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  القنب زراعة  مجال في المساواة تعزيز نحو كبير تقدم  إحراز عن هوكول الحاكمة تعلن
  

 صناعة في االجتماعية المساواة لدعم دوالر مليون 200 بقيمة صندوق  إلدارة األقليات تقوده الذي  االستثمار فريق  اختيار
  القنب

  
يترأس الجهة كل من الالعب كريس ويبير الُمدرج اسمه في قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة، ورائدة األعمال  

  المرموقة الفيتا ويليز، والقائدة المالية سوزان شانك، ومراقب المدينة السابق ويليام طومسون
  

تُعلن الحاكمة أيًضا عن تعيين المجلس االستشاري للقنب في نيويورك، والذي سيُِصرف المنح المجتمعية ويدعم تطوير  
  سوق القنب في نيويورك

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن الخطوات التالية نحو تعزيز المساواة في صناعة القنب المتنامية في نيويورك. يشمل  
، شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي عبارة عن فريق  Social Equity Impact Venturesختيار شركة إعالن اليوم ا

  200استثماري رائد يقوده األقلية، لدعم وإدارة صندوق استثمار المساواة االجتماعية لصناعة القنب في والية نيويورك البالغ 
أسها الالعب ورائد األعمال كريس ويبير الُمدرج  هو مشروع مشترك بين جهة يتر Impact Venturesمليون دوالر. 

اسمه في قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة، وهو شريك فعّال حاليًا في صندوق مختص بالمشاريع المتعلقة بصناعة  
مجال بناء   القنب، ورائدة األعمال الفيتا ويليز وهي أيًضا شريكة في مشروع متعلق بصناعة القنب ولديها خبرة موسعة في

العالمات التجارية، وكذلك شركة تابعة لسيبرت ويليامز شانك، وهي إحدى شركات المعامالت البنكية االستثمارية الرائدة التي  
تملكها النساء واألقلية في الدولة، وستقودها سوزان شانك الرئيس التنفيذي لسيبرت ويليامز شانك، ووليام طومسون كبير  

   في سيبرت ويليامز شانك، وهو مراقب مدينة نيويورك السابق.المسؤولين اإلداريين 
  

"تخطو نيويورك اليوم خطوة مهمة إلى األمام في خلق فرص العمل والفرص ألولئك الذين كانوا   قالت الحاكمة هوكول
وبخلق صناعة جديدة في نيويورك، أنا فخورة برؤية تقدم حقيقي في   .مستهدفين تاريخيًا بشكل غير متناسب لمخالفات القنب

  تلبية االحتياجات االقتصادية لرواد األعمال المستقبلين لدينا."
  

 مكتب  مع  معًا سيعمل والذي نيويورك، في للقنب االستشاري المجلس في جدد  أعضاء  تعيين عن أيًضا هوكول الحاكمة أعلنت
  نيويورك. في  للقنب وشاملة عادلة قانونية صناعة لتأسيس القنب إدارة

  

"من واجبنا تأسيس صناعة قنب مسؤولة اجتماعيًا هنا في والية نيويورك تضمن توفير   قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،
سيساعد إعالن  . الوظائف والفرص لألقليات التي خضعت لفترة طويلة إلنفاذ غير عادل عندما يتعلق األمر باستخدام القنب

ير إنفاذ عادلة توفر فرًصا متساوية لألشخاص  اليوم على ضمان إنشاء مدينة نيويورك لصناعة عادلة وشاملة للقنب مع تداب
   ذوي البشرة الملونة."

  
"لقد قمت بفخر وثقة بتعيين إيبرو داردن وأليكس ألفاريز كوزينز، -قالت زعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت

أشكرهم على تعاونهم ليكونوا جزًءا من هذه الفرصة التاريخية وااللتزام  ونيكي كاتمان في المجلس االستشاري للقنب. 



بمسؤوليات هذا المنصب. ستساعد خلفياتهم وخبراتهم المتنوعة على ضمان أن يكون لدى والية نيويورك سوق عادل 
  ومنصف للماريجوانا للبالغين. أنا أتطلع إلى العمل معهم."

  

"عندما قمنا بّسن قانون تنظيم زراعة الماريجوانا وفرض الضرائب عليها  ،  هيستي قال رئيس الجمعية التشريعية كارل
(MRTA  وقمنا بإقرار استخدام البالغين للماريجوانا، كان من المهم بمكان أن نفعل ذلك بطريقة ال تترك وراءنا المجتمعات )

المجلس االستشاري للقنب جزًءا أساسيًا من جعل ذلك  التي دمرها تاريخيًا قوانين المخدرات الفيدرالية وقوانين الوالية. يُعد 
حقيقة واقعة في المستقبل. أنا فخور بتعيين آرثر أ. دنكان الثاني، وشاندرا ريدفيرن، وأرماندو روسادو في المجلس، وأتطلع  

التي من شأنها تحسين  إلى رؤيتهم يستخدمون خبراتهم لخلق عملية منح من شأنها إعادة االستثمار في مجتمعاتنا وفي البرامج 
  حياة سكان نيويورك."

  

"كانت مجتمعات ذوي البشرة الملونة هدفًا لفترة طويلة جًدا  ستوكس زعيم األغلبية في الجمعية،-قال كريستال بيبولز
لسياسات العدالة الجنائية التمييزية وعانت من عواقب وخيمة المتالك كميات صغيرة من الماريجوانا، بينما لم يتم إلقاء القبض  

ع للسماح لألشخاص األكثر  كنت أنا وزمالئي محددين للغاية عند صياغة التشري على اآلخرين أو توجيه اتهامات إليهم.
إذ يُعد الوصول إلى رأس المال عقبة أمام أولك  تضرًرا بأن يحصلوا على فرصة للمشاركة في هذه الصناعة الجديدة،

المتضررين لتحقيق هذا الحلم. يسعدني جًدا أن يكون هناك متخصصون مثل ويبر وسيبرت يساعدون الدولة في تحويل هذه 
  األحالم إلى حقيقة."

  
 Dormitory Authority for the State ofقال الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة السكن الداخلي بوالية نيويورك )

New York, DASNY :تقف مدينة نيويورك وحدها في معالجة العوائق الرئيسية للوصول إلى (، روبن مكدانيل الثالث"
  االجتماعية الذين ضموا رواد األعمال في كل والية أخرى في األمة.رأس المال والسوق التي أعاقت األقلية والنساء والعدالة 

( الذي تلعبه في برنامج سيساعد في بناء ثروة جيلية كانت  DASNYأنا فخور بدور هيئة السكن الداخلي بوالية نيويورك )
   بعيدة المنال للعديد من مواطنينا، والتي ستنجح في خلق العدالة االجتماعية عندما تفشل العديد من برامج الدول األخرى." 

  
  صندوق االستثمار في القنب للمساواة االجتماعية

  

من قبل    2023-2022كجزء من ميزانية عام  إن صندوق االستثمار في القنب للمساواة االجتماعية، والذي تم تصريحه 
الحاكمة هوكول والهيئة التشريعية لوالية نيويورك، هو عبارة عن شراكة محدودة بين القطاعين العام والخاص سيتم تشكيلها  

ماعية من تحقيق النجاح في مجال استخدام البالغين للقنب الذي تم خلقه حديثًا في  لتمكين رواد األعمال في مجال المساواة االجت
مستوصف   150وسيسمح للوالية باالستثمار في صندوق خاص لتمويل عمليات تأجير وتجهيز ما يصل إلى  والية نيويورك.

تشغيلها من قبل األفراد الذين تضرروا من مستوصفات البيع بالتجزئة المشروطة لالستخدام للبالغين في والية نيويورك ليتم 
  بالتطبيق غير العادل لقوانين الماريجوانا. وهو األول من نوعه على مستوى الوطن.

 
( على تغطية  CAURDسيساعد الصندوق أولئك الذين لديهم ترخيص مستوصف بيع بالتجزئة مشروط لالستخدام للبالغين )

تكاليف إنشاء مستوصفات بيع القنب بالتجزئة الستخدام البالغين، بما في ذلك تحديد واستئجار مواقع البيع بالتجزئة المناسبة  
مليون دوالر في رسوم الترخيص واإليرادات من صناعة   50والتصميم والبناء وتجهيز المساحات. وهو مدعوم بما يصل إلى 

  مليون دوالر من القطاع الخاص التي سيجمعها مدير الصندوق.  150غين وما يصل إلى القنب لالستخدام للبال
  

 صندوق مدير عن بحثًا  مقترحات لتقديم طلبًا (DASNY) نيويورك لوالية الداخلي  السكن هيئة أصدرت ،2022 مايو وفي
   دوالر. مليون 200 قيمته البالغ الصندوق وإدارة لرعاية

  
، Webber Wellnessقال الالعب كريس ويبير نجم مباراة كل نجوم دوري السلة األميركي للمحترفين ومؤسس 

"يشرفني للغاية العمل مع المسؤولين المحترمين في نيويورك لتصحيح األخطاء لألفراد الذين وقعوا ضحية ظلًما لسياسات  
القنب التي عفا عليها الزمن. إن نهج مدينة نيويورك المدروس والشامل لتحقيق المساواة في مجال القنب وخلق فرص  

ثيل له حقًا. نحن نتطلع معًا إلى بدء عملية الشفاء داخل المجتمع على  للمتضررين من الحرب على المخدرات هو نهج ال م
الصعيد الوطني، وتبدأ هذه العملية من خالل تزويد رواد األعمال الطموحين في هذه الوالية بالتعليم والموارد والتدريب  



في األسواق األخرى والمساعدة في   لتحقيق االزدهار في قطاع القنب. يحدونا األمل في إمكانية تكرار نهج نيويورك الشامل
  تسريع نمو األعمال التجارية متدنية التمثيل في جميع أنحاء البالد".

  
"مع نمو قطاع أعمال مجال القنب المنظم الذي يستخدمه   قالت سوزان شانك الرئيس التنفيذي لسيبرت ويليامز شانك آند كو،

ز أمام المشاركة العادلة في هذه الصناعة التي تقدر بمليارات الدوالرات. الكبار، يجب أن يشمل النهج الصحيح إزالة الحواج
تم تأسيس صندوق االستثمار في القنب للمساواة االجتماعية كأداة رئيسية للمساعدة في تكافؤ الفرص أثناء ترخيص والية  

يساعد هذا التصميم التنظيمي رواد  نيويورك وتحديدها لمواقع مستوصفات البيع بالتجزئة للقنب في جميع أنحاء الوالية. س
  األعمال المحرومين على المنافسة بشكل عادل."

  

  العدالة نظام  في شاركوا الذين لألفراد  عمل فرص  لخلق القنب بذور زراعة فرصة  مبادرة في  رئيسيًا عنصًرا  الصندوق ويُعد 
  سيما وال  أخرى،  واليات  في األفراد  هؤالء تقدم  كبير بشكل أعاقت التي الحواجز البرنامج يعالج بالقنب.  المتعلقة للجرائم
  بالتجزئة البيع مستوصفات لمواقع المناسبة العقارات  وتجهيز وبناء  واستئجار لتوريد  زمالال المال رأس إلى الوصول  إمكانية

  للبالغين. لالستخدام المشروط
  

  القنب بيع مستوصفات لمرافق الحالية المساحات لتجديد   والبناء التصميم  لخدمات الثانية الجائزة عن اإلعالن المتوقع من
   يوليو. شهر  في للبالغين لالستخدام بالتجزئة

  
  نيويورك والية  في للقنب االستشاري المجلس

  
كما هو موضح في قانون تنظيم زراعة الماريجوانا وفرض الضرائب عليها، ووفقًا لقانون القنب في نيويورك الذي تم سنه في  

، سيساعد المجلس االستشاري للقنب في وضع خطة المساواة االجتماعية واالقتصادية وسيدعم مجلس مراقبة  2021عام 
وسع. ومع ذلك، فإن الهدف األساسي للمجلس هو اإلشراف على إنفاق صندوق القنب في تطوير اللوائح الخاصة بالبرنامج األ

إعادة استثمار المنح المجتمعية لوالية نيويورك، وهو صندوق منفصل سيدعم المجتمعات المتأثرة بشكل غير متناسب بحظر  
ول لسكان نيويورك المعنيين بالعدالة القنب. ستشمل هذه البرامج المركزة محليًا التدريب الوظيفي والتعيين وخدمات إعادة الدخ

وخدمات المالحة في النظام وبرامج خدمة الشباب وخدمات محو األمية المالية وغير ذلك الكثير. سيتم كذلك استخدام 
   الصندوق لدعم أهداف الدولة في مجال المساواة بشكل مستمر. 

  
"يسعدني أن أرحب باألعضاء الجدد في المجلس االستشاري للقنب بوالية   قالت ترمين رايت رئيسة مجلس مراقبة القنب،

نيويورك. بصفتي رئيسة مجلس مراقبة القنب، أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع سكان نيويورك للتأكد من أن نيويورك لديها 
ب هؤالء بتجارب فريدة وقيمة في العمل صناعة القنب األكثر تنوًعا وإنصافًا في البالد. يتمتع أعضاء المجلس االستشاري للقن

والحياة من شأنها ضمان أن جميع سكان نيويورك لديهم صوت في كيفية تنظيم سوق القنب في نيويورك، وكيفية مشاركة  
   عائدات الضرائب مع المنظمات غير الربحية المجتمعية." 

  
األمور المركزية في تعزيز عملية التقنين مبدأ واضًحا لما "كان من  قال كريس الكسندر، المدير التنفيذي لمكتب إدارة القنب، 

ينبغي للدولة أن تفعله باإليرادات المتولدة من مبيعات استخدام البالغين. وأعتقد أن إنشاء الصندوق هو أحد أهم أجزاء قانون 
. ويسعدني أيًضا رؤية األعضاء  القنب بالوالية، وال يمكنني أن أكون أكثر سعادة بوجود هذه الهيئة في مكانها لدعم مهمتنا

الجدد في هذا المجلس يمثلون التنوع الجغرافي والثقافي لنيويورك، وال أطيق االنتظار للعمل معهم للتأكد من أن جميع سكان  
   نيويورك يستفيدون من تقنين القنب"

  
 الدولة. وكاالت مختلف  من التصويت لهم يحق ال ممثلون هناك للقنب، االستشاري المجلس في الجدد  األعضاء إلى باإلضافة

 والصحة، والعمل، واألسرة، األطفال وخدمات  واألسواق، والزراعة البيئة، على الحفاظ من  ممثلين القائمة تلك وتشمل
   والتعليم. والدعم، اإلدمان وخدمات المجتمع، وتجديد  واإلسكان

  
  الترخيص رسوم  ومن القنب منتجات على المفروضة الضرائب من  جمعها يتم التي األموال إعادة يجب  القنب،  قانون بموجب

   نيويورك:  أنحاء  جميع في  المجتمعات إلى



  صرفها ستتم والتي  نيويورك، والية في  المجتمعية  المنح استثمار إعادة صندوق إلى األموال هذه من ٪40 ستذهب •

   للقنب. االستشاري المجلس قبل من

    القنب، بيع  من  تنسحب لم التي البلديات في  التعليمية المناطق إلى مباشرةً  %40 ستذهب •

  المخدرات. إدمان معالجة لبرامج منها  %20 تخصيص  وسيتم •

  

  قائمة أعضاء المجلس االستشاري للقنب في نيويورك
  

  Soulful Synergyأليخاندرو ألفاريز، الرئيس التنفيذي/ الشريك المؤسس لشركة  •

  ، شركة ذات مسؤولية محدودة Belluck & Foxجو بيلوك، شريك في شركة  •

  د. جونيال تشين، حاصلة على دكتوراه في الطب، طبيبة القنب الطبي التكاملي •

صحة مستخدمي المخدرات في وزارة الصحة بوالية أالن كلير، حاصلة على دكتوراه في الطب، مديرة مكتب  •

  نيويورك

  مكتب والية نيويورك لخدمات ودعم حاالت اإلدمان د. تشاينازو كننغهام، حاصل على دكتوراه في الطب، مفوض  •

  إبراهيم جميل داردين، برنامج إبرو إن ذا مورنينج اإلذاعي •

  كاثلين ديكاتالدو، مفوض مساعد في مكتب خدمات دعم الطالب في وزارة التعليم بوالية نيويورك •

  آرثر أ. دنكان الثاني، مستشار ومحامي بمكتب محاماة آرثر أ. دنكان •

  نيويورك آالن غاندلمان، رئيس جمعية مزارعي ومعالجي القنب في  •

  دارث جالنس، نائب المفوض في إدارة المحافظة على البيئة بوالية نيويورك •

روث هاسل تومسون، المستشارة الخاصة للسياسة وشؤون المجتمع في قسم والية نيويورك للمنازل وتجديد  •

  المجتمع

 National Association for theجاري جونسون، رئيس لجمعية الوطنية للنهوض بالملونين )  •

Advancement of Colored People, NAACPللتنمية االقتصادية لوالية نيويورك )  

  Local 338 RWDSU/UFCWنيكي كيتمان، مدير السياسات واالتصاالت في  •

  سوزان مايلز غوستاف، نائب المفوض التنفيذي بمكتب خدمات األطفال واألسرة بوالية نيويورك  •

  حلول القوى العاملة في وزارة العمل بوالية نيويوركراسل أوليفر، مدير قسم التوظيف و •

  التنفيذي لرابطة والية نيويورك للمسؤولين الصحيين في المقاطعة سارة رافينهول، المدير •

  شاندرا ريدفيرن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة اتحاد بافالو لمراكز األحياء •

  AR Investigations, Incأرماندو روسادو، محقق خاص في . •

  Nanticoke Gardensتر شيفر، مالك بي •

  سكوت واينر، المستشار العام في وزارة الزراعة واألسواق بوالية نيويورك •
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