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AR التدخني والكحول وأصناف

املخدرات األخرى يف بلجيكا
اآلثار واألخطار والقانون



من منا مل تكن له صلة يوم ما باملخدرات؟ رمبا يكون ابن أحد أصدقاءك يدخن سيجارة حشيش يف بعض األحيان. 

رمبا يكون أحد أفراد أرستك يعاقر الكحول. رمبا تعرف شخًصا ما يرغب يف اإلقالع عن التدخني. رمبا تضطر أنت 

نفسك لتعاطي املسكنات مرة واحدة كل فرتة. رمبا تتعاطى يف حنٍي أيًضا قرًصا منوًما. ولكن، ما تأثري تلك العقاقري 

عليك؟  

مقدمة

العقاقري املنشطة )امليثامفيتامني والكوكايني والقات وخالفه( وهي عقاقري متنحك الشعور بالقوة والنشاط. يتعاطى الناس   ✖

تلك العقاقري للرقص ومامرسة الرياضة والعمل لفرتاٍت أطول. ال يشعر املتعاطي بالتعب واإلرهاق بفضل تلك العقاقري التي 

تعمل بدورها عىل زيادة معدل رضبات القلب.

العقاقري املخدرة )الكحول واألقراص املنومة واملسكنات والهرييون وخالفه( وهي عقاقري متنحك الشعور باالسرتخاء. ال يشعر   ✖

املتعاطي بالتوتر واألمل بفضل تلك العقاقري التي تعمل بدورها عىل خفض معدل رضبات القلب. 

املهلوسات )اإلكستايس وثنايئ إيثيل أميد حمض الليرسجيك( وهي عقاقري تجعلك ترى وتشعر بالعامل بشكٍل مختلف، فتلك   ✖

العقاقري تحفز أحاسيسك بشكٍل مختلٍف أيًضا. يشعر املتعاطي بالسعادة أو الغضب بفضل تلك العقاقري دون أي سبب يدعو 

لذلك. 

هناك بعض العقاقري التي تخلق مزيًجا من تلك اآلثار، ويحدث ذلك يف حالة تعاطي عقار اإلكستايس )مهلوسات ومنشطات(.

تختلف اآلثار بشكٍل كبري من عقاٍر آلخر، وبرغم ذلك هناك آثاٌر تشرتك فيها كافة أصناف العقاقري. فكافة العقاقري تجعلك تشعر بالرغبة يف 

تجربة نفس الشعور أكرث فأكرث. وهناك بعض العقاقري تدفع بداخلك ذلك اإلحساس يك تجرب نفس الشعور مرًة أخرى. ومن يخالجه ذلك 

الشعور يكون يف حاجة لتعاطي نفس العقار مرًة أخرى، ثم يصبح املتعاطي مدمًنا. من املمكن أن يقع نفس األثر مع كافة العقاقري وبنفس 

السلوك، وليس من الرضوري أن يكون املخدر عقاًرا، فنفس األثر يحدث مع لعب القامر أو األلعاب األخرى. هناك بعض العقاقري األخرى 

التي تولد يف جسمك الشعور باإلدمان، ومن ثم يصيبك اإلعياء يف حالة عدم تعاطي العقار بانتظام أو اإلقالع عنه.
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أعتاد تدخني السجائر، ولكن ال أحد يُصاب باألذى من حويل، أليس كذلك؟ 

األثر  يحتوي التبغ عىل مادة النيكوتني التي 
تشعرك باالسرتخاء والراحة للوهلة األوىل. ولكن 

بعدما يختفي أثر النيكوتني من جسمك ستشعر 

بعدها بانعدام الراحة، ومن ثم ماذا يكون الحل؟ 

بالتأكيد سيجارة أخرى، وبذلك يعتاد جسمك 

عىل النيكوتني. واألدهى من ذلك أنك تعتاد عىل 

التدخني، أي أنك يف بعض األحيان تشعر بالحاجة 

إىل التدخني. فعىل سبيل املثال، ستجد نفسك 

بحاجة إىل إشعال سيجارة أثناء انتظارك الحافلة أو 

مساًء قبل الخلود إىل النوم.

الخطر  تصيب مادة النيكوتني متعاطيها 
باإلدمان يف أرسع وقت، ومن ثم يصبح اإلقالع 

عن التدخني أكرث صعوبة. إن إدمان التدخني 

عادة غاية يف السوء، فالتدخني يسبب رائحة الفم 

الكريهة ويرض باللياقة البدنية للمدخن. إذا كنت 

ممن يدخنون بانتظام، فإنه من املحتمل إصابتك 

بأمراٍض خطرية كرسطان الرئة أو االلتهاب الشعبي 

أو أمراض القلب. أما بالنسبة للتدخني للمرأة أثناء 

الحمل فإنه يكون ذي أثٍر شديد السوء عىل الجنني. 

✖

القانون  تحرم بلجيكا بيع السجائر 
للقارصين الذين مل يبلغوا من العمر 16 عاًما، 

وكذلك التدخني يف األماكن العامة كالقطارات 

والحافالت والطائرات واملطاعم والحانات 

واملدارس وأماكن العمل.

بالعكس، هناك من يتأذى. فالتدخني يختلف عن أي عقاٍر آخر. ليس للتدخني أثٌر ضاٌر عىل جسمك فقط، بل عىل صحة 

املحيطني بك أيًضا. فمن يجلس يف محيطك يستنشق دخان سجائرك كام تستنشق أنت بالضبط. وقد يكون من ضمنهم 

أشخاٌص يعانون من الحساسية كاألطفال والنساء الحوامل.

التدخني



✖
يحتيس زوجي الجعة يف بعض األحيان، وأعتقد أن زجاجة الجعة تحتوي عىل نسبة كحول أقل من 

زجاجة الويسيك، أليس كذلك؟

ال، ال يوجد فرق بينهام طاملا يحتيس زوجك الجعة أو الويسيك بنفس املقدار. فنسبة الكحول يف زجاجة الجعة 

هي نفسها يف زجاجة الويسيك وهي نفسها أيًضا يف زجاجة النبيذ. ولكن هناك استثناءان: هناك بعض أصناف 

الجعة الخاصة التي تحتوي عىل نسبة كحول أعىل، وهناك بعض الناس يف البيوت يرشبون الزجاجة بالكامل 

عىل عكس ما يحصل يف الحانة. 

كحول

األثر  الكحول يطمس العقل، فبضع زجاجات 
من الكحول متنحك شعوًرا بالسعادة والراحة. 

يجعلك الكحول أكرث ثقة يف نفسك وأكرث قدرة 

عىل التحدث دون توقف. ولكن يف حالة معاقرة 

املزيد من الكحول فإنك تصبح أقل انتباًها، ومن 

ثم تقل رسعة رد الفعل لديك. ويف حالة معاقرة 

املزيد، لن تستطيع التحكم يف قدميك أو عينيك 

أو لسانك. ومن ثم، تصبح مشاعرك أكرث تطايرًا. 

ليس لكبار السن والنساء القدرة الكبرية عىل تحمل 

تأثري الكحول. 

الخطر  إذا أرسفت يف معاقرة الكحول فقد 
يؤدي ذلك إىل آثار مثالٍة مؤملة يف اليوم التايل. 

ستعاين من صداٍع وغثيان شديدين، ولن تتمكن 

من تذكر األحداث التي وقعت الليلة الفائتة. 

حينام تكون تحت تأثري الكحول رمبا تقوم بوضع 

نفسك يف خطٍر داهم، فمن املمكن أن تصبح 

عدوانيًا بسهولة أو أقل تركيزًا بكثري من حالتك 

الطبيعية. من الخطري أن تقود سيارتك أو تذهب 

إىل عملك يف هذه الحالة. الجمع بني الكحول 

والعقاقري املخدرة األخرى أمٌر جّد خطري. 

إن أرسفت يف معاقرة الكحول سيؤثر ذلك عىل 

جسمك بالكامل. الكحول ضار باملعدة واملخ 

والقلب ومن املمكن أن يصيبك بالرسطان. رمبا 

تُصاب أيًضا باإلدمان الجسدي أو العقيل بسبب 

اإلرساف يف معاقرة الكحول. معاقرة الكحول أثناء 

القانون  يحرم القانون تقديم أو بيع أو عرض الكحول للقارصين الذين مل يبلغوا من العمر 16 عاًما. احتساء الجعة والنبيذ قانوين ملن يبلغون من العمر أكرث 
من 16 عام. أما بالنسبة للمرشوبات الكحولية القوية مثل الويسيك والرّم والفودكا فهي قانونية ملن يبلغون من العمر 18 عام. 

الحمل ضار جًدا بالجنني، ويُفضل أن تقلع األم 

عن الكحول أثناء الرضاعة. 



العالج

أخربت صديقتي أين أشعر باإلرهاق فأطعتني قرًصا قالت أنه ساعدها يف التخلص من 

اإلرهاق، هل سأشعر بالراحة عندما أتعاطاه؟ 

األثر  هناك بعض العقاقري التي تؤثر عىل عقلك 
مبارشًة كاملنومات واملهدئات ومضادات االكتئاب 

واملسكنات. ولتلك العقاقري صور مختلفة كاألقراص 

واملسحوق والكبسوالت والسوائل والرذاذ. لبعض 

األدوية أثٌر تخديري بينام البعض اآلخر مينحك 

املزيد من الطاقة. تُستخدم تلك األدوية لعالج 

مشكالٍت صحية مثل األرق والتوتر واالكتئاب واألمل 

املزمن. تساعدك األقراص املنومة عىل النوم وتقلل 

املهدئات من شعورك بالتوتر والضغط والقلق. أما 

بالنسبة للمسكنات فتقيض عىل اآلالم املفاجئة 

أو املزمنة.

الخطر  ال يعالج الجواء سبب وقوع املشكالت 
الصحية. فالدواء يقلل من أثر األعراض ليس إال. 

ومن ثم ال يُعد الدواء هو الحل األمثل. هناك 

حلول أخرى ميكن اتباعها باستشارة الطبيب. ميكنك 

اتباع نظام غذايئ مختلف أو مامرسة الرياضة. قد 

يكون العالج نافًعا. إن اعتدت عىل معاقرة الدواء 

ستعتاد عليه حتى تصبح مدمًنا ألنواٍع كثرية من 

األدوية. ستشعر بعدم القدرة عىل العيش بدون 

تلك األدوية وستشعر بالسوء إن أقلعت عن 

تعاطيها. لكل نوع من الدواء آثاره الجانبية الخاصة 

به. ابتياع الدواء عرب اإلنرتنت أو من الشارع أمر 

جّد خطري، فأنت ال تعرف مكونات الدواء الذي 

تبتاعه، ومن ثم من األضمن واألصلح أن تبتاع 

الدواء من الصيدلية.

✖

 يفو .ةفلتخم تاببسملا نوكت دق نكلو ىوكشلا سفن كتقيدص ىدلو كيدل نوكي امبر

 بيبطلا عيطتسي .رخآلا نع فلتخم ٍلكشب امكنم ٌلك جلاعُي نأ لضفألا نم ريصي ةلاحلا هذه

 اًمود حصنُي اذل ،نكمم ٍجالع لضفأ كل فصيو كتلكشمل يقيقحلا ببسلا ىلع فرعتي نأ

 .جالعلا ىلع لوصحلل بيبطلا ةراشتساب

القانون  ال ميكنك ابتياع املنومات 
واملهدئات ومضادات االكتئاب واملسكنات بهذه 

السهولة، بل يتوجب عليك الحصول عليها من 

الصيدلية فقط إن وصفها لك الطبيب. اقرأ 

النرشة الداخلية املرفقة مع الدواء والتي توضح 

بدورها كيفية تعاطي الدواء بعباراٍت سهلم 

الفهم. اتبع نصيحة طبيبك ومعالجك. 



األثر  أثناء وبعد تدخينك لسيجارة الحشيش 
ستشعر باالسرتخاء والهدوء. سرتى األمور بشكٍل 

مختلف، فاأللوان تصبح أكرث تركيزًا، وتصري املوسيقى 

أفضل طالوة. مينحك الحشيش اإلحساس باملزاج 

العايل، حتى وإن كنت تشعر بالسوء. عندما تدخن 

سيجارة حشيش ستزداد شهيتك لتناول الطعام 

وتتزايد رسعة رضبات قلبك. ستشعر أيًضا بثقٍل يف 

حركة ذراعيك وقدمك. قد يستمر ذلك األثر من 

ساعتني إىل أربع. يضع بعض الناس الحشيش يف 

الطعام أو الرشاب. ويف هذه الحالة، يتضاعف األثر 

الواقع عىل متعاطيه، ولكن املتعاطي حينها تصدر 

منه ترصفات غري متوقعة ألنك ال تعرف مقدار 

الحشيش الذي دخل إىل جهازيه الهضمي والعصبي. 

الخطر  Jأثناء وبعد تدخينك لسيجارة الحشيش 
ستنىس أموًرا قد فعلتها لتوك، ولذا ال يُنصح بتدخني 

الحشيش أثناء االستذكار. فتدخني الحشيش يضعف 

انتباهك ويُعد خطرًا كبريًا أثناء عملك أو قيادتك 

للسيارة أو أي مركبة أخرى. يدخن املتعاطون 

الحشيش يف صورة سجائر، والتي بالطبع تحتوي 

عىل مادة النيكوتني. أثناء تدخني سجائر الحشيش 

تستنشق املزيد من القطران بنسبة أكرب من السجائر 

العادية، وهو ما يشكل خطرًا كبريًا عىل رئتيك. من 

املحتمل أن تصبح مدمًنا للسجائر نتيجًة لفرط 

تدخينك. ويف بعض الحاالت تصبح اآلثار مختلفة 

عن املتوقع.

ستشعر باإلعياء والقلق إن كنت من املدخنني 

املنتظمني لنبتة الحشيش، ونتيجًة لذلك ستشعر 

باالنفعال والسوء. وبالطبع ال يُعد التدخني حاًل 

لتنىس مشكالتك. فمع سجائر الحشيش ستشعر 

بالتحسن نوًعا ما لفرتٍة قصرية، ولكنك ستعي فيام 

بعد أن ال ىشء قد تغري عىل اإلطالق. ستصري حياتك 

مبهمة ولن تزداد مشكالتك إال سوًءا.

القانون  نبتة الحشيش مخالفة للقانون، وتؤدي حيازتها وبيعها إىل املحاكمة القضائية. قد تكون الرشطة أكرث تسامًحا مع الشباب البالغ من العمر 
أكرث من 18 عاًما الذي يُقبض عليه لحيازة الحشيش، ومن ثم يفهم البعض خطئًا أن تدخني الحشيش أمٌر ال يخالف القانون يف بلجيكا، ولكن العكس 

صحيح. 

هل تساعد سجائر الحشيش التي يدخنها أصدقايئ يف التخلص من ضغوطات الحياة؟ 

 الحشيش
)الحشيشة/املاريجوانا(

لسجائر الحشيش تأثرٌي مهدئ ولكن لفرتة محددة، وبالطبع ال تساعدك عىل التخلص من مشكالتك 

ن الحشيش املزاج لفرتة معينة، ولكن إذا قال لك أحد أصدقاءك أنه يشعر  عىل اإلطالق. يحسِّ

بالتحسن، فالحقيقة أنه سينتابه بعدها الشعور بالسوء.  

✖



امليثامفيتامني   
والكوكايني      

هل يساعدك امليثامفيتامني والكوكايني عىل الشعور بالنشوة لفرتٍة أطول دون أي آثاٍر جانبية؟ 

✖

مادتا امليثامفيتامني والكوكايني من املنشطات، وتكونا دامئًا يف صورة مسحوق يتم استنشاقه )شّمه( وميكن تدخينهام يف صورة سجائر أيًضا. متنحك املادتان طاقًة كبريًة 

يف البداية، ولكن عندما يذهب أثرهام ستشعر باإلرهاق الشديد، ومن ثم يذهب الشعور بالنشوة أدراج الرياح. 

األثر  متنحك املنشطات شعوًرا كبريًا بالطاقة، فال 
تشعر باإلرهاق، ودوًما تكون لديك الرغبة والقدرة 

عىل امليض قدًما فيام تفعله. تعمل املنشطات 

عىل زيادة معدل رضبات القلب، وبالتايل تصبح 

أقل شعوًرا بالجوع واإلرهاق. متنحك املنشطات 

أيًضا الشعور بالسعادة املفرطة والنشاط الكبري، 

فتشعر وكأنك قادر عىل فعل أموٍر كثرية يف وقٍت 

واحد. متنحك أيًضا الشعور بالثقة والقدرة عىل 

التحدث أكرث.

الخطر  إذا كنت من متعاطي تلك العقاقري، 
فبالتأكيد ستعاين من الصداع وآالم املعدة وارتفاع 

درجة حرارة الجسم وخفقان القلب وفرط التهوية 

الهيستريي وتشنجات العضالت.

بالطبع ال تنتج الطاقة الزائدة من العقار نفسه، بل 

من جسمك بالطبع. وهذا هو السبب الذي يدفعك 

للشعور باإلرهاق وعدم الرغبة يف فعل أي يشء 

عىل اإلطالق بعد زوال مفعول العقار. 

يُنتج امليثامفيتامني والكوكايني يف معامل غري 

مرخصة قانونيًا. ومن ثم ال ميكنك معرفة املكون 

الحقيقي للعقار الذي تتعاطاه، وبالتايل تصبح 

األخطار مضاعفة. إن تأثري املنشطات قوي للغاية 

وقد تصبح مدمًنا لها يف فرتٍة قصرية للغاية. تزداد 

الرغبة بداخلك يف تعاطي تلك العقاقري املرة تلو 

األخرى بشكٍل كبري، ومن ثم لن تصبح قادًرا عىل 

فعل أي يشء بدون تعاطي تلك العقاقري. حتى وإن 

استطعت اإلقالع عن تعاطيها، لن يكون من السهل 

أن تعمل دون تعاطيها من جديد. 

القانون 
امليثامفيتامني والكوكايني مادتان محظورتان 

قانونًا. يؤدي تعاطيهام أو حيازتهام أو بيعهام 

إىل املحاكمة القضائية. 



مرشوبات الطاقة

هل ميكنني السامح ألطفايل باحتساء مرشوبات الطاقة؟

✖

تحتوي مرشوبات الطاقة عىل السكر والكافيني )وتحتوي القهوة كذلك عىل مادة الكافيني(. قد يحتوي مرشوب 

طاقة واحد عىل كمية كبرية من مادة الكافيني أكرث مام قد يحتويه كوب أو كوبان من القهوة الثقيلة. ومن ثم يصبح 

السؤال الصحيح هنا: هل تسمح ألطفالك باحتساء القهوة؟ بل واألدهى من ذلك أن مرشوبات الطاقة تحتوي عىل 

كمية سكر كاملوجودة يف الكوكاكوال. 

األثر  بعد احتساء مرشوب الطاقة ستشعر 
بزوال اإلرهاق، ولكن ال يزول اإلرهاق فعليًا، فذلك 

مجرد شعور زائف بحسن الحال. 

الخطر  يؤدي احتساء مرشوب الطاقة إىل 
زيادة معدل رضبات القلب والشعور باألرق 

ورسعة الغضب واالنفعال، وهي نفس األعراض 

املصاحبة الحتساء القهوة. 

تحتوي تلك املرشوبات عىل كمية كبرية من السكر، 

ومن ثم فإنها تساعد عىل رسعة اكتساب الوزن 

وتسوس األسنان. مرشوبات الطاقة ال عالقة لها 

بالرياضة، وأثناء مامرسة الرياضة يُنصح بتناول 

املياه. املزج بني مرشوبات الطاقة والكحول أمٌر جّد 

خطري. ففي هذه الحالة ستستهني بكمية الكحول 

التي تعاقرها، ومن ثم لن تعي برسعة أنك تعاين 

من أعراض الثاملة. مع مرشوبات الطاقة ستشعر 

بالثقة يف النفس مام قد يؤدي إىل مواقف خطرية. 

 القانون  
بيع واحتساء مرشوبات الطاقة أمٌر قانوين 

يف بلجيكا.



ما احتاملية فوزي أثناء لعب القامر؟ 

القامر

القامر هو اللعب مقابل املال، وحينها ميكن أن تكسب أو تخرس. وسواء كسبت أو 

خرست، األمر كله يعتمد عىل الحظ واملصادفة ليس إال. ال ميكنك التحكم باللعب، ومن 

ثم فاحتاملية الخسارة أكرب من املكسب بكثري. 

✖

 القانون
  لعب القامر أمٌر قانوين يف بلجيكا، ولكن حسب قواعد صارمة. لعب القامر مسموٌح به يف بعض األماكن املحدودة التي يتوجب أن تحصل عىل 

ترخيص للعب القامر. ال يُسمح للقارصين الذين مل يبلغوا من العمر 21 عاًما بدخول الكازينوهات وغرف أجهزة القامر وأماكن لعب القامر. ال 

يُسمح للقارصين الذين مل يبلغوا من العمر 18 عاًما دخول رشكات القامر والحانات ذات أجهزة القامر. يُسمح للبالغني من العمر 18 عاًما باملشاركة 

يف مسابقات اليانصيب. ميكن للناس حامية أنفسهم من خالل منع دخولهم إىل الكازينوهات وغرف أجهزة القامر ولعب القامر عرب اإلنرتنت.

األثر  إن مسألة أن كسب وخسارة الكثري من 
املال تجعل القامر أكرث إثارة، ومع تلك اإلثارة 

تجد نفسك تقامر بأمواٍل أكرث، ومن ثم تزداد 

اإلثارة، وهكذا دواليك. يجعلك القامر أكرث اندفاًعا 

يف اللعب.

الخطر  قد تصبح مدمًنا ذهنيًا عىل القامر 
واإلثارة التي تشعر بها. ستفقد التحكم يف شعورك 

نحو القامر، ومن ثم ستكون لديك مشكالت 

متعلقة باملال. وقد يؤدي ذلك إىل مشكالٍت 

متعلقة بعالقاتك الشخصية وعملت وصحتك. يأمل 

املقامرون املديونون يف إصالح أوضاعهم املادية من 

خالل القامر. وبذلك تصبح مشكالتهم أكرث سوًءا 

ألنهم يخرسون املزيد من املال. 



يف كلتا الحالتني، نحن نتحدث هنا عن مشكلٍة متعلقة بالتعاطي. إذا كنت تتعاطى أو تعرف أن أحًدا ما 

يتعاطى، يُنصح بطلب املساعدة. 

الخطوة األوىل واألهم هي أن تتحدث عن التدخني والكحول واألدوية والعقاقري األخرى مع أصدقاءك أو 

أفراد أرستك أو طبيبك املعالج. الكل يحتاج إىل النصيحة أو شخص يستمع إليه. ال تنتظر أكرث من ذلك 

لطلب املساعدة. ميكنك اآلن طلب املساعدة املتخصصة. 

“أسمع ابني يتحدث عن الحشيش مع أصدقاءه. أشعر بالقلق حيال ذلك.   ✖

ال أعلم الكثري عن املخدرات. ولكن لحسن الحظ وجدت إجاباٍت رسيعٍة 

 عرب الهاتف”. 

)أٌب قلق ُيدعى “دي درجلني”(

“ال أرغب يف أن أزعج صديقايت بالحديث عن ابني املدمن. واآلن   ✖

ميكنني أن أحيك قصتي. يساعدين طبيبي املعالج يف إيجاد حٍل إلقناع 

 ابني بتغيري منط حياته. أشعر باطمئناٍن كبري”.

)والدة أحد الشباب املتعاطني(

“اعتدت معاقرة الكحول لسنواٍت طوال، وكانت تشعرين بالتحسن، ومل   ✖

يعد لدّي أي تحكم حيال هذا األمر. عاقرت املزيد واملزيد، ولكن بفضل 

 طبيبي النفيس وجدت الطريق نحو حياٍة أفضل”.

)امرأة عزباء(

كل من هم حويل يعاقرون الكحول. أعرف أناًسا يدخنون الحشيش أيًضا. ال أظن أن هذه مشكلة، 

أليس كذلك؟

بعض الناس يتعاطون بكرثة أو بانتظام، وهم خطريون عىل أنفسهم وعىل   ✖

اآلخرين. فكِّر يف حوادث الطرق والخناقات وغريها.…

بعض الناس يصلون ملرحلة اإلدمان، وهو ما يسبب لهم مشكالٍت صحيٍة جّمة.   ✖

قد يؤدي هذا األمر إىل مشكالٍت مادية أو اجتامعية أو متعلقة بالعمل أو 

املدرسة.

أسئلة عن التدخني أو 

الكحول أو األدوية أو 

العقاقري:

✖

ولكن ال يُنظر للمسألة بنفس املنظور لكل الناس. بعض الناس ال يعاقرون زجاجة 

واحدة من الجعة أو سيجارة واحدة للمتعة فقط.

أغلب الناس تعاطوا العقاقري. فكِّر يف هؤالء الذين يعاقرون الكحول ويدخنون السجائر أو يتعاطون املسكنات. 

الكل يبحث عن أمٍر إيجايب ينقصه. فهناك من يبحث عن املتعة مع أصدقاءه عىل سبيل املثال، وأغلب الظن 

أن هذه املامرسة ال تسبب مشكلة ال ألنفسهم وال لآلخرين.

إذا صار تعاطي العقار مشكلة



 

Tabakstop

0800/111.00 

www.tabakstop.be

اللغة الهولندية واللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية

اتصل أو ارسل أسئلتك عرب الربيد اإللكرتوين لنجيبك عىل كل ما يشغل بالك بشأن التدخني. ال جناح عليك إن مل تذكر اسمك، لن يكون ذلك رضوريًا.

اتصل أو ارسل أسئلتك عرب الربيد اإللكرتوين لنجيبك عىل كل ما يشغل بالك بشأن العقاقري أو الكحول أو األدوية أو القامر. ال جناح عليك إن مل تذكر 

اسمك، لن يكون ذلك رضوريًا. 

“دي درجلني”

078/15.10.20

www.druglijn.be

اللغة الهولندية واللغة اإلنجليزية

إنفور-دورغيه

02/227.52.52 

www.infor-drogues.be

اللغة الفرنسية

إذا كنت تتعاطى عقاًرا أو تعرف أحدهم يتعاطى عقاًرا، ال ترتدد يف االتصال. ميكنك اآلن الحصول عىل موعٍد ملقابلة مقدم رعاية محرتف. مقدمو 

الرعاية ملتزمون بالرسية التامة ويحافظون عىل أرسارك. ميكنكم زيارتنا يف Centrum Geestelijke Gezondheidszorg )CGG( بالقرب من 

مسكنكم.

قد تكون اإلقامة يف املستشفى لتلقي العالج أمرًا رضوريًا يف بعض األحيان لإلقالع عن اإلدمان. هناك مستشفيات متخصصة بالقرب من مسكنك؟ 

ميكنك كذلك الحصول عىل املساعدة املهنية بعد الخروج من املستشفى.


