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قوانين ولوائح القنّب )الحشيش المخّدر( في كندا
إن استخدام القّنب أو الحشيش المخّدر شرعي في كندا. 

هناك قوانين موجودة من حكومة كندا للحفاظ على سالمة 
الناس عند شراء أو تعاطي الحشيش المخّدر للترفيه. 

يجب أن يكون عمركم 19 سنة أو أكثر لشراء الحشيش 
المخّدر  الترفيهي واستخدامه وحيازته وزراعته، ويمكنكم 

امتالك 30 غراماً من الحشيش المخّدر الجاف )أو ما 
يعادله( كحّد أقصى في األماكن العامة في أّي وقت يتّم 
شراؤه عبر اإلنترنت من ِقَبل متجر أونتاريو للحشيش 

المخّدر Ontario Cannabis Store – OCS أو 
 Gaming Commission من متجر مرّخص من
Ontario – AGCO. إن نقل الحشيش المخّدر عبر 
حدود كندا الوطنية غير شرعي. قد تكون لدى البلديات 
حيث تسكنون قوانين لتنظيم استخدام الحشيش المخّدر 

محلياً.

canada.ca لمعرفة المزيد، زوروا موقع

قانون الحشيش المخّدر

أصبح استخدام الحشيش المخّدر ألغراض ترفيهية 
شرعياً في كندا في 17 أكتوبر/تشرين األول 2018. 
خلق قانون الحشيش المخّدر إطار عمٍل قانونياً صارماً 

للتحّكم بإنتاج الحشيش المخّدر، وتوزيعه، وبيعه، 
وحيازته حول كندا. لمعرفة المزيد، زوروا موقع 

https://laws- lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5

نبتة الحشيش المخّدر ومنتجاتها

يشير الحشيش المخّدر إلى نبتة القّنب، ولديه عدة أشكال 
من المفروم إلى زيوت بذور القّنب.

تتألّف نبتة القّنب من الساق، واألوراق، والبراعم. ولدى 
القّنب عدة أسماء أخرى، بما فيها الماريجوانا، والحشيش، 

والمخّدر، والتي تشير بالذات إلى البراعم والمنتجات 
المصنوعة من البراعم.

هناك أنواع مختلفة من نبتة الحشيش المخّدر، بينها 
ساتيفا، وإينديكا، وروديراليس، وهايبريدز، والتي يتّم 

تسويقها بناًء على تأثيراتها الفيزيولوجية المتنوعة. يحتوي 
الحشيش المخّدر على أكثر من 100 مكّون كيميائي 

ُيسّمى القّنب، ويتفاعل مع نظام األندوكانابينويد لإلنسان 
فُينتج مجموعة واسعة من التأثيرات الفيزيولوجية. أكثر 

مكّونين نشيطين وشائعين ومعروفين هما:

CBD )الكانابيديول(: تأتي شهرته من خصائصه   •
التخديرية، والمضادة لاللتهابات، والمضادة للقلق من 

دون تأثيرات الُسْكر.

d-9- تيتراهيدروكانابينول أو delta-9(  •
THC(: تأتي شهرته من تأثيراته الُمسِكرة وبعض 

االستخدامات العالجية

•

هناك أربع ُطرق أساسية الستهالك الحشيش المخّدر:

االستنشاق: وهو الطريقة الشائعة أكثر بين الناس 
المستهلكين للحشيش المخّدر، بما فيها التدخين 

باستخدام غليون يدوي، أو بونغ، أو مبخرة، أو 
سيجارة ملفوفة، أو شيشة )أركيلة(.

•  :)Oral-Mucosal( الغشاء المخاطي داخل الفم   
يتّم وضع الُمنَتج )غالباً ما يكون صبغة( تحت اللسان 

أو يتّم رّشه داخل الفم وامتصاصه.

   االبتالع: بلع أو ابتالع الحشيش المخّدر على شكل •
طعام أو شراب. تحتوي هذه المنتجات التي يمكن 

أكلها على الكانبينويد النِشط.

االستخدام الموضعي: توضع منتجات الحشيش  •
المخّدر على الجسم فيتّم امتصاصها عبر البشرة 

باستخدام مستخلص زيت سميك من الكانبينويد النِشط.



•

•

لمعرفة المزيد، اّطلعوا على بيان الحقائق من  
 Canadian Public Health Association’s

cpha.ca/sites/default/  على موقع  Cannabasics
files/uploads/resources/cannabis/cannabasics-2018-fact-

   sheets-e.pdf

القيادة )السياقة( والحشيش المخّدر

ال تقودوا أبداً بعد استخدام الحشيش المخّدر. إن قيادة 
السيارة أو المركبة وأنتم ضعفاء التركيز بسبب الحشيش 

المخّدر مسألة خطيرة وغير شرعية. وتتضّمن السيارات، 
والشاحنات، والمراكب، وعربات الثلج، والمركبات التي 

تسير على الطرقات الوعرة.

لدى أونتاريو قانون “عدم التسامح مطلقاً”. كما هو الحال 
مع الكحول، ال ُيسمح لكم بوجود أّي حشيش مخّدر في 

أجسامكم )بناًء على كشف بجهاز اختبار المخدرات 
ُمصّدٍق فدرالياً(  إذا كنت تقودون.

تمتلك الشرطة أدوات واختبارات للكشف عن السائقين 
ضعفاء التركيز، بما فيها أجهزة الختبار المخدرات على 
جانب الطريق واختبارات الرزانة. لو وجد شرطي بأنكم 
ضعفاء التركيز بسبب الحشيش المخّدر )أو أية مخدرات 
أخرى أو كحول(، ستواجهون مخالفات خطيرة، بما فيها 

التالي:

•

• 

• 

• 

• 

تعليق وإيقاف رخصة القيادة

مخالفات مالية

سجل إجرامي 

حجز المركبة أو السيارة

قضاء فترة في السجن

خسارة وضعيتكم الشرعية في كندا • 

يواجه المخالفون المتكررون إيقافات طويلة 
أكثر وعواقب إضافية، مثل التربية اإللزامية 

وبرامج العالج. لمعرفة المزيد، زوروا موقع   
ontario.ca/page/cannabis-and-driving

هل تعرفون؟

قد يواجه األفراد الذين يقومون بأعمال خارجة على 
القانون اتهامات تحت القانون الفدرالي للحشيش المخّدر. 
كنتيجة لذلك، قد يخسر المقيمون الدائمون وضعيتهم، وقد 
ال يتمّكن المقيمون المؤقتون من دخول كندا أو البقاء فيها. 

canada.ca اعرفوا المزيد عن العقوبات على موقع




