
العمل 

   ال يجوز لجهات العمل أن تتخذ إجراءات ضد األشخاص 

الذين يتعاطون القنب بصورة مشروعة قانونًا خارج 

نطاق العمل. ويمكن لجهات العمل وضع سياسات 

تحظر حضور األشخاص وهم في حالة وهن 

ناجمة عن التعاطي أو تعاطي القنب في 

أثناء العمل وإنفاذها. ويمكنك أن تسأل جهة 

عملك عن سياساتها بشأن القنب تحديًدا. 

   يمكن لجهات العمل أن تتخذ إجراءات ضد األشخاص 

الذين يعانون من وهن بسبب تعاطي القنب أو الذين 

يتعاطونه في أثناء العمل. 

    لالّطالع عىل المزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة 
 "workplace cannabis" والبحث عن dol.ny.gov

)القنب في أماكن العمل(. 

   يحظر القانون المحلي في NYC إجراء اختبار ما قبل 

العمل فيما يتعلق بتعاطي القنب. 

    لالّطالع عىل المزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة 
 "cannabis testing" والبحث عن nyc.gov/dcas

)اختبار تعاطي القنب(. 

رعاية الطفل 

   ال يجوز استخدام الحيازة القانونية 

للقنب أو تعاطيه كمبرر لرفض حضانة 

األطفال أو زيارتهم.  

   يجب عىل أي شخص لديه أطفال أو 

شباب في المنزل أن يخزِّن القنب 

ومنتجاته بأمان بعيًدا عن أنظار 

ومتناول األطفال والشباب. 

اإلسكان 

   ال يجوز ألصحاب العقارات الخاصة رفض تسكين 

شخص بسبب تعاطيه للقنب. 

   يجوز لسياسات المباني الخاصة أن تقيِّد 

تدخين السجائر العادية أو اإللكترونية 

داخل المنازل أو تحظره. ننصحك بالتحقق 

من القواعد الواردة في عقد اإليجار أو 

الخاصة بالمبنى الذي تقيم فيه.

   تتبع مشروعات اإلسكان التابعة لهيئة اإلسكان في 

 مدينة نيويورك NYCHA سياسات منع التدخين، 

التي تحظر تدخين سجائر التبغ والقنب العادية 

 واإللكترونية داخل العقار. ويندرج اإلسكان العام 

الذي يشكّل جزًءا من برنامج فيدرالي ضمن القانون 

الفيدرالي الذي يحظر حيازة القنب ومنتجاته وتعاطيها.

التعرض للتدخين السلبي 

   ال يُسمح بتدخين السجائر العادية 

واإللكترونية ألي منتجات، بما فيها القنب، 

في المساحات العامة من المباني ومعظم 

أماكن العمل. وتشمل المناطق األخرى التي ال يُسمح 

فيها بتدخين السجائر العادية واإللكترونية، عىل سبيل 

المثال ال الحصر، المطاعم والحانات واألماكن العامة مثل 

المتنزهات والشواطئ.  

   لمعرفة المزيد من المعلومات عن قوانين 

الهواء الخالي من الدخان، تفّضل بزيارة 

.nyc.gov/health/tobaccocontrol

   لتقديم شكوى تتعلق بانتهاك قواعد التدخين، يُرجى 

 portal.311.nyc.gov االتصال بالرقم 311 أو زيارة

والبحث عن "smoking complaint" )شكوى تتعلق 

بالتدخين(.

القنب في NYC: اعرف حقوقك
.)New York State, NYS( مسموح قانونًا بتعاطيه من ِقبل البالغين في والية نيويورك )القنب )الماريغوانا

لقد تم توسيع نطاق 

برنامج القنب الطبي 

في نيويورك. لالّطالع 

عىل معلومات بشأن 

التغييرات، يُرجى زيارة 

cannabis.ny.gov/
 .medical-cannabis

يجوز للبالغين الذين 

تبلغ أعمارهم 21 عاًما 

أو أكثر تدخين القنب 

باستخدام السجائر 

العادية أو اإللكترونية 

في معظم األماكن 

التي يُسمح فيها 

بتدخين التبغ. 

 منطقة 
التدخين

يجوز للبالغين الذين تبلغ 

أعمارهم 21 عاًما أو أكثر 

الحصول عىل ما يصل إىل 

3 أونصات من زهور القنب 

أو براعمه، أو ما يصل إىل 

24 غراًما من القنب المركّز 

كالزيوت أو السجائر اإللكترونية، 

كما يجوز لهم أن يتقاسموها 

)ولكن ال يجوز لهم بيعها(.

3 أونصات 24 غ

ال يُسمح ببيع القنب إال في 

 .NYS المستوصفات المرخصة من

لالّطالع عىل أحدث المعلومات عن 

شراء القنب بشكل قانوني، وكذلك 

مواقع المستوصفات، تفّضل بزيارة 

.cannabis.ny.gov/adult-use

متجر للقنب

االفتتاح قريًبا

https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
https://ar.dol.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
http://nyc.gov/dcas
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/smoke-free-air-act-exemptions-and-registrations.page
%20https://portal.311.nyc.gov/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02295
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02295
https://ar.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ar.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ar.cannabis.ny.gov/adult-use


نظام القانون الجنائي 

   سُتشطب )سُتمحى( الجرائم السابقة 

المتعلقة بالقنب، التي لم تُعد غير 

مشروعة بموجب القانون الجديد، من 

سجالت الُمدانين.

    هذه العملية تتم تلقائًيا، لذلك ليس عىل الشخص 
الذي له سجل جنائي اتخاذ أي إجراء. 

    قد يستغرق األمر ما يصل إىل عامين لشطب )محو( 
تلك الجرائم السابقة من السجالت. 

   يجعل القانون الجديد تفتيش المركبات بذريعة اشتمام 

رائحة القنب مقتصًرا عىل المناطق التي يمكن للسائق 

الوصول إليها بسهولة.   

   بموجب القانون الجديد، ال يُؤخذ في االعتبار التعاطي 

 القانوني للقنب فيما يتعلق بقرارات اإلفراج المشروط 

أو اإلفراج رهن المراقبة عىل مستوى الوالية أو المنطقة. 

   قد يُسمح لألشخاص بأن يطلبوا من المحكمة تقليل 

عقوبتهم الحالية فيما يتعلق بجرائم القنب، التي تغيرت 

طبيعتها بموجب القانون الجديد.  

    يجوز للمحكمة تقليل العقوبة الحالية إذا استوفت 
القضية المؤهالت القانونية المطلوبة.  

    عىل عكس الشطب )محو الجرائم من سجالت 
الُمدانين نتيجة إلنفاذ القانون الجديد(، فإن إعادة 

المحاكمة )تعديل الحكم تطبيًقا للقانون الجديد( ال تتم 

تلقائًيا. وتتطلب إعادة المحاكمة أن يقدم المحامي 

التماسات إىل المحكمة.  

الهجرة 

   ال يزال القنب غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي. وال 

تزال انتهاكات قانون القنب تسبب مشكالت كبيرة فيما 

يتعلق بالهجرة.  

   لالّطالع عىل المزيد من المعلومات، اطلب الخدمات 

القانونية بشأن الهجرة. ويمكنك االتصال بالخط الساخن 

ActionNYC الممّول من المدينة والمجاني واآلمن 
عىل الرقم 0365-354-800 ، أو االتصال بالرقم 311 

وُقل "ActionNYC"، وذلك من الساعة 9 صباًحا حتى 

الساعة 6 مساًء من اإلثنين إىل الجمعة، للحصول عىل 

المعلومات وتلقي المساعدة.

 لتلقي المساعدة القانونية، اتّصل بـ Legal Action Center )مركز اإلجراءات القانونية( عىل الرقم )212-243-1313 (، 

 Legal Services NYC جمعية المساعدة القانونية( عىل الرقم )3300-577-212 (، أو( Legal Aid Society أو 

 New York Lawyers for the Public Interest ( عىل الرقم )4500-661-917 (، أوNYC الخدمات القانونية في( 
)محاميو نيويورك للمصلحة العامة( عىل الرقم )4664-244-212 (. لالّطالع عىل المزيد من المعلومات، اتّصل عىل 311.

.nyc.gov/health/cannabis لالّطالع عىل المزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة
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https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

