
َمن يمكنه قانونًا حيازة القنب، وأي وزن يمكن حيازته؟

   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 المرّكز )مثل 

الزيوت أو السجائر اإللكترونية(.

   ال يجوز قانونًا ألي شخص دون سن 21 عاًما حيازة القنب 

أو تعاطيه أو تقاسمه. 

هل يمكن لألفراد تقاسم القنب أو بيعه أو تداوله؟

   يجوز للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاًما أو أكثر تقاسم 

ما يصل إىل 3 أونصات من زهور القنب أو ما يصل 

إىل 24 غراًما من القنب المركَّز مع غيرهم من البالغين 

ممن تبلغ أعمارهم 21 عاًما أو أكثر ألغراض االستخدام 

الشخصي. 

   ال يجوز قانونًا ألي شخص:

    حيازة أكثر من 3 أونصات من زهرة القنب أو 24 غراًما 
من القنب المرّكز أو تقاسمها  

    بيع أي كمية من القنب أو تداولها  

    إعطاء أي كمية من القنب لألشخاص الذين تقل 
أعمارهم عن 21 عاًما أو بيعها لهم

هل يجوز قانونًا القيادة بعد تعاطي القنب أو تعاطيه 

داخل السيارة؟

   ال، ال يجوز قانونًا القيادة في حالة 

وهن بفعل تعاطي القنب أو تحت 

تأثيره. 

   ال يجوز قانونًا تعاطي القنب داخل السيارة، حتى وإن 

كنت أحد الراكبين أو في أثناء ركن السيارة.

ما األماكن التي ال يُسمح فيها بتدخين سجائر القنب 

العادية أو اإللكترونية في نيويورك؟

   ال يُسمح بتدخين سجائر القنب العادية أو اإللكترونية في 

األماكن التالية:  

    المساحات العامة في المباني 

    المتنزهات

    الشواطئ ومماشيها 

    مالعب الغولف العامة 

    داخل المالعب الرياضية وعىل أرضياتها 

    ساحات المشاة 

    الحدائق العامة 

    المطاعم 

    الحانات

    السيارات والمركبات األخرى )حتى في أثناء ركنها( 

    المدارس 

القنب في NYC: ما المسموح به قانونًا؟
.)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 
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أو أكثر تدخين القنب 

باستخدام السجائر 

العادية أو اإللكترونية 

في معظم األماكن 
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 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://ar.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ar.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ar.cannabis.ny.gov/adult-use


   بموجب القانون الفيدرالي، ال يزال من غير القانوني 

حيازة القنب أو تعاطيه بأي شكل من األشكال داخل 

الممتلكات الفيدرالية. وال ينطبق قانون NYS المبين 

في صحيفة الوقائع هذه عىل أي ممتلكات فيدرالية. 

ولالّطالع عىل المزيد من المعلومات بشأن القانون 

الفيدرالي، تفّضل بزيارة fda.gov والبحث عن 

"cannabis regulation" )الالئحة التنظيمية للقنب(.  

   تحظر بعض المباني الخاصة تدخين السجائر 

العادية واإللكترونية داخل الوحدات. وعىل 

الرغم من إنه يمكن لمالكي العقارات حظر 

تدخين سجائر القنب العادية واإللكترونية 

في مبانيهم، فال يمكنهم حظر تناول 

المأكوالت التي يدخل القنب في مكوناتها 

وال حيازة كميات قانونية من القنب داخل منزلك. 

   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. 

أين يمكنني الحصول عىل مزيد من المعلومات؟

لالّطالع عىل المزيد من المعلومات بشأن القانون 

والعقوبات المفروضة عىل االنتهاكات، يُرجى 

زيارة cannabis.ny.gov/adult-use وانقر فوق 

"Penal Law Fact Sheet" )صحيفة وقائع قانون العقوبات(.

كيف أعرف ما إذا كان منتج القنب أو أي مكان يبيع 

منتجات القنب قانونًيا؟

   سيتم تمييز األماكن والمنتجات المرخّصة بشعار 

االعتماد. وتخضع المنتجات المرخّصة لالختبار، كما أنها 

تتبع معايير السالمة التي وضعها مكتب إدارة القنب 

)Office of Cannabis Management, OCM(. إذا كانت 
لديك أسئلة أو مخاوف بشأن سالمة المنتج، أو العالمات 

الموضوعة عليه، أو اآلثار الصحية ألي منتج، أو المواقع أو 

أماكن البيع غير المرخّصة، أو االستخدام غير المصرح به، 

.cannabis.ny.gov/report-an-incident فتفّضل بزيارة

.nyc.gov/health/cannabis لالّطالع عىل المزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة
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