
   

 القات: معلومات للعامة

 القوانین تتغیر -القات 
 

 

 

 

 بیع وشراء ومشاركة واستخدام القات في المملكة المتحدة. حظر قانوًناسیُ ، 2014اعتباًرا من عام  •
 

، سیصبح مضغ القات مخالًفا للقانون سواء كان ذلك في األماكن العامة أو في المجالس الخاصة أو 2014اعتباًرا من عام  •
 داخل منزلك أو منزل شخص آخر أو حتى في دور العبادة. 

 
 سُیعد ذلك "قیادة تحت تأثیر المخدرات". -، سُتحظر القیادة بعد استخدام القات 2014اعتباًرا من عام  •

 
، إذا ما علمت الشرطة بأمر حیازتك للقات في منزلك أو في سیارتك أو في مكان عام أو معك أنت 2014اعتباًرا من عام  •

شخصًیا (في جیوب مالبسك أو في حقیبتك)، فقد یتم تحذیرك أو تغریمك أو اعتقالك.  إذا ما ثبتت إدانتك بحیازة القات، 
 ب علیك الحصول على وظیفة أو رخصة قیادة أو تأشیرة سفر أو تأمین.، ما قد یجعل من الصعسجل جنائيفسیصبح لك 

 
إذا ما اشتبھت الشرطة في حیازة شخص ما للقات في مكان عام، فلھم سلطة إیقاف ذلك الشخص وتفتیشھ. إذا اعتقدت  •

 ذلك المكان.الشرطة أنھ یتم تخزین أو إنتاج أو تورید القات في مكان ما خاص، فیمكنھم الحصول على أمر لتفتیش 
 

ستجلب حیازة القات على مرتكبیھا مجموعة من العقوبات، حیث سیتلقى المرتكب تحذیًرا في المرة األولى، ثم إنذاًرا  •
جنیًھا إسترلینًیا) لإلخالل بالقانون في المرة الثانیة، لیتبع ذلك االعتقال والمقاضاة لكل تكرار للجریمة  60بغرامة موحدة (

 إلى تغریم المرتكب أو حبسھ أو كالھما. بعد ذلك، ما قد یؤول
 

 متاحة دون انتظار من:خدمات مساعدة سریة إذا أردت الحد أو اإلقالع عن استخدام القات، توجد 

- CRI Arundel Street Project  92)، عنوان 0114( 272 1481(آروندل ستریت بروجكت) ھاتفa 
 آروندیل ستریت (بدون حجز موعد مسبق)

 المنتقلة (آروندیل أون ذا موف) الموجودة في حّیك ”CRI “Arundel on the Moveشاحنة  -
 طبیبك الخاص (الممارس العام المخصص لك)  -
 

إذا كنت ترغب في التحدث حول استخدام أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك للقات، مع االحتفاظ بسریة وخصوصیة الحدیث،  •
) على ھاتف رقم RDaSH(فامیلیز إن ریكافیري) ( ”Families in Recovery“تفضل باالتصال ھاتفًیا بخدمة 

2855 270 )0114( 
 Sheffield Stop Smokingإذا أردت الحصول على مساعدة في اإلقالع عن التدخین، تفضل باالتصال بخدمة  •

 0800 068 4490(شیفیلد ستوب سموكنغ سیرفیس) على ھاتف رقم 
 یبیعون أو یتشاركون أو یستخدمون القات بأمر ھذه التغییرات.من فضلك، أطلع جمیع من تعرفھم ممن یشترون أو  •

 

 

  

القات ھي شجیرة ذات أوراق خضراء، یقوم البعض بمضغ 
. ینبت القات في منطقة القرن لتأثیرھا المنشط الخفیفأوراقھا 

یدخل األفریقي وشبھ الجزیرة العربیة وفي شرق وجنوب أفریقیا. 
القات إلى المملكة المتحدة عبر االستیراد، وینتمي معظم متعاطیھ 

 للمجتمعات الصومالیة واإلثیوبیة واإلرتریة والیمنیة.

  

                                                                                 



   

 القوانین تتغیر -القات 
 

وأردت الحصول على المساعدة في الحد أو اإلقالع من استخدام القات، تفضل  ) من العمر18إذا كنت تحت الثامنة عشر ( •
 )0114( 2752051على ھاتف رقم  CRI The Cornerباالتصال بخدمة 

____________ 

 

 یمكن الحصول على مزید من المعلومات والدعم من خالل:

) واالستشارات العامة من خط Sheffield Law Centreاالستشارات القانونیة من مركز شیفیلد القانوني ( •
 2055055) على رقم Citizens Advice Bureauاالستشارات الخاص بمكتب استشارات المواطنین (

)0114( 
 
 0808 8084000) على رقم National Debtlineالقومي للدیون (الخط  •

 
 )0114( 2760787) على رقم Sheffield Credit Unionرابطة شیفیلد االئتمانیة ( •

 
 Sheffield Citizens Advice – Mental Healthوحدة الصحة العقلیة ( -استشارات شیفیلد للمواطنین  •

 )0114( 2718025على ھاتف رقم 
 

 )0114( 2584489) على رقم Sheffield MINDمایند (شیفیلد  •
 

 2262299) على رقم Transcultural Mental Health Teamفریق الصحة العقلیة متعدد الثقافات ( •
)0114( 
 

 8082241) على رقم Sheffield Domestic Abuse Helplineخط مساعدة شیفیلد للعنف المنزلي ( •
0808 

 
• MAAN - ) المركز الصومالي للصحة العقلیة بشیفیلدSomali Mental Health Sheffield على رقم (

2758556 )0114( 
 

) 0114( 2762472) على رقم Yemeni Community Associationرابطة المجتمعات الیمنیة ( •
 )0114( 2560933) وفیرفالي 0114(برنغریف) و(

 
 2560933) على رقم Yemeni Welfare and Advice Centreالمركز الیمني للدعم واالستشارات ( •

)0114( 
 

 :بر) متاح عSheffield Help Yourselfدلیل شیفیلد للمساعدة الذاتیة (

/http://www.sheffieldhelpyourself.org.uk 
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