
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 2 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن جهود جديدة لدعم صناعة الضيافة بهيئة مشروبات كحولية أكثر كفاءة في الوالية
  

الحاكمة تسلط الضوء على أهمية المشروبات الجاهزة بشكل دائم ومقترحات الميزانية األخرى لتحديث لوائح المشروبات  
  الكحولية بالوالية، ودعم األعمال التجارية الصغيرة، واستعادة صناعة الضيافة

  
  ( مزيًدا من الموظفين، ووقتًا أقل لتنشيط األعمال وتشغيلهاSLAتتضمن تحديثات هيئة المشروبات الكحولية بالوالية )

  
( للعمل مع أصحاب المصلحة ومراجعة القواعد واللوائح الحالية للعودة  SLAتوجه هيئة المشروبات الكحولية بالوالية )

  إلى أبجديات قانون ضبط المشروبات الكحولية
  

  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن جهود لدعم استعادة مطاعم وحانات نيويورك، بما في ذلك اقتراح تقنين المشروبات  
الجاهزة بشكل دائم، ولضمان وجود هيئة مشروبات كحولية أكثر كفاءة في الوالية. سلطت الحاكمة الضوء على هذه  

، وهو نشاط تجاري في بروكلين، والذي كان قادًرا  Therapy Wine Bar 2.0المقترحات واإلجراءات في حدث جرى 
يُسمح بموجبه بإصدار تصاريح مؤقتة لتقديم المشروبات الكحولية. كما  ديسمبر  في مةالحاك وقعته  على االفتتاح بفضل قانون

أعلنت الحاكمة هوكول عن مقترحات لتحديث قوانين المشروبات الكحولية في الوالية وتمويل التحسينات التشغيلية في هيئة 
بمليارات الدوالرات، وهي واحدة من أكثر  المشروبات الكحولية بالوالية لتنشيط صناعة الضيافة في الوالية التي تقدر

لضمان أن تكون سياسات هيئة المشروبات الكحولية بالوالية ذكية وفعالة وناجعة قدر اإلمكان،  الصناعات تضرًرا من الوباء.
  راجعةلم المصلحة وأصحاب الصناعة  ممثلي مع التشاوروجهت الحاكمة هوكول أيًضا هيئة المشروبات الكحولية بالوالية إلى 

  الروتينية. الرسميّة اإلجراءات وتحديد الحالية القوانين

  
"صناعة الحياة الليلية والضيافة في نيويورك ال يُعلى عليها، وال يمكن لواليتنا الخروج حقًا من هذا الوباء حتى نقوم بتنشيط  

"نحن مدينون ألعمالنا   حاكمة هوكول.قالت ال هذا القطاع الحيوي من اقتصادنا ومئات اآلالف من الوظائف التي يوفرها،" 
التجارية الصغيرة بتزويدهم بالموارد واإلطار التنظيمي الذي يحتاجون إليه للنمو واالزدهار، ولهذا السبب من المهم أن نقوم 

هذه مجرد خطوة واحدة من عدة خطوات نتخذها لمساعدة األعمال  بإصالح وتحديث هيئة المشروبات الكحولية بالوالية. 
  التجارية الصغيرة على الخروج من الوباء بشكل أقوى من أي وقت مضى." 

  
   تشمل جوانب النهج متعدد األوجه لتنشيط صناعة الضيافة في نيويورك الواردة في اقتراح الميزانية األخير للحاكمة:

  
بما أن صناعة الضيافة في نيويورك كانت من بين األكثر تضرًرا من الوباء،  مال التجارية بسرعة:زيادة التمويل لفتح األع

مليون دوالر كنفقات إلى  2فقد جعلت الحاكمة هوكول فتح األعمال التجارية بسرعة أولوية قصوى. اقترحت الحاكمة إضافة  
موظفًا بدوام كامل. لقد أثرت الميزانية الثابتة والمقلصة   30من  ميزانية هيئة المشروبات الكحولية بالوالية لتشمل تعيين أكثر 

وأعداد القوى العاملة على مر السنين على جهود هيئة المشروبات الكحولية بالوالية الرامية إلى تقليص أوقات المعالجة بشكل 
ح تشغيل مؤقت إما انتظار يجب على الحانة أو المطعم بدون تصري أسبوًعا.  26-20والتي تتراوح حاليًا بين  -كبير 

الترخيص قبل االفتتاح، أو العمل بدون تقديم مشروبات كحولية، بحيث يمثل ذلك ما يصل إلى ثلث اإليرادات. مع تدفق  
الموارد التي اقترحتها الحاكمة، ستكون هيئة المشروبات الكحولية بالوالية قادرة على تقليص شهور من أوقات المعالجة  
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م إرجاع هذه األشهر إلى األعمال التجارية بتوليد اإليرادات واستخدام موظفين في وقت أقرب لخدمة  الحالية. سيسمح له
   جيرانهم ومجتمعاتهم بشكل أفضل.

  
تقترح ميزانية الحاكمة أيًضا خفض اإلجراءات الرسميّة الروتينية لتسريع عملية التقديم من خالل   تبسيط عملية التقديم:

التخلص من المتطلبات المرهقة والشاملة التي يتطلبها القانون حاليًا لمقدمي الطلبات. مراجعة مكثفة من قبل هيئة المشروبات 
لبات التي تستغرق وقتًا طويالً، مثل وثائق الجنسية والمطالبة بوثائق  الكحولية بالوالية إلجراءات الترخيص التي تحدد المتط

مالية ومعلومات شخصية من أصحاب المصلحة من األقليات، والتي ال تقدم قيمة تذكر في قرارات الترخيص والصحة  
   والسالمة العامة، وتخلق حواجز ال داعي لها للحصول على ترخيص.

  
يزانية الحاكمة أيًضا، كجزء أساسي من خطة اإلنقاذ التي تبلغ قيمتها مليار دوالر لألعمال  تقترح م المشروبات الجاهزة:

التجارية الصغيرة، إعادة المشروبات الجاهزة للمطاعم بشكل دائم. قدمت هذه السياسة شريان حياة اقتصادي وحيوي لصناعة  
في ظل قيود مناسبة، على ضمان استعادة الحانات الحانات والمطاعم أثناء الوباء، وستساعد من خالل إعادة تأسيسها 

  والمطاعم لدينا وازدهارها.
  

رخصة   70,000نظًرا ألن الوكالة مكلفة باإلشراف على ما يقرب من  (:SLAتحديث هيئة المشروبات الكحولية بالوالية )
وتصريًحا على مستوى الوالية ومعالجة عشرات اآلالف من الطلبات سنويًا، فمن الضروري أن تستمر هيئة المشروبات  

لقواعد بيانات  الكحولية بالوالية في تحديث عملياتها وتبسيطها. تواصل ميزانية الحاكمة التمويل إلجراء إصالح شامل
الترخيص واالمتثال لهيئة المشروبات الكحولية بالوالية منذ عقود. تتطلب العملية الحالية إرسال التطبيقات الورقية بالبريد إلى  

هيئة المشروبات الكحولية بالوالية، ثم مسحها ضوئيًا وتسجيلها قبل إرسالها إلى الفاحص للمراجعة. يمكن معالجة هذه  
ها بشكل أكثر كفاءة عن طريق برامج الكمبيوتر. في ظل نظام جديد، من المقرر أن يبدأ العمل به هذا العام،  العمليات وغير

سيتم تقديم الطلبات والدفع إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة إلى خدمة البريد العادي وإدخال البيانات يدويًا، وبالتالي القضاء على  
   ي تؤدي إلى أوقات مراجعة أطول.العديد من أوجه القصور في الطلبات الت

  
وسلطت الحاكم الضوء أيًضا على عدد من التغييرات التشريعية األخيرة وتحديثات السياسة اإلدارية التي نفذتها هيئة 

  المشروبات الكحولية بالوالية لدعم اقتصاد الوالية:
  

، بعد التفاوض على توسع متفق  2021ديسمبر  21ي ف تصاريح مؤقتة لتسريع افتتاح األعمال التجارية في مدينة نيويورك:
عليه مع الهيئة التشريعية، وقعت الحاكمة هوكول مشروع قانون يسمح للمطاعم والحانات ومحالت البقالة الجديدة في مدينة  

ل من نيويورك بأن تكون مؤهلة للحصول على تصريح تشغيل مؤقت ألول مرة. تسمح هذه التصاريح، التي تم تنفيذها بالفع
قبل هيئة المشروبات الكحولية بالوالية، بفتح هذه األعمال التجارية غير المؤهلة سابقًا وتشغيلها لمبيعات المشروبات الكحولية 

  يوًما. 30عادةً في أقل من 
  

، صاغته هيئة  2021ديسمبر  21وقعت الحاكمة مشروع قانون آخر في  تصاريح مؤقتة لمصنعي الحرف اليدوية:
الكحولية بالوالية، لتوفير تصاريح جديدة لمصنعي المشروبات الحرفية لتقديم وتصنيع المشروبات الكحولية أثناء  المشروبات

انتظار تراخيصهم الكاملة. ستسمح هذه التصاريح، التي تدخل حيز التنفيذ في وقت الحق من هذا الشهر، لشركات التصنيع 
ن أسابيع قليلة فقط، مما يضمن ان تبقى نيويورك، التي تحتل اآلن المرتبة الحرفي بالبدء في العمل وجني اإليرادات في غضو 

األولى من بين الخمسة األوائل في الواليات المتحدة من حيث عدد منتجي المشروبات الحرفية في كل فئة، رائدة في صناعة  
   المشروبات الحرفية.

  
، أصدرت هيئة المشروبات الكحولية بالوالية حكماً يقضي بمنح األهلية اآلن لألعمال  2022يناير  19في  دور السينما:

التجارية التي تدير دور السينما، وهي صناعة أخرى دمرها الوباء، للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتقديم البيرة والنبيذ  
رخصة فقط إذا كانت تستوفي تعريف المطعم: خدمة وجبات كاملة على  لروادها البالغين. قبل هذا القرار، كانت دور العرض م

  طاوالت داخل المسرح، وهو أمر غير عملي للعديد من مشغلي المسارح ومكلف للجميع.
  

ستسعى هيئة المشروبات الكحولية بالوالية إلى تعديل القواعد الحالية بشأن القيود العادلة   تخفيض تكاليف الحانات والمطاعم:
ى "رسوم تقاسم العلب": الرسوم اإلضافية المفروضة على المطاعم والحانات التي تفتقر إلى التدفق النقدي و/أو الموارد  عل



يمكن أن تصل رسوم تقاسم   و/أو مساحة التخزين لشراء علب المشروبات الكحولية والنبيذ الكاملة الت ي تُباع للجمهور.
نفقات إضافية كبيرة لها تأثير غير متناسب على الحانات والمطاعم في األحياء  دوالرات لكل زجاجة، وهي 3العلب هذه إلى 

  األصغر.
  

وضعت الحاكمة هوكول الشفافية على رأس األولويات. كجزء من تعهد هيئة المشروبات الكحولية بالوالية  زيادة الشفافية:
يئة المشروبات الكحولية بالوالية العناصر التالية إلى  المستمر بالشفافية والمالءمة التجارية واستجابة المجتمع، أضافت ه

قائمتها الطويلة من المعلومات العامة المتاحة: تمت إضافة أوقات المعالجة العامة إلى إيصاالت الطلبات والموقع اإللكتروني؛  
ا، ستتم إضافة تاريخ  وتمت إضافة محاضر مجلس اإلدارة وتصرفات عناصر المجلس إلى سجل مجلس اإلدارة بالكامل؛ وقريبً 

تقديري للقرار إلى حالة طلب الترخيص لمقدم الطلب. باإلضافة إلى ذلك، قامت هيئة المشروبات الكحولية بالوالية مؤخًرا 
وكما هو الحال الخاص بها وتواصل العمل على تحسين قدراتها وعرض البيانات.  LAMP GISبتجديد نظام رسم الخرائط 

دوًما، كلما تقدمت هيئة المشروبات الكحولية بالوالية خطوة إلى األمام، فإنها تفعل ذلك مع التركيز على الوصول العام  
  والمساءلة.

  
"تفخر هيئة المشروبات الكحولية بالوالية بلعب دور في   قال رئيس هيئة المشروبات الكحولية بالوالية فينسينت برادلي: 

اكمة هوكول المستمرة لتنشيط صناعة الضيافة الحيوية في واليتنا، وهي صناعة واجهت تحديات غير مسبوقة على  جهود الح
من خالل إنشاء تصاريح سريعة التتبع، واختصار اإلجراءات الرسمية العقيمة، وتوفير الموارد لفتح   مدار العامين الماضيين.

   ة للحاكمة استمرار هذه الصناعة كمحرك اقتصادي لواليتنا." أعمال جديدة بسرعة، ستضمن اإلستراتيجية الشامل
  

"إن تبسيط عملية التصاريح المؤقتة لهيئة المشروبات الكحولية، وإعادة المشروبات  قالت السيناتور جيسيكا راموس:
في نيويورك.  الجاهزة، وإجراءات اإلغاثة األخرى الموضحة في اقتراح الحاكمة هي بالضبط ما تحتاجه صناعة الضيافة

يمكننا تسهيل األمور على الشركات الصغيرة وبالتالي الحفاظ على حيوية ممراتنا التجارية. الطقس الدافئ قادم، ويتخذ مجلس 
مدينة نيويورك إجراءات لتحسين المطاعم المفتوحة، لذلك أنا مستعد للقيام بدوري للحصول على مشروبات جاهزة عبر خط 

  النهاية." 
  

"تتفهم الحاكمة هوكول بوضوح   قالت ميليسا أوتيلو فليشوت، الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية مطاعم والية نيويورك:
محنة صناعة الضيافة في الوالية وتعمل على تسريع تعافينا. ستقطع هذه اإلصالحات المقترحة شوًطا طويالً نحو تحسين 

. على الرغم من أننا ما زلنا غير واضحين، إال أننا COVID-19ير الدائم لوباء ظروف العمل ألننا ما زلنا نتعامل مع التأث
  متفائلون بشأن المستقبل، ونقدر قيادة الحاكمة هوكول في قضايا مثل هذه وجعل المشروبات دائمة." 

  
في نيويورك.  "لقد دمر الوباء صناعة المطاعم ، أندرو ريغي: NYC Hospitality Allianceقال المدير التنفيذي لـ 

لهذا السبب، فإن السياسة الذكية مثل قانون ترخيص المشروبات الكحولية المؤقت يساعد األعمال التجارية الصغيرة على  
االفتتاح بشكل أسرع أثناء إنشاء وظائف جديدة، ولهذا السبب من الضروري إعادة المشروبات الشعبية إلى إطار السياسة التي  

المتعثرة تدفقًا مهًما لإليرادات مع إعطاء سكان نيويورك ما يريدون، وهو تناول واستالم النبيذ توفر لألعمال التجارية  
والكوكتيالت من المطاعم والحانات المفضلة لديهم. نشكر الحاكمة هوكول على سن قانون ترخيص المشروبات الكحولية 

تشريع، واآلن نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع  المؤقت المهم هذا، والسناتور راموس وعضو الجمعية ديكنز لدعمهم ال
الحاكمة ألنها تقود الطريق إلعادة المشروبات، وتوفر الدعم لهيئة المشروبات الكحولية بالوالية حتى تتمكن من تقديم خدمة 

  أفضل لألعمال التجارية الجديدة والحالية. عامرة يا نيويورك!" 
  

"إن جهود الحاكمة هوكول لدعم مطاعم وحانات  جمعية مطاعم وحانات إمباير ستيت:قال سكوت ويكسلر، المدير التنفيذي ل
نيويورك ضرورية إلعادة الصناعة إلى مستويات التوظيف التي كانت عليها قبل الوباء. ستسمح هذه اإلجراءات لألعمال  

تساعد في استعادة الحيوية االقتصادية في  التجارية بفتح أبوابها بسرعة أكبر، وتوليد إيرادات جديدة للمالكين والعاملين، وس
  األحياء في جميع أنحاء والية نيويورك." 

  
"نحيي الحاكمة هوكول التخاذها خطوات   قالت أريليا تافيراس، رئيسة رابطة مطعم وحانة وصالة والية نيويورك الالتينية:

وتعزيز قدرتها على خدمة مجتمع المطاعم واألعمال   حقيقية وجريئة اليوم لتحديث وتجديد هيئة المشروبات الكحولية بالوالية
بمستويات توظيف أعلى وتنفيذ اإليداع اإللكتروني للطلبات. هذه اإلجراءات، جنبًا إلى جنب مع المقترحات التي قدمتها  



هائالً للمطاعم  الحاكمة في ميزانيتها التنفيذية بما في ذلك المشروبات الجاهزة وتبسيط عملية تقديم الطلبات، ستصنع فرقًا 
والحانات الجديدة والحالية التي تكافح من أجل التنقل في إجراءات هيئة المشروبات الكحولية بالوالية أثناء محاولتها البقاء  

   واقفة على قدميها أثناء أوقات الوباء." 
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