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بعد سنوات من الدعوة لتقنين الحشيش، قامت والية نيويورك بتقنين الحشيش عن طريق تمرير قانون تنظيم 
 .)Marihuana Regulation and Taxation Act, MRTA( الماريجوانا وفرض الضرائب عليها

يتضمن قانون )MRTA( إنهاء بعض اإلدانات المتعلقة الحشيش وإبطالها وشطبها.

 صحيفة حقائق 
عن الحشيش )القنب(

 صحيفة حقائق 
عن الحشيش )القنب(

في ظل ظروف معينة، يمكن لألشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عاًما أو أكثر حيازة الحشيش 
وتعاطيه وإعطائه للغير بصورة قانونية في نيويورك:

·  إعطاء شخص يزيد عمره عن 
21 حتى 3 أونصات من الحشيش 

دون قبول نقود

·  تعاطي الحشيش، بما في ذلك 
التدخين، باستثناء األماكن التي ال 

يُسَمح فيها بالتدخين

حيازة ما يصل إلى 3 أونصات من   ·
الحشيش المجفف أو ما يصل إلى 24 

جراًما من الحشيش المركز

·  ال يزال تدخين الحشيش 
أثناء القيادة و/ أو القيادة 
تحت تأثير الحشيش غير 

قانوني

·  ال تزال حيازة الحشيش 
أو تعاطيه إذا كان العمر 

أقل من 21 عاًما غير 
قانوني، ويمكن أن ينجم 
عن ذلك الحصول على 
مخالفة مدنية تصل إلى 

50 دوالًرا أمريكيًا

·  يعتبر تدخين الحشيش في 
األماكن التي ال يُسَمح فيها 

بالتدخين انتهاًكا لقانون 
المدينة و/ أو قانون الوالية

·  ال تزال حيازة الحشيش 
أو تعاطيه في المباني 

الفيدرالية )مثل القواعد 
العسكرية( غير قانوني

تتضمن بعض القيود المعمول بها ما يلي:

Criminal 
Justice



سيضع مكتب جديد إلدارة الحشيش قواعد إلنتاج الحشيش وبيعه في نيويورك بشكل قانوني. وبمجرد االنتهاء من هذه القواعد، 
ستتمكن الشركات المرخصة من إنتاج الحشيش وبيعه بشكل قانوني. حتى ذلك الحين، يظل بيع أي كمية من الحشيش أمًرا غير 

قانوني، ولكنه يخضع لعقوبات أقل — على سبيل المثال، بيع حتى 16 أونصة من الحشيش المجفف يمثل اآلن جنحة، بعكس ما 
كان يُصنف في القانون القديم على أنه جناية. ال يزال بيع الحشيش ألي شخص دون سن 18 عاًما عن عمد جناية.
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اإلدانات الحالية المتعلقة بالحشيش:

سيقوم مكتب إدارة المحاكم بوالية نيويورك بإنهاء اإلدانة على سكان نيويورك المدانين بحيازة الحشيش وبعض جرائم بيع 
الحشيش وإبطالها وشطبها تلقائيًا.

سكان مدينة نيويورك من المهاجرين

 قد ال تزال هناك عواقب تتعلق بالهجرة على تعاطي الحشيش، ال سيما بالنسبة لمن أُدين قبل ذلك بالحشيش. 
 إذا كنت تريد معرفة المزيد بشأن كيفية تأثير هذا القانون على قضية الهجرة الخاصة بك، فتحدث إلى محاميك أو اتصل بـ 

 ActionNYC  )0365-354-800-1، من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباًحا — 6 مساًء( 
للحصول على مساعدة قانونية مجانية وسرية وآمنة عن الهجرة.

التعاطي المسؤول للحشيش واآلثار الصحية لتعاطيه

يمكن أن يكون لتعاطي الحشيش بعض اآلثار الجانبية على المدى القصير والبعيد. يمكنك قراءة المزيد عن اآلثار الصحية 
   1-888-NYC-WELL لتعاطي الحشيش هنا. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة تتعلق بتعاطي المخدرات، فاتصل بالرقم

)9355-692-888-1( لمعرفة معلومات واإلحالة على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع.

يمكن أن تواجه... إذا قمت...
إدانة بمخالفة جنائية؛ غرامة تصل إلى 250 دوالًرا أمريكيًا ببيع ما يصل إلى 3 أونصات من الحشيش

إدانة بجنحة؛ تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر ببيع أكثر من 3 أونصات وحتى 16 أونصة من الحشيش

إدانة جنائية؛ تصل إلى الحبس لمدة 4 سنوات ببيع أكثر من 16 أونصة وحتى 5 أرطال.

إدانة جنائية؛ تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات ببيع أكثر من 5 أرطال وحتى 100 رطل.

إدانة جنائية؛ تصل إلى الحبس لمدة 15 سنة ببيع أكثر من 100 رطل.
إدانة جنائية؛ تصل إلى الحبس لمدة 4 سنوات ببيع أي كمية من الحشيش لشخص دون سن 18 عاًما
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