استعامل القنب يف كندا
ما عليك معرفته

تم صياغة قانون القنب لتوفري مستوى افضل من الحامية لصحة الكنديني وسالمتهم ،وإلبعاد القنب عن ايدي صغار السن،
ولحرمان املجرمني واملنظامت اإلجرامية من االستفادة من ارباح العمل يف تجارته.

_ال يحق لك رشاء او امتالك او استخدام القنب ومنتوجاته ما مل تبلغ السن القانونية
(اي عمر  18او  19عاما او اكرب ،اذ يتوقف العمر عىل القانون املعمول به يف
املحافظة او املقاطعة حيث تسكن).

_ان عزمت عىل استعامل القنب ،عليك ان تدري ما يرتك من آثار عىل الصحة وكيف
تخفف من مخاطره عىل صحتك وسالمتك .اذ ينطوي استعامل القنب عىل املخاطر
مثله مثل استعامل الكحول والتبغ ،خصوصا بالنسبة لصغار السن والشباب.

_ينص قانون القنب عىل تنفيذ عقوبات صارمة بكل من يبيع او يوفر القنب
ومنتوجاته ملن هم ما دون السن القانونية.

_قد ال تشعر بآثار اكل او رشب القنب قبل الساعتني تقريبا واىل حد االربع ساعات
للشعور بكل تأثرياته ،وذلك عىل عكس تأثري التدخني او تفث القنب الذي يتم
الشعور به خالل دقائق .تختلف تأثريات القنب عىل اختالف مستخدميه .ميكن ان
يعيق القدرات الفكرية ولو تأخرت تأثرياته.

_يحق لك حيازة  30غراما من القنب املجفف املسموح به قانونا ،او ما يساوي ذلك
منه بشكله غري املجفف ،يف االماكن العلنية.
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_تحتوي منتوجات القنب املسموح بها قانونا (ما عدا املنتوجات التي تحتوي عىل
نسبة اقل من  0.3باملئة من املادة الفعالة الترتاهيدروكانابينول او الخالية منها
بتاتا) عىل ختم رضيبي موضوع عىل ملصق تسمية املنتج ويظهر بألوان مختلفة عىل
حسب املحافظة اواملقاطعة .اطلع عىل الختم لتحديد املنتوج املسموح به قانونا.
_ال يسمح القانون بنقل القنب او منتوجاته ،مبا يف ذلك الكانابيديول املعروف بيس يب
دي ،خارج الحدود الكندية ،سواء كنت مغادرا او داخال اىل كندا .وينطبق ذلك عىل
جميع البلدان ،ان كان تناول القنب فيها مسموح قانونا ام ال.
_يف اواخر عام  ،2019سيتوفر القنب املأكول ومنتوجاته ومستخرجاته وبأشكاله
املوضعية للرشاء مبا يسمح به القانون .تضاف هذه املنتوجات اىل منتوجات القنب
املتوفرة للرشاء حاليا ،كالقنب املجفف وزيت القنب.

_ال تقود السيارة وانت تحت تأثري القنب او مترضر منه .قد يعيق القنب قدرتك عىل
قيادة السيارة او استخدام املعدات بأمان .وعليه فإن قيادة السيارة تحت تأثري القنب
او اي مخدر اخر يُعترب مخالفة جنائية خطرية.
_ان كان القنب يف حوزتك ،عليك القيام بخزنه بعيدا عن متناول االطفال وصغار السن
والحيوانات األليفة .وعليك التزام جانب الحذر خصوصا بالنسبة للقنب املأكول ،اذ
ميكن الخلط بينه وبني الطعام العادي والرشاب.
_مبوجب قانون القنب ،سيستمر جعل القنب يف متناول مزاويل الرعاية الطبية ،وذلك
لألغراض الصحية.
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