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 ما هو القنب؟ 

القنب عبارة عن نبات، يتم تحضي منه مادة مخدرة. 

الاريجوانا والحشيش عبارة عن أشكال مختلفة للقنب. يتم الحصول عل الاريجوانا من 

الحشيش ي َشبه الراتينج أي الصمغ. يتم جمعه زهرة القنب، التي تم تجفيفها وطحنها. 

من سطح نبات القنب. 
َ ُ

يتم استخدام القنب بطرق مختلفة. جميع طرق استخدام القنب ت ُعتب ضارة. يدخن ُ

القنب من خلل سجائر ملفوفة. يتم تدخي القنب بتبخيه بالنجيلة. 
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كيف يؤثر القنب؟ ُ

يؤثر القنب عل النسان بطرق مختلفة. ُ

القنب ي ُضعف الذاكرة. يتضاءل الوعي بالزمان والكان. كم أنه يتضاءل الوعي بالسعة

والسافة أ ًيضا. لذلك من المكن أن يتسبب الشخص بحدوث حوادث عل سبيل الثال 

أثناء حركة الرور، عندما يستخدم القنب. من غي المكن معرفة مسبقا عل الطلق، 

كيف سيؤثر القنب. بعض الناس يسعون للحصول من خلل القنب عل الستخاء والشعور 

بالتعة. من المكن أن يتعش القنب بعض الشخاص. ي ُخفف القنب من الشعور بالضيق

النفس لدى بعض الشخاص. يتسبب القنب لبعض الشخاص بالضيق النفس وبتجارب 

بغيضة. استخدام القنب من المكن أن يتسبب بشاكل خطية للصحة النفسية. من 

المكن أن يكتئب النسان أو يتضايق نفسيا، إذا كان يستخدم القنب. 

ًُ

ُ

ً
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 كيف يؤثر القنب؟ ُ

تأثيات القنب تعتمد عل طول الدة والقدر الذي تم استخدام 

القنب خللها. 

يتم الحساس ببعض تأثيات القنب بسعة. تلك هي عل سبيل الثال - تهيؤات بسيطة 

للحواس - احمرار العيني - زيادة سعة نبضات القلب الكميات الكبية من القنب من 

المكن أن ت ُسبب نوبات هلع وحالت ارتباك. إذا تم استخدام القنب لفتة طويلة، فمن

المكن أن يتسبب بشاكل بخصوص الصحة النفسية. تدخي القنب ضار بالرئتي. من المكن 

أن ي ُسبب القنب السطان أو أمراض القلب. 
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 ما هو القنب الطبي؟ 

القنب الطبي يختلف عن القنب الستخدم كمدة مخدرة. ُ

من القنب الطبي. بإمكان الطبيب وصف القنب الطبي لعلج ت ُحض مصانع الدوية دو ًاء

الطبيب القنب الطبي تحت  مراقبة عندما ل  ت ُساعد الدوية الخرى. ي ُستخدم أمراض معينة،

فقط. ي ُستخدم القنب الطبي حينئذ لعلج عل سبيل الثال - اللم وحالت التشنج لرض

التصلب التعدد - الصع الصعب - المراض الخرى التي ت ُسبب آلم م زمنة.

 ُ

ُ
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  ُلاذا يعتب القنب ضارا ً بالشباب؟

إمعظم الشباب الفنلنديي ل يجربوا القنب. 

ولكن ازداد استخدام القنب خلل السنوات الخية. غالبا ما يستخدم القنب أولئك الشباب 

الذين يشبون أ ًيضا الكثي من الكحول. غالبا ما ي ُجرب الشباب القنب عندما يكونوا ف حالة 

رائعا. من المكن أن يعتقد  ثول. من المكن أن يعتقد الشباب أن استخدام القنب أمرا ً

الشباب أ ًيضا أن استخدام القتب غي ضار. ولكن القنب يتسبب بالضر للشباب بقدر أكث 

من البالغي. من المكن أن يض استخدام القنب عل وجه الخصوص بتطور دماغ الشاب. 

ً

ً
ً
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 كيف ينشأ الدمان عل القنب؟ 

إذا كان الشخص يستخدم القنب بشكل متكرر فإنه يتعود ُ

عل ذلك. 

فيحتاج إل قدر أكث من القنب بشكل متزايد، ك يكون تأثي القنب بالقدر الذي يرغب 

به. يشعر الشخص أنه مجب عل الحصول عل القنب. هكذا ينشأ الدمان. الدمان ي ُسبب

أعراض النسحاب، إذا ل يحصل الشخص ال ُدمن عل القنب. أعراض النسحاب للقنب هي 

- الرق - فقدان الشهية للطعام - العرق - الشعور بالضطراب. 

ي ُ ُصبح الشاب مدمن ا بشكل أسهل من الشخص البالغ.

ُ

ُ

ً



 لاذا يعتب القنب مادة مخدرة ممنوعة؟ ُُ

يرغب بحمية الناس من أضار القنب. ُ

أكم  ن حيازة الفنلندي فإن استخدام القنب  وزراعته وبيعه ت ُعتب  جرائم. لذلك وفقا للقانون

بالشاب  تم  المساك إذا القنب عل الصديق  ي ُعتب جرية. القنب ت ُعتب جرية. وكذلك عرض

يستخدم القنب،  فسوف تفرض عليه  غرامة أو تستجوبه  عن  18 سنة  وهو الذي يقل  عمره

إيتم  بلغ الشاب.  عامل الخدمات  الجتمعية والشطة ووالدا أك  ثناء الستجواب الشطة. يشار

من  بالغ.  عن  18 سنة هو شخص  يزيد  عمره الذي  الشخص  الخدرات. عن  أضار  الشاب 

ف سجل   علمة بسبب استخدام القنب. تبقى  دائ ًا أالمكن  ن تفرض عل الشخص  البلغ غرامة

ذلك من  الحصول من المكن  أن ي ُصعب الشطة بخصوص الستجواب وبخصوص الغرامة.

عل عمل أو مكان للدراسة. 

ً

ُ

ُ

ُ
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  ماذا تفعل إذا تم عرض القنب عليك؟ 

أن تتعرض لحالة يقدم لك خللها الصديق أو شخص آخر القنب. من  من المكن أحيانا ً

المكن أن يعرض شخص معي القنب عل سبيل الثال ف الحفلت أو ف الشارع. من 

المكن أن تحصل أ ًيضا عل سيجارة قنب ملفوفة عن طريق الخطأ أ ًيضا. تبدو سيجارة 

القنب اللفوفة كالسيجارة العادية. 

من المكن أن يكون المتناع عن استخدام القنب صعبا، إذا كان الصدقاء الخرين أيضا  

يستخدمون القنب. من المكن المتناع عن استخدام القنب عل كل حال. ومن المكن 

المتناع بعدة طرق. 

ُ

ًً

هنا عدة طرق بإمكانك المتناع من خللها. 

هذه عبارة عن مهارات للمتناع، حيث أنه غالبا ما يتم الحديث 

عنها أثناء العمل بخصوص السكرات/الخدرات. من المكن استخدام 
 

نفس مهارات المتناع، عندما ترغب بالمتناع عن استخدام السكرات/ 

الخدرات الخرى. ق ُل بصوت مسموع أنه ل يجوز الضغط عليك

لستخدام القنب أو السكرات/الخدرات الخرى. من المكن أن يكون 

المتناع مخيفا. تكلم عن الخوف مع شخص موثوق به. بإمكانك 

الحديث مع الرشد أو مع العلم أو مع صديق جيد. اذهب فقط 

ال تلك الحتفالت التي ل يتم فيها استخدام القنب أو السكرات/ 

الخدرات الخرى. ل تقض الوقت مع مجموعة يستخدم الصدقاء 

القنب من خللها. غادر تلك الجموعة من الصدقاء. ابحث عن 

هوايات جديدة وعن أصدقاء جدد. 

ً

ًُ

ُ
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هات ف االستشارا ت بخصو ص املسكرات/املخدرات  للجمع ية املسجلة إهوت  

 ( EHYT ry):   45 900 0800 بإمكانك  أن تت صل يف  أي  وقت.  بإمكانك  االتصا ل دون  ذكر  اس مك.  

االتصا ل مجا �.   

 

الهاتف  املساع د  PuhelinHelppi ملرشوع  هدي ة للجمع ية املسجلة إهوت   

متاح  أيام  الخميس  الساعة   14  - 18 . الخدمة  باللغة  العربية م ن خال  ل  ( EHYT ry:n Hadiya)

رقم  الهات ف   20 955 0800 الخدمة  باللغة  الصومالية م ن خالل  رق م الهاتف  22 955 0800 .  

بإمكانك  االتصال  دون  ذكر  اسمك.  االتصال مجا �. 

 

الرعاية  الصحية  للمؤسسة  التعليم ية  

مستوص ف البلدية  ال تي تتب ع له ا.   

مركز  الشباب  للبلدية  التي تتبع  له ا.   

االستشارات من  خالل  اإلنرتنت  باللغة  الواضحة  التحاد  ذو ي االعا قة الن�ئ ية  الذهن  ية: 

 verneri.net/selko/kysy-kertulta 

    a-klinikka.fi   : (A) العيادة

 

  من أين يكن الحصول عل الساعدة؟ 

ُ

https://a-klinikka.fi
https://verneri.net/selko/kysy-kertulta
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