
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 في   القنب
 الواليات المتحدة 

 دليل غير المواطنين  

 في والية "ماين" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MS, PSC, PMPطوره لوري جيفونز، 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر  



 
 

 

 3صفحة 

 4صفحة 

 5صفحة 

 6صفحة 

 7صفحة 

 8صفحة 

 9صفحة 

 10صفحة 

 المحتويات جدول 

 تعاطي البالغين للقنب في والية "ماين" 

 ( THCتعريف القنب وُرباعي هيدروكانابينول )

 ، الحشيش، واألدوات خاصة بالمخدرات (CBD)شرح الكانابيْديُول 

 قوانين االستخدام الطبي والتأثيرات الصحية  

 معلومات لغير المواطنين 

 العمل في قطاع القنب، المساعدات المالية  

 المراجع والموارد

 صحيفة الوقائع 
 

 

 
 

ضمن برنامج زمالة  Laurie Jevonsتم تطوير هذا المنتج من قبل "لوري جيفونز" 

. تدعم إدارة 2021لعام  (PTTC)  مركز نقل تكنولوجيا الوقاية في إنكلترا الجديدة

( التابعة لوزارة الصحة SAMHSAخدمات إساءة استخدام العقاقير والصحة العقلية )

مركز نقل تكنولوجيا الوقاية في إنكلترا  (HHS) والخدمات اإلنسانية في الواليات المتحدة

ة. المحتويات هذه خاصة بالمؤلف وال تمثل بالضرورة وجهات النظر الرسمية أو  الجديد 

 أو حكومة الواليات المتحدة.  SAMHSA / HHSالمصادقة من قبل 
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 يمكن أن يؤدي تعاطي المواطن األجنبي للقنب  

 إلى الترحيل من الواليات المتحدة. 

 

في حين أن "ماين" قد شرعت تعاطي البالغين للقنب )الماريجوانا(، تعتبر الواليات  

بموجب القانون  نيًاوانقللمخدرات، وغير  1المتحدة القنب ضمن مواد الجدول 

فقد يواجه غير  ،يحل محل قانون الوالية الفيدرالي. نظًرا ألن القانون الفيدرالي

بما في ذلك العمل في قطاع القنب.   ،المواطنين عقوبات الستخدام القنب أو حيازته

في هذا الدليل، يشير مصطلح "غير المواطن" إلى أي مقيم أو عامل أو مسافر في  

لخضراء  الواليات المتحدة وال يمتلك الجنسية األمريكية. وذلك يشمل حاملي البطاقة ا

)المقيمين الدائمين(، الالجئين وطالبي اللجوء، المهاجرين غير الشرعيين، وغيرها 

من الحاالت )كاإلجراء المؤجل للطفولة الوافدة(، بما في ذلك تأشيرات الهجرة 

 المخصصة للمترجمين التحريريين والفوريين العراقيين واألفغان. 

 لمعرفة المزيد: 

 ما يجب أن يعرفه غير المواطنين:
 

 تعاطي البالغين للماريجوانا في والية "ماين"
سنة   21عمر  فوق ، يحق للبالغينللماريجوانا "ماين" لتعاطي البالغين في ظل قانون

شراء القنب واحتيازه وزرعه. يُعد القنب قانونيًا للمواطنين األمريكيين الذين تزيد  

  ولكن ليس ، عاًما الستخدامه أو حيازته أثناء تواجدهم في والية ماين 21أعمارهم عن 

من القانوني نقل القنب عبر خطوط الدولة أو عبر الحدود الدولية. لكن يعد تعاطي القنب 

في األماكن العامة غير قانوني )بما في ذلك الحدائق العامة وأرصفة المشاة والمطاعم(.  

حتى  ،عاًما حيازة القنب أو نقله  21ال يزال من غير القانوني ألي شخص يقل عمره عن  

 في والية ماين.

https://www.dea.gov/drug-information/drug-scheduling
https://www.maine.gov/dafs/omp/adult-use
https://www.maine.gov/dafs/omp/adult-use
https://www.maine.gov/dafs/omp/adult-use
https://www.maine.gov/dafs/omp/adult-use
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 مركزات           الطعام      زهرة / سجائى حشيش 

 تعريف القنب 
)يُعرف أيضاً بالماريجوانا، الحشيش، لفائف الحشيش...( على الكثير  1يحتوي القنب

( وكانابيْديُول  THCتيترا هيدروكانابينول ) 9-من الُمَركبات بما في ذلك ديلتا

(CBD .العقّار الِقنَّبي ) 

 منها:  ،يمكن استهالك الحشيش بعدة طرق

 التدخين )سجائر الحشيش، أوراق اللف، الشيشة( •

 جات المشبعة(الطعام: )المنت •

 تدخين سيجارة إلكترونية  •

 البراعم(  ،الرقائق ،)الشمع المركز أنبوبة التدخين •

 
 
 
 
 
 
 
 

THC تيترا هيدروكانابينول(  9-)ديلتا 

الشعور بالنشوة  THCالعنصر الذي يغير العقل في الماريجوانا. ويسبب  THCيعد 

أيًضا   THCواالسترخاء ويزيد من الحواس ويغير من إدراك الوقت. يضعف 

ويضعف وظائف الرئة مع   ،المهارات الحركية، ويمكن أن يسبب القلق أو األوهام

في اختبارات  المكون النشط للقنب الظاهر THCالتدخين المتكرر. كما يعتبر 

وتواتر استهالكه، قد تبقى آثاره في الجسم   THCالمخدرات. واعتماداً على كمية 

 أليام أو أسابيع.

، ويمكن  THCيشير "الرمز العالمي" إلى أن المنتج يحتوي على 

عرضه على الحلوى / األطعمة أو زهرة الماريجوانا نفسها أو  

 المركزات. 
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 )يتبع( تعريف القنب 

 )هاش(  الحشيش

يعتبر الحشيش من األشكال األكثر تركيًزا للقنب. يُشتق الحشيش من "الكييف" )الراتينج 

(. يبلغ  THCالمجفف( من نبات القنب ويتم تكريره إلى زيوت وزبدة وشموع )مركزات  

٪ في 80ولكن يمكن أن يصل إلى  ،٪20في زهرة القنب حوالي  THCمتوسط تركيز 

 المركزات. 

CBD  )الكانابيديول( 

CBD  هو عنصر من الحشيش غير مؤثر في العقل. يمكن استخدامCBD   لعالج القلق

على الرغم من أن البحوث حول تأثيرات  ،واألرق واأللم المزمن )مثل التهاب المفاصل(

CBD  محدودة. يمكن إضافةCBD   للمستحضرات؟ الكريمات، الجيل، السوائل، أو أنابيب

فقد يكون من الصعب   ،CBDل من التنظيم لمنتجات (. نظًرا لوجود القليvapeالتدخين )

 الذي يحتوي عليه المنتج بالفعل. THCأو  CBDمعرفة مقدار 

 معدات العقاقير 

ف وزارة العدل األمريكية معدات العقاقير على أنها أي معدات تُستخدم إلنتاج المخدرات  تُعِرّ

 شيشة، الغليون... البايب، ال  ،أو إخفائها أو استهالكها. هذا قد يشمل اللفائف

إال أن   ،على الرغم من إمكانية استخدام بعض معدات العقاقير ألغراض قانونية )مثل التبغ(

تطبيق القانون قد يختبر المواد بحثًا عن بقايا مواد غير مشروعة. من القانوني لغير المواطنين 

 ألن حيازة معدات العقاقير قد تؤدي إلى زيادة التدقيق.  ،رفض الموافقة على تفتيش المتعلقات

 
 
 
 
 

 أنبوب فيب      الغليون 

https://www.drugs.com/illicit/hashish.html
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 الماريجوانا الطبية في ماين 

الذين يمتلكون بطاقة  18، فإن المرضى فوق سن انون الماريجوانا الطبية في ماينقفي ظل 

  ،صالحة للماريجوانا يمكنهم شراء الحشيش من مقدم رعاية مسجل. ومع ذلكهوية طبية 

فإن القنب غير قانوني فيدراليًا ويمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية على غير المواطنين 

إذا لم تكن مواطنًا وتشعر أن  )حتى بالنسبة لحاملي بطاقة الماريجوانا الطبية الصالحة(.

فمن المهم استشارة مستشار   ،يدة لعالج األعراضالحشيش الطبي هو الطريقة الوح

للتذكير: بصفتك مواطنًا في ماين، حقوقك تختلف عند السفر خارج والية ماين.  .قانوني

 بصفتك غير مواطن، فتختلف حقوقك أيًضا عند السفر خارج الواليات المتحدة. 

 
 التأثرات الصحية لتعاطي الماريجوانا 

على الذاكرة والتعلم، مما قد يكون له عواقب سلبية في  THCيؤثر استخدام القنب مع 

أيًضا على وقت ردات الفعل ويضعف التنسيق  THCالمدرسة أو العمل. يؤثر 

والتوازن. وبما أن دخان القنب يحتوي على الكيميائيات نفسها التي في التبغ، فإن مدخنيه 

ك ما يدعى بالكمية ليس هنا 2ألمراض الرئة والمشاكل التنفسية. قد يكونون عرضة

 3 بالتأثير على نمو الطفل. THCمن القنب أثناء الحمل أو الرضاعة، إذ تم ربط  اآلمنة

 

 لمعرفة المزيد:
 معرفة المزيد من الجيد 

 

https://www.maine.gov/dafs/omp/medical-use
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 معلومات لغير المواطنين 
 

بتجنب القنب بأي شكل من األشكال. وذلك   مركز الموارد القانونية للمهاجرينيوصي 

 يتضمن:

 البايب، الطاحونة( خارج المنزل ،)اللفائفإمتالك القنب أو معدات العقاقيير  •

 صور القنب على وسائل التواصل االجتماعي،  نشر •

 فيديو للقنب على هاتفك الخليوي،   عقاطموجود صور وك •

 إرتداء مالبس تظهر صور القنب أو شعاراتها،   •

 4التحدث مع موظفي الهجرة أو الحدود عن تعاطي القنب أو احتيازه •

 

مع ضباط الشرطة وهيئة إنفاذ   يتمتع غير المواطنين بحقوق ، المتحدةفي الواليات 

الحق في رفض  فضال عن ، وتشمل هذه الحق في الصمتقوانين الهجرة والجمارك. 

أو   أو متعلقاتك. إذا تم استجوابك من قبل ضابط الهجرة  الموافقة على تفتيشك

فال توافق على أي شيء دون  ،الشرطة حول حيازة القنب أو استخدامه في الماضي

 استشارة مستشار قانوني.

 
قد يطرح أثناء مقابالت الهجرة أسئلة حول استخدام القنب في الماضي وحيازته أو  

 العمل به. إذا لم يسبق لك أن تعاطيت القنب أو امتلكته، يمكنك اإلجابة ب "كال". 

الماضيإذا   في  امتلكته  أو  القنب  استخدمت  قد  على    ،كنت  اإلجابة  رفض  فيمكنك 

 السؤال وطلب التحدث مع محام.

 

 لمعرفة المزيد: 

 تعرف على حقوقك 

https://www.ilrc.org/noncitizens-cannabis-warnings
https://www.aclu.org/know-your-rights/
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 إعتبارات أخرى: 

 التجنيس 

ويمكن حرمان غير المواطنين الذين يعترفون بأنهم تعاطوا القنب أو عملوا به من 

بسبب افتقارهم إلى ما يسميه قانون الهجرة "الطابع األخالقي الجيد". تعتبر   التجنيس

ة أن حيازة القنب أو المعدات الخاصة به أو تصنيعه أو توزيعه حكومة الواليات المتحد

انتهاكًا للقانون الفيدرالي. حتى إذا لم يتم اتهام شخص غير مواطن رسميًا أو االعتراف 

 فيجب أن يكون قادًرا على إثبات أنه لم يرتكب جريمة. ،باستخدامه

 

 العمل في قطاع القنب 

في قطاع القنب )في دور الزراعة   العملة بأن يجب أن يكون غير المواطنين على دراي
أو المستوصفات أو مرافق االختبار( وقد يؤدي إلى رفض طلبات اإلقامة الدائمة أو إلى 

ل ذلك الوظائف المتعلقة بالزراعة مثل التشذيب والري االحتجاز أو الترحيل. ويشم 
باإلضافة إلى وظائف التنظيف أو مرافق التعقيم. يمكن ألصحاب العمل أيًضا   ،والحصاد

 ويمكن للموظفين إنهاء عملهم لتعاطي الحشيش.  ،أن يقوموا باختبار تعاطي المخدرات

 

 المساعدات المالية

الملتحقين بجامعة أمريكية )حتى في والية مثل والية ماين التي بالنسبة للطالب الدوليين 

 الخاصة بك. FIيعد تعاطي الحشيش انتهاكًا لتأشيرة  ،شرعت تعاطي البالغين للقنب(

كما أن حيازة المواطنين األمريكيين دون السن القانونية على القنب يمكن أن يؤثر على 

 5. دراليةالمعونة المالية الف أهليةمساعي التعليم العالي، ألن اإلدانة يمكن أن تؤثر على 

https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-12-part-f-chapter-5
https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/edd_notice_marijuana_and_immigrants.pdf
https://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use
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 المصادر
 

          
من الجيد معرفة

 

 

 مركز الموارد

 القانونية للمهاجرين

  
 

 حقوقك  تعرف على
 

 

 المراجع 
 

  المعهد الوطني لتعاطي المخدرات.ما هي الماريجوانا؟(.2021نيسان/أبريل،  13) المعهد الوطني لتعاطي المخدرات. .1

 من 2021أيلول/سبتمبر  16إطلع عليه بتاريخ 

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana . 

 
( كيف تنتج الماريجوانا آثارها؟ المعهد الوطني لتعاطي 2021يل، نيسان/أبر 13المعهد الوطني لتعاطي المخدرات ) .2

من  2021أيلول/ سبتمبر  16المخدرات إطلع عليه بتاريخ 

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does- 

marijuana-produce-its-effects. 

 
( ما يجب أن تعرفه عن تعاطي الماريجونا أثناء الحمل.  2021آذار/مارس،  16مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها. ) .3

 من  2021أيلول/سبتمبر  27يخ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها. إطلع عليه بتار

https: //www.cdc.gov/marijuana/factsheets/pregnancy.htm . 

 
شباط/فبراير،  26ما يجب أن يعرفه كل غير مواطن عن الحشيش والهجرة. مركز الموارد القانونية للمهاجرين. ) .4

 من 2021أيلول/سبتمبر  16( إطلع عليه بتاريخ 2021

https://www.ilrc.org/noncitizens- cannabis-warnings. 

 

 .(.n.d لمخدرات. ) كن ذكيًا بشأن المخدرات. مساعدة الطالب الفيدرالية وعواقب اإلدانة بالمخدرات | كن ذكيا بشأن ا .5

من  2021أيلول/سبتمبر  16إطلع عليه بتاريخ 

https://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use. 

https://goodtoknowmaine.com/
https://www.ilrc.org/
https://www.ilrc.org/
https://www.aclu.org/know-your-rights/
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does-
http://www.cdc.gov/marijuana/factsheets/pregnancy.htm
http://www.cdc.gov/marijuana/factsheets/pregnancy.htm
http://www.cdc.gov/marijuana/factsheets/pregnancy.htm
http://www.ilrc.org/noncitizens-
http://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use
http://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use
http://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use


 

 

 بموجب غير شرعي القنب هو 

 قانون الواليات المتحدة 
أو للعمل في صناعة  ،قد يواجه غير المواطنين عقوبات لتعاطي القنب أو حيازته

القنب )بما في ذلك البيوت الزراعية أو المستوصفات أو مرافق االختبار(. يمكن أن  

يؤدي استخدام القنب من قبل أي مواطن أجنبي إلى االحتجاز أو الترحيل من 

 الواليات المتحدة. 
 

بتجنب القنب بأي شكل من األشكال بما   مركز الموارد القانونية للمهاجرينيوصي 

 يتضمن:

 البايب، الطاحونة( خارج المنزل ،إمتالك القنب أو معدات العقاقيير )اللفائف •

 نشرصور القنب على وسائل التواصل االجتماعي،   •

 وجود صور وكقاطق فيديو للقنب على هاتفك الخليوي،  •

 إرتداء مالبس تظهر صور القنب أو شعاراتها.  •

 

 تعرف على حقوقك

ن ضباط الشرطة وإدارة مع كل مبحقوق يتمتع المواطنون  ، في الواليات المتحدة

 (. ICEالهجرة والجمارك )

 وذلك يتضمن: 

 حق الصمت  •

 الحق في رفض الموافقة لتفتيش شخصك أو ممتلكاتك  •

إذا تم استجوابك من قبل ضابط الهجرة أو الشرطة حول حيازة القنب أو   •

 استشارة قانونية فال تعترف بأي شيء بدون  ،استخدامه في الماضي

 

 لمعرفة المزيد: 
 تعرف على حقوقك 

https://www.dea.gov/drug-information/drug-scheduling
https://www.ilrc.org/noncitizens-cannabis-warnings
https://www.aclu.org/know-your-rights/
https://immigrantjustice.org/system/files/legal-resource-files/KYR_Cannabis_new-IL-law_2019-12-11.pdf

	تعاطي البالغين للقنب في ولاية "ماين"  تعريف القنب ورُباعي هيدروكانابينول (THC)
	تعاطي البالغين للقنب في ولاية "ماين"  تعريف القنب ورُباعي هيدروكانابينول (THC)
	تعاطي البالغين للقنب في ولاية "ماين"  تعريف القنب ورُباعي هيدروكانابينول (THC)
	يمكن أن يؤدي تعاطي المواطن الأجنبي للقنب  إلى الترحيل من الولايات المتحدة.
	يمكن أن يؤدي تعاطي المواطن الأجنبي للقنب  إلى الترحيل من الولايات المتحدة.
	يمكن أن يؤدي تعاطي المواطن الأجنبي للقنب  إلى الترحيل من الولايات المتحدة.
	لمعرفة المزيد:
	ما يجب أن يعرفه غير المواطنين:


	تعريف القنب
	THC (ديلتا-9 تيترا هيدروكانابينول)
	الحشيش (هاش)
	CBD (الكانابيديول)
	معدات العقاقير
	الماريجوانا الطبية في ماين
	التأثرات الصحية لتعاطي الماريجوانا
	معلومات لغير المواطنين
	المصادر
	مركز الموارد
	المراجع


