
 
 الحاكمة كاثي هوكول  10/3/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  
  الحاكمة هوكول تعلن عن مبادرة فرصة زراعة البذور الصادرة عن مكتب إدارة القنب

  
تضع هذه المبادرة األولى من نوعها على مستوى البالد مزارعي نيويورك واألفراد الذين ارتكبوا جرائم سابقة متعلقة 

  بالقنب في وضع يمكنهم من تشكيل أول سلسلة لتوريد القنب الذي يستخدمه البالغون 
  

  ستوصفات استخدام البالغين الخاصة بالمبادرة  بالتقدم إلى لوائح التعليق العام لم تعززت مبادرة بقيام هيئة إدارة القنب
  

قدمت المبادرة بناًء على موافقة مجلس اإلدارة على طلبات الترخيص المشروط لمزارعي القنب لزراعة القنب الذي  
  مارس 15، ومن المقرر افتتاح بوابة تقديم الطلبات في 2022يستخدمه البالغون في ربيع 

  
  

األولى من نوعها في البالد والتي ستعمل على وضع  مبادرة فرصة زراعة بذور القنب أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن 
األفراد الذين سبق لهم ارتكاب جرائم جنائية ذات صلة بالقنب للقيام بأول عمليات بيع للقنب الذي يستخدمه البالغون باستخدام  

المتجر المبيعات  منتجات قام مزارعو نيويورك بزراعتها. ستجعل هذه المبادرة التي تتضمن سلسلة توريد من المزرعة إلى  
وتحفز صناعة القنب في نيويورك وتضمن الدعم لمقدمي طلبات األسهم في  2022في نيويورك ممكنة قبل نهاية عام 
   في المجتمعات األكثر تضرًرا من اإلنفاذ غير المتناسب لحظر القنب.  المستقبل وتضمن استثماًرا مبكًرا 

  

التاريخ بإطالقها نهجاً فريداً من نوعه لصناعة القنب يأخذ خطوة كبيرة إلى  "والية نيويورك تصنع قالت الحاكمة هوكول،
"اللوائح التي قدمتها لجنة مراقبة القنب اليوم ستعطي األولوية للمزارعين ورجال   األمام في تصحيح أخطاء الماضي." 

أنا فخورة بأن نيويورك ستكون   األعمال المحليين وستخلق فرص عمل وفرص للمجتمعات التي تم إهمالها وتركها وراءها.
  نموذًجا وطنيًا للصناعة اآلمنة والعادلة والشاملة التي نبنيها اآلن."

  
  مبادرة فرصة زراعة بذور القنب. مكونين من  قدم مجلس مراقبة القنب في اجتماعه اليوم 

  
مبادرة فرصة   كجزء من  المشروطة لالستخدام للبالغين.مستوصفات البيع بالتجزئة لوائح التعليق العام لـ أوالً، تقدمت إلى 

يجب أن تكون هذه المجموعة الفرعية من المستوصفات يملكها رواد أعمال من أصحاب األسهم ممن  زراعة بذور القنب،
ن لديهم جرائم جنائية سابقة متعلقة بالقنب ومن لديهم أيًضا خلفية في امتالك وتشغيل شركات صغيرة. سيكونون أول م

يفتتحون ويجرون مبيعات في والية نيويورك وينشؤون شركات مملوكة باألسهم في الواجهة األمامية لسوق استخدام البالغين  
  في نيويورك. 

  
 -ثانيًا، وافق المجلس على طلب ترخيص لمزارعي القنب الذين يسعون إلى زراعة القنب الذي يستخدمه البالغون هذا الربيع 

أصبح الحصول على الترخيص ممكنًا بموجب التشريع  الزراعة المشروط الستخدام البالغين. ترخيص يُطلق عليه 
  مارس كتاريخ افتتاح بوابة تقديم الطلبات.   15الحاكمة هوكول الشهر الماضي. حددالمجلس تاريخ وقعتهالذي

  
إلنشاء صناعة عادلة تضع سكان  "يحدد قانون القنب في واليتنا هدفًا كبيًرا قالت تريمين رايت، رئيسة مجلس مراقبة القنب، 

هذا الهدف ونأمل أن  على الطريق الصحيح لتحقيق  مبادرة فرصة زراعة بذور القنب نيويورك في المرتبة األولى. تضعنا

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-conditional-cannabis-cultivation-bill&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cd3a2e0b0144eb8a39108da02d292cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825400848359977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LSueTCs4%2BFL9JwkZUILeVJJ1eIM5mO1b%2BCAyRvZ71yY%3D&reserved=0


للمضي قدًما في تحقيق هذه األهداف مع بناء سوق مستقر. أنا ممتنة للدعم الذي قدمته الحاكمة هوكول والسلطة  تشكل طريقة 
األمر الذي مكننا من إطالق هذه المبادرة بسرعة وإنشاء سلسلة توريد من مزارعينا إلى الشركات وتجار التجزئة  التشريعية 

  وتوليد الموارد للمساعدة في تنشيط المجتمعات التي تضررت من التنفيذ غير المتناسب لحظر القنب." 
  
تميز بالفعل برنامج نيويورك عن عة بذور القنب فرصة زرا "إن مبادرة قال عضو مجلس مراقبة القنب جين ميتزغر،   

برامج الواليات األخرى التي شرعنت استخدام البالغين من خالل البدء من باب برنامج يقوده اإلنصاف واالستدامة ومن شأنه  
اء صناعة  أن يزود مستوصفات رواد األعمال المملوكة باألسهم بمنتجات القنب المزروعة في الشمس. إنها بداية رائعة لبن

   جديدة يمكن أن تزدهر فيها الشركات الصغيرة و يمكن تكوين ثروة لألجيال." 
  

"إن تشكيل صناعة القنب في نيويورك ووضع رواد األعمال في مجال العدالة   قال آدم بيري، عضو مجلس مراقبة القنب،
االجتماعية في المقدمة يعد فرصة تاريخية لمعالجة الضرر الناجم عن حظر القنب والتنفيذ الكامل ألهداف قانون القنب في  

م جميع أنواع التراخيص لضمان أننا ال نيويورك. هذه هي البداية الصحيحة للصناعة وأتطلع إلى مواصلة العمل مع فريقنا لدع 
نقدم التراخيص ألصحاب المشاريع في مجال األسهم االجتماعية فحسب، بل نعدهم أيًضا من أجل النجاح على المدى  

 الطويل." 
  

"إن وضع رواد األعمال المعنيين بالعدالة كأول من يحقق مبيعات يضع قالت جيسيكا جارسيا عضوة مجلس مراقبة القنب، 
يويورك على المسار الصحيح لتحقيق أهداف قانون القنب في نيويورك مع توفير الحماية للعاملين في الصناعة من خالل  ن

 -إنشاء مسارات إلى وظائف نقابية في مجال القنّب.  هذه خطوة أولى كبيرة إلى األمام لصناعة القنب التي نبنيها في نيويورك  
  إنها خطوة مهمة وهي البداية فقط." 

  
قال روبن مكدانيل، الثالث، عضو مجلس مراقبة القنب بوالية نيويورك والرئيس والمدير التنفيذي لسلطة السكن الداخلي  

"إن عملنا لتأسيس ( Dormitory Authority of the State of New York, DASNYفي والية نيويورك )
ين في مجتمعات ذوي البشرة السوداء والبنية في جميع  صناعة القنب في نيويورك مصمم لتطوير عمل رواد األعمال الناجح

أنحاء نيويورك وتوسيع الوصول إلى رأس المال ألولئك الذين تم رفضهم وإنشاء صناعة القنب التي تكون مثاالً يحتذى على  
وير آلية التمويل مستوى البالد من حيث الصحة والسالمة واإلنصاف أيضاً. نتطلع إلى مواصلة عملنا مع الهيئة التشريعية لتط

  التي ستدعم رواد األعمال في مجال األسهم في نيويورك في قطاع جديد مثير من اقتصادنا." 
  

من ("  Office of Cannabis Management, OCM) قال كريس ألكسندر المدير التنفيذي لمكتب إدارة القنب
خالل مبادرة فرصة زراعة بذور القنب، نحن اآلن على الطريق الصحيح للقيام بما لم تفعله أي والية قبل: وضع مزارعينا  

ورواد األعمال المملوكة باألسهم وليس الشركات الكبيرة من خارج الوالية في طليعة إطالق سوق القنب المخصص للبالغين. 
الذي اتخذه مجلس اإلدارة اليوم، حققنا تقدًما هائالً في جهودنا إلعطاء األولوية لصغار بفضل دعم الحاكمة هوكول واإلجراء 

المزارعين في نيويورك ورواد األعمال المملوكة باألسهم لدينا، وفي النهاية هدفنا المتمثل في توليد الموارد التي ستدعم  
ألكثر تأثراً بحظر القنب. لن نتوقف هنا والعمل جاٍر بالفعل  األسهم المستقبلية المتقدمين وجذب االستثمارات إلى مجتمعاتنا ا

عبر جميع أنواع التراخيص لفتح الوصول إلى رأس المال وتطوير الشبكات الداعمة لبناء صناعة عادلة للقنب في نيويورك 
  وإعداد أعمالنا الصغيرة لتحقيق النجاح على المدى الطويل." 

  
"بهذا اإلعالن، نحن نفعل ما لم تفعله أي والية أخرى من خالل   غلبية في الجمعية،ستوكس زعيم األ-قال كريستال بيبولز

التركيز على األشخاص الذين أصبحوا أكثر إجراماً من خالل حظر القنب والترويج للمزارعين في نيويورك. ستعمل صناعة  
ص تبدأ مع أكثر سكان نيويورك استحقاقًا. القنب على تنمية اقتصادنا وخلق ثروة جديدة ومن الضروري أن نتأكد من أن الفر

أثني على الحاكمة هوكول ومجلس مراقبة القنب ومكتب إدارة القنب التخاذ هذه الخطوات لتنفيذ قانون تنظيم الماريوانا  
  والضرائب بطريقة تتفق مع الغرض من التشريع." 

  

"ستساعد المبادرات التي أعلنت عنها الحاكمة اليوم في ضمان تحقيق أهداف العدالة واإلنصاف    قالت السناتور ليز كروغر،
( وضمان أن  Marihuana Regulation and Taxation Act, MRTAفي قانون تنظيم الماريوانا والضرائب )

( ليس فقط  MRTAم تصميم )المزارعين والشركات الصغيرة في نيويورك سيكونون بمثابة أساس لسوق القنب القانوني. ت
إلنهاء الحرب الفاشلة على المخدرات في نيويورك ولكن على وجه التحديد التخاذ إجراءات إيجابية للمساعدة في إعادة بناء 



تلك المجتمعات التي تضررت بشدة من الحظر. يعد تقديم تراخيص البيع بالتجزئة األولى لألشخاص الذين أدينوا بارتكاب  
بالماريوانا خطوة كبيرة في االتجاه الصحيح وسيضع السوق على مسار يمكن مقدمي طلبات اإلنصاف جرائم متعلقة 

  االجتماعي من المنافسة فيه بنجاح." 

  
  من ثالثة برامج:زراعة بذور القنب  تتكون مبادرة فرصة

  

لمقدمي الطلبات ترخيص لمستوصف بيع بالتجزئة مشروط الستخدام البالغين يقدم  برنامج مالكي األسهم الرئيسي: •

المؤهلين من رواد األعمال المملوكة باألسهم، مما يضعهم في مقدمة سوق استخدام البالغين. سيتم دعم فرصة  

الجاهزة للتجديد  ترخيص األعمال المملوكة باألسهم من الجولة األولى هذه من خالل مواقع البيع بالتجزئة المجددة أو 

  والخدمات الشاملة مع المستوصفات الموجودة في المناطق شديدة االزدحام. 

  

. ومن المتوقع أن يتم توزيع 2022سيتم فتح تقديم الطلبات الخاصة بهذه التراخيص ذات األولوية في صيف عام  
وضع المستوصفات المملوكة . سيؤدي هذا إلى 2022أولى التراخيص بحلول أواخر الصيف أو أوائل خريف  

ألصحاب المشاريع المملوكة باألسهم في وضع يمكنها من القيام بأول مبيعات للقنب الذي يستخدمه البالغون في  
مع اإلسراع في تسليم االستثمارات إلى المجتمعات في جميع أنحاء الوالية  2022والية نيويورك بحلول نهاية عام  
  طبيق غير المتناسب لحظر القنب.التي تأثرت أكثر من غيرها بالت

  
لترخيص مستوصفات البيع بالتجزئة المشروطة الستخدام ( لنشر اللوائح المقترحة  OCMوّجه مجلس اإلدارة اليوم )

بموجب اللوائح المقترحة، للتأهل للحصول على هذا الترخيص األولي، يجب أن يكون  . للتعليق العامالبالغين 
  المتقدمين: 

o ( ممن ارتكبوا مخالفات لها عالقة بالقنب حدثت قبل تمرير قانون تنظيم الماريوانا والضرائبMRTA )

و أحد المعالين  ، أو كان أحد الوالدين أو الوصي أو أحد األطفال أو الزوج/الزوجة أ2021مارس  31في 

  في والية نيويورك.  MRTAلديه مخالفة لها عالقة بالقنب قبل 

o  .لديه خبرة في امتالك وتشغيل نشاط تجاري مؤهل في والية نيويورك  

  

إضافة إلى ذلك، تتضمن اللوائح معلومات حول مواد تقديم الطلبات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص 
وتحديد معايير كيفية قيام المكتب بمراجعة الطلبات  بيع بالتجزئة مشروط الستخدام البالغينمستوصف 

  بيع بالتجزئة.ستحدد حزمة اللوائح الالحقة متطلبات التشغيل اآلمن لمستوصفات ال وتقييمها.

  

: يوفربرنامج المزارعون أوال • لمزارعي القنب المؤهلين في ترخيص الزراعة المشروط الستخدام البالغين  ًً

نيويورك مما يمنحهم الفرصة األولى لزراعة القنب لسوق استخدام البالغين في نيويورك. يجب أن يلتزم المزارعون  

(. يجب عليهم أيًضا المشاركة في برامج اإلرشاد  OCMوالسالمة التي وضعها )بمتطلبات ضمان الجودة والصحة 

بشأن االستدامة واإلنصاف التي ستساعد في بناء الجيل األول من مالكي زراعة القنب عبر سلسلة التوريد بأكملها. 

  .2022تتيح هذه التراخيص المشروطة للمزارعين زراعة القنب في موسم زراعة 

  
مارس   15وحدد تاريخ ترخيص الزراعة المشروط للزراعة الستخدام البالغين إلدارة اليوم على طلب وافق مجلس ا

أصبح منح التراخيص ممكنًا من خالل التشريع الذي وقعته مؤخًرا الحاكمة هوكول   كموع لفتح بوابة تقديم الطلبات.
متطلبات األهلية وما هو مسموح به بموجب  فبراير. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول  22في 

  . هنا الترخيص
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F03%2Fconditional_cultivator_faq_030222_0.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cd3a2e0b0144eb8a39108da02d292cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825400848516611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=win59iVWKIYXnoZe2%2F0iQQLP9C31%2BIXtXGln8RqBiks%3D&reserved=0


اقترحت الحاكمة هوكول هذا البرنامج الذي تبلغ  برنامج االستثمار في القنب للمساواة االجتماعية في نيويورك:  •

، وهو أول برنامج في البالد يوفر التمويل 2023مليون دوالر في ميزانيتها التنفيذية للسنة المالية   200قيمته 

ألصحاب المشاريع في مقدمة سوق القنب الستخدام تعاطي البالغين. من خالل البرنامج، ستدعم رسوم الترخيص  

ترخيص مستوصف بيع  سهم الخاصة تطوير منشآت المستوصفات ألصحاب المشاريع من خالل الصناعي واأل
بموجب االقتراح، ستقدم سلطة السكن الداخلي في والية نيويورك   بالتجزئة مشروط الستخدام البالغين.

(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY الدعم في خدمات التأجير والبناء )

من شأن تمويل برنامج   .تلبية متطلبات الصحة والسالمة واألمنللمستوصفات في مواقع رئيسية وتجديدها من أجل 

استثمار القنب في للمساواة االجتماعية والخدمات المصاحبة له أن يقلل من العوائق التي تحول دون الدخول ويضع  

  ق تحقيق النجاح على المدى الطويل. يبقى االقتراح قيد المناقشة مع الهيئة التشريعية. رواد األعمال على طري

   

  
###  
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