
 
 الحاكمة كاثي هوكول   21/ 12/ 2022 للنشر فوًرا: 

 
 

 الحاكمة هوكول تعلن عن بدء بيع القنّب بالتجزئة للبالغين 
  

، وهي منظمة غير ربحية تدعم سكان نيويورك المسجونين سابًقا، تنفذ أول عملية بيع للقّنب  Housing Worksمنظمة 
   ديسمبر/كانون األول 29في مانهاتن في 

  
 تكمل سلسلة توريد القّنب التي بدأتها مبادرة فرص زراعة بذور القّنب  

  
  

ديسمبر/كانون األول في مستوصف   29أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مبيعات القنّب القانوني المنظم للبالغين ستبدأ في 
، وهي أكبر منظمة لخدمات اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  Housing Worksفي مانهاتن، بإدارة منظمة 

(HIV/AIDS التي تسيطر عليها األقليات ف )  ي البالد وأكبر منظمة مجتمعية لخدمات نقص المناعة البشرية/اإليدز
(HIV/AIDS تدير المنظمة غير الربحية، ومقرها في مدينة نيويورك، مجموعة من الخدمات المباشرة وخدمات الدعم .)

(، والمشردين، والمسجونين سابقًا، واألفراد  IV/AIDSلألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ) 
 المتورطين في قضايا تخص العدالة. كما أنها تدير شبكة من واجهات متاجر البيع بالتجزئة الخيرية.  

  
"لقد وضعنا مساًرا في االتجاه الصحيح قبل تسعة أشهر فقط لبدء سوق القنّب في نيويورك الذي يستخدم للبالغين من خالل  

. "ستستمر الصناعة في النمو من هنا، مما  قالت الحاكمة هوكول لوية للمساهمين، واآلن، نحن نحقق هذا الهدف،"إعطاء األو
 يخلق فرًصا شاملة في كل ركن من أركان والية نيويورك مع توجيه اإليرادات إلى مدارسنا وتنشيط المجتمعات." 

  
التي تم تصميمها لوضع نيويورك على  عة بذور القنّب،مبادرة فرصة زراسيمثل هذا الحدث التاريخي خطوة حاسمة في  

طريق تحقيق أهداف قانون القنّب في نيويورك من خالل بناء صناعة القنّب التي يستخدمها البالغون والتي تعوض األضرار  
  الناتجة عن التأثير غير المتناسب لحظر القنّب.

  
مزارًعا أسريًا لزراعة أول  280وقد نصت المبادرة، التي أعلنت عنها الحاكمة هوكول في مارس/آذار، على منح تراخيص لـ

قنّب للبالغين في والية نيويورك. وستباع منتجات القنّب هذه، الخاضعة للفحص واألكثر أمانًا، من قبل أول مستوصفات  
تي يمتلكها إما مشغلون تجاريون ناجحون، أو أحد أفراد األسرة المقربين المدان مرخصة الستخدام البالغين في نيويورك، وال

بحيازة القنب )متورط في قضايا تخص العدالة(؛ أو المنظمات غير الهادفة للربح التي تقدم خدمات لألفراد الذين تضرروا من  
 اإلنفاذ غير المتكافئ لحظر القنب.  

  
، أيًضا إلى عضو مجلس إدارة واحد على األقل  Housing Worksة، مثل منظمة للتأهل، تحتاج المنظمات غير الربحي

 Housingمتورط في قضايا تخص العدالة وخلق فرص مهنية ألولئك الذين أدينوا بالماريجوانا. وقد خدمت منظمة 
Works  المباشرة  من خالل الخدمات 1990سكان نيويورك المتورطين في قضايا تخص العدالة منذ إنشائها في عام

بتخصيص خدمات المنظمات غير الربحية   Housing Worksومبادرات الدعوة. واليوم، تقوم مبادرة العدالة في منظمة 
 لتلبية احتياجات األفراد المسجونين سابقًا، بما في ذلك أولئك الذين أدينوا بالماريجوانا. 

  
، بدعمها  Housing Worksألن منظمة غير ربحية مثل "أنا متحمسة   قالت رئيسة مجلس مراقبة القنّب تريمين رايت:

لألفراد المسجونين سابقًا، ستقود الطريق بالمبيعات. إن بدء المبيعات من خالل مبادرة فرص زراعة بذور القنّب هو مجرد  
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ان قدرة  سوف ينمو السوق المنصف والشامل من هنا مع الدعم طوال الوقت لضم - بداية للنظام البيئي القوي الذي نبنيه 
 المرخص لهم على التغلب على الحواجز وبناء هذه الصناعة الجديدة." 

  
"تسير نيويورك الطريق في الصحيح في بناء صناعة القنب   قال عضو مجلس مراقبة القنب في والية نيويورك جين ميتزغر:

ت غير ربحية مكرسة لخدمة مجتمعاتها  القانونية، مع أول مستوصفات للبيع بالتجزئة في الوالية يديرها رواد أعمال ومنظما
وإعطاء األولوية للصحة العامة. في الوقت نفسه، نعمل على تعزيز الروابط بين مجتمعاتنا الحضرية والريفية لصالح 

المستهلكين، ونقوم بتخزين رفوف هذه المستوصفات األولى بالقنب المزروع بشكل مستدام وعالي الجودة والمزروع في  
 كان يُزرع في مزارع نيويورك الصغيرة والعائلية."  الشمس، والذي 

  
"إن ترتيب أوضاع األفراد المتورطين في قضايا تخص العدالة،   قالت جيسيكا جارسيا عضو مجلس مراقبة القنب:

والمؤسسات غير الربحية التي تدعمهم، باعتبارها أول من سيقوم بتنفيذ المبيعات، يضع نيويورك على المسار الصحيح لتحقيق  
رات لمهن القنب النقابية.  أهداف قانون القنب في نيويورك مع توفير الحماية للعاملين في هذه الصناعة من خالل إنشاء مسا

 إنها خطوة مهمة وهي البداية فقط."   -هذه خطوة أولى كبيرة إلى األمام لصناعة القنب التي نبنيها في نيويورك 
  

"هذا هو التاريخ في طور اإلعداد حيث نعمل على معالجة الضرر الناجم عن  قال آدم بيري، عضو مجلس مراقبة القنب: 
هذه هي البداية الصحيحة للصناعة، وأتطلع إلى مواصلة العمل  .امل ألهداف قانون القنب في نيويوركحظر القنب والتنفيذ الك

مع فريقنا لدعم جميع أنواع التراخيص لكي نضمن عدم تقديم تراخيص ألصحاب المشاريع في مجال العدالة االجتماعية  
   فحسب، بل نقوم أيًضا بإعدادهم لتحقيق النجاح على المدى الطويل."

  
"أنا فخور بسلسلة التوريد التي بنيناها من األلف إلى الياء من خالل   قال كريس ألكسندر، المدير التنفيذي لمكتب إدارة القنب:

مبادرة فرص زراعة بذور القنّب من خالل االعتماد على المزارعين المعيلين لألسر واألفراد المتورطين بقضايا تخص  
التي تدعمهم، وأنا ممتن للحاكمة هوكول والهيئة التشريعية لدعمهم في تحقيقها. لم ننهي    العدالة والمنظمات غير الربحية 

الحظر في نيويورك فحسب، بل نظهر لألمة والعالم كيفية بناء سوق عادل وشامل حقًا، يتفادى األضرار الناجمة عن اإلنفاذ  
ناعة المتنامية في دعم األعمال التجارية المستقلة غير المتناسب لحظر القنب. سيساعد كل دوالر يتم إنفاقه في هذه الص

 ومدارسنا ومجتمعاتنا."  
  

"يسعدني أن أرى بداية مبيعات القنب بالتجزئة للبالغين، وإطالق أو متجر   قالت عضو مجلس شيوخ الوالية ليز كروغر:
اليًا في الجهود المبذولة لضمان . إن العمل لعقود مع المجتمعات المهمشة جعلت منها شريًكا مثHousing Worksلمنظمة 

 توفير سوق القنب في نيويورك فرًصا ذات مغزى ألولئك األكثر تأثًرا بسياسات تجريم القنب الفاشلة في الماضي."  
  

"يُعدُّ إعالن اليوم التاريخي تطوًرا هائاًل في إنشاء اقتصاد  قالت زعيمة األغلبية في مجلس النواب التشريعي كريستال بيبولز:
للقنب في نيويورك يتمحور حول العدالة واإلنصاف على النحو المتوخى في قانون تنظيم الماريجوانا والضرائب ومبادرة  

وغيرها من األفراد المتورطين في قضايا تخص العدالة  Housing Worksفرص زراعة بذور القنّب. أنا متحمسة لمنظمة  
ا للجمهور لشراء منتجات القنب اآلمنة والموثوقة. إن هذا اإلنجاز التمهيدي  والمنظمات غير الربحية التي ستفتح أبوابها قريبً 

ألول سلسلة توريد للقنب المزروعة محليًا في نيويورك هو مجرد بداية لما سيصبح من المؤكد صناعة جديدة مزدهرة 
 ومنصفة."  

  
"نحن في جوهرنا مجتمع عالجي   :Housing Worksقال تشارلز كينغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة 

مكرس لتوفير اإلسكان والرعاية الصحية والبرامج المهنية لسكان نيويورك. لن تمنح هذه الفرصة فريقنا الموارد الالزمة 
لتعزيز مهمتنا الشاملة فحسب، بل لتمييز المنتجات القادمة من مصطلحات الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  

وي البشرة السوداء والسكان األصليين واألشخاص ذوي البشرة الملونة والعالمات التجارية للقنب التي تقودها واالستجواب وذ
 النساء في جميع أنحاء الوالية."  

  
"هذه لحظة ال تتكرر إال مرة واحدة في  :Housing Works Cannabis Coقال ساشا نوجنت، مدير متجر منظمة 

ظمتنا غير الربحية ملحة كما كانت دائًما. نحن حريصون على أخذ زمام المبادرة كنموذج  العمر. ومع ذلك، تظل مهمة من 



للعدالة االجتماعية لصناعة القنب في أمريكا، وتحديًدا مع ممارسات التوظيف لدينا والدعم المستمر لألفراد والمجتمعات  
 المتأثرة بشكل غير متناسب بالحرب الظالمة على المخدرات."  

  
برودواي في حي أستور بليس. وستوجه جميع عائدات   750في    Housing Worksتقع واجهة المتجر التي تديرها منظمة 

لمعالجة األزمات المزدوجة  1990، التي تأسست في عام Housing Works, Incمبيعات المستوصفات إلى المنظمة األم 
( والتشرد. توفر المنظمة غير الربحية المكتفية ذاتيًا فرص  HIV/AIDSالمتمثلة في فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )

العمل والدعوة القانونية واإلسكان الشامل والخدمات الصحية الممولة جزئيًا من عائدات متاجر التوفير ومتجر سوهو لبيع 
إلى دفع   Housing Worksالكتب، واآلن مستوصف القنب. مع التركيز على التعاطف وتبديد الوصمات، تسعى منظمة 

 صناعة القنب إلى األمام من خالل دعم االحتياجات العملية لمجتمعها من خالل نهج يحركه اإلنصاف والحد من الضرر.  
  

قدم مربع، وقد تم   4,400، على مساحة 1يمتد المبنى األيقوني حيث سيكون المستوصف، والمعروف باسم أستور بليس 
بالرعاة بتجربة تسوق تمهيدية عند  Housing Works Cannabis Coظمة . سترحب من1883االنتهاء منه في عام 

 االفتتاح، مع خطط لبناء مساحة موسعة ومنسقة بعناية مع توفر منتجات القنب بشكل أكبر.  
  

في حي أستور بليس في مانهاتن، سبعة   750، الواقعة في برودواي Housing Works Cannabis Coستفتح منظمة 
مساًء، وسيتم تعديل ساعات العمل في األسابيع المقبلة. تعرف على المزيد  7صباًحا حتى   11ع، من الساعة أيام في األسبو

 .  هنامن 
  

رخيًصا مشروًطا لمستوصف البيع بالتجزئة للبالغين، بما في  ت 36حتى اآلن، وافق مجلس مراقبة القنب بوالية نيويورك على 
 إرشاداتللمنظمات غير الربحية. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر مكتب إدارة القنب  8للشركات المؤهلة و 28ذلك 

 لدعم شركات البيع بالتجزئة في بدء عملياتها مع خدمة التوصيل للمساعدة في بدء المبيعات.  
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