آمنة   قالت تريمين رايت، رئيسة مجلس مكافحة القنب،
يضع هذا القانون مزارعي نيويورك في المرتبة األولى في مجال زراعة القنب، وتوقيت ذلك ومستقرة للقنب في نيويورك.  

أمر بالغ األهمية لجهودنا إلطالق برنامج استخدام البالغين. من خالل هذا القانون، نواصل وضع حقوق الملكية والتضمين في  
   طليعة صناعة القنب الجديدة التي نبنيها." 

  
"ينسق هذا قال عضو مجلس مكافحة القنب في والية نيويورك ورئيس مجلس الشيوخ السابق للزراعة جين ميتزغر،  

التشريع بدء برنامج استخدام البالغين مع موسم النمو الطبيعي بحيث تكون المنتجات المصنوعة من القنب المزروع تحت  
مالئي السابقين في الهيئة التشريعية والحاكمة هوكول على إجراءاتهم  الشمس متاحةً عندما تفتح المستوصفات أبوابها. أشكر ز

السريعة، وأتطلع إلى العمل مع زمالئي في مجلس اإلدارة لتطوير برنامج ترخيص مشروط يعزز ممارسات الزراعة 
  المستدامة وفرص إرشاد العدالة االجتماعية الهادفة."

  
"أعجز عن شكر الحاكمة هوكول والسلطة التشريعية بما يكفي   قال كريس ألكسندر، المدير التنفيذي لمكتب إدارة القنب، 

لتزويدنا باألدوات الالزمة لتعويض الوقت الضائع مع الحفاظ أيًضا على اإلنصاف والشمول في قلب صناعة القنب الجديدة  
نضع مزارعي نيويورك، وليس الشركات الكبرى، في طليعة صناعتنا مع حماية  التي نبنيها في نيويورك. مع هذا القانون، 

الصحة العامة من خالل تقديم منتجات مزروعة بأمان. نبدأ على الفور في تنفيذ القانون حتى يتمكن مزارعونا من البدء في  
   الزراعة هذا الربيع."

  
ن الزراعة في الهواء الطلق أو في دفيئة لمدة تصل إلى عامين مع ترخيص زراعة القنب المشروط للبالغين، يمكن للمزارعي

من إصدار الترخيص. كما يسمح لهم بتصنيع وتوزيع منتجات زهور القنب دون الحصول على ترخيص إعداد أو توزيع 
( من  قدم مربع 43,560. ويقتصر الترخيص الممنوح المزارعين على فدان واحد )2023يونيو  1الستخدام البالغين، حتى 

مصباًحا   20قدم مربع في بيت بالستيكي ويمكنهم استخدام ما يصل إلى  25,000المظلة المزهرة في الهواء الطلق أو 
 30,000صناعيًا. ويمكنهم أيضاً التوزيع بين الزراعة في بيت بالستيكي أو في الهواء الطلق مع مظلة إجمالية قصوى تبلغ 

   قدم مربع. 20,000ستيكي المزهرة أقل من  قدم مربع طالما بقيت مظلة البيت البال
  

  الستخدام للتأهل ممكن.  وقت أقرب  في البرنامج وفتح الترخيص طلب عملية تطوير  على (OCM) القنب إدارة مكتب  سيعمل
 إلدارة الصناعي القنب لبحوث معتمًدا شريًكا مشروط زراعي ترخيص على حاصل المتقدم يكون أن يجب للبالغين، القنب

  األربع السنوات من األقل على عامين لمدة المسكر غير القنب من محتواه الستخراج  القنب ويزرع واألسواق، الزراعة
  البحث. برنامج   انتهى عندما ،2021 ،31 ديسمبر نم اعتباًرا جيد  وضع وفي الماضية

  
  زراعة في التدريب يقدمون حيث االجتماعية العدالة بشأن إرشاد  برنامج في المشاركة أيًضا الترخيص حاملي على يجب
 مزارعينال على سيتوجب الصناعة.  في محتملة ألدوار وإعدادهم واالقتصادية، االجتماعية العدالة لشركاء  ومعالجته القنب
   البيئي.  الضمير تراعي  بطريقة الحشيش زراعة لضمان االستدامة متطلبات تلبية أيًضا

  



( إلحياء صناعة القنب الجديدة  OCMيعتمد إجراء الحاكمة اليوم على العمل السريع الذي قامت به هي ومكتب إدارة القنب )
مليون دوالر يستخدم رسوم ترخيص   200في يناير، اقترحت الميزانية التنفيذية للحاكمة برنامًجا بقيمة  في نيويورك.

الصناعة واإليرادات لتوفير الدعم لمقدمي الطلبات المؤهلين من المجتمعات المتأثرة باإلفراط في تجريم الحشيش أثناء  
( خالل  OCMن مجلس مراقبة القنب وقيادة مكتب إدارة القنب ) كما تحركت الحاكمة والسلطة التشريعية بسرعة لتعيي حظره.

   ( بما يلي: OCMأكتوبر، قام مكتب إدارة القنب )  5أسابيع من بدء إدارتها. منذ أن عقد مجلس اإلدارة اجتماعه األول في 
  

أطلق برنامج زراعة حشيش القنب، ووضع تدابير حماية للجمهور وأحكاًما لمساعدة أعمال الكانابيديول  •
(CBDفي نيويورك على المنافسة؛ )   

 ما تحديد  من الصحية الرعاية مقدمي  تمكين ذلك في   بما الطبي، القنب برنامج إلى الوصول نطاق توسيع •
  رسوم عن دائم  بشكل التنازل طريق عن التكاليف وخفض مرضاهم،  يساعد  أن يمكن الطبي القنب كان إذا

   و المرضى اعتماد  هميمكن الذين الرعاية مقدمي قائمة  وتوسيع  الكاملة،  األزهار  ببيع  والسماح المرضى

فعالية إقليمية، بما في ذلك فعالية باللغة   11أطلقت الموجة األولى من فعالية التوعية المجتمعية من خالل  •
  مشارك؛ و 5,000اإلسبانية، حضرها أكثر من 

 لدعم التحتية البنية وإنشاء المتنامي  المكتب فريق إلى لالنضمام الموهوبين المهنيين من مجموعة طور •
    المكتب.
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