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 ات السكانية المرتبطة بجرائم المخدرات في دولة الكويتالمتغيرات والمؤشر  
 د.طارق عبدالعزيز الدوب

 الملخص
اساليب الحروب بين دول العالم بهدف التنافس االقتصادي او بسبب الرغبة  تتنوع

في فرض السيطرة على زمام االمور، حيث يأخذ هذا النوع من الحروب شكاًل 
ب داخلية في جميع دول العالم تختلف خارجيًا على مستوى الدول، وهناك حرو 

بحسب ظروف كل دولة، و هناك نوع من الحروب يؤثر على الدولة خارجيًا و 
 .داخليًا و هي تجارة وتعاطي المخدرات

وترى بعض الدراسات أن تفاقم مشكلة تجارة وتعاطي المخدرات يؤدي الى التفكك 
باب، كما أن األدوار األسري ويساعد على ظهور ثقافات منحرفة خاصة بين الش

األسرية تغيرت في الوقت الراهن باإلضافة الى انخفاض التأثير االيجابي 
للمدرسة، كما أن تطور التكنولوجيا و الغزو الفكري والتي غالبًا ما ينجم عنها 

 سلوكيات تؤدي الى االدمان.
معدل  و يتناول البحث دراسة الشق الجنائي و السكاني و االسباب الرئيسية لتفاقم

جرائم المخدرات حسب مرتكب الجريمة استنادًا عل اهم المتغيرات مثل الجنسية  
ونوع الجريمة باستخدام البيانات الخاصة باالحصائيات الرسمية في دولة الكويت 

 و وضع انسب الحلول لتقليل اثر تلك المشكلة.
 : الكلمات المفتاحية

معدل جرائم المجموعة االحصائية السنوية، النمو السكاني، 
 االرتباط.معامل المخدرات، 
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Abstract: 
The methods of wars vary between countries of the world with the aim  

of economic competition or because of the desire to impose control 

over matters, as this type of wars takes an external form at the level of 

states, and there are internal wars in all countries of the world that differ 

according to the circumstances of each country, and there is a type of 

war that affects The state, externally and internally, is the trade and 

drug abuse. 

Some studies believe that the exacerbation of the problem of drug trade 

and abuse leads to family disintegration and helps the emergence of 

deviant cultures, especially among young people, and that family roles 

have changed at the present time in addition to the decrease in the 

positive impact of the school, and the development of technology and 

intellectual conquest, which often results in behaviors. It leads to 

addiction. 

The research deals with the study of the criminal and demographic 

aspect and the main reasons for the increase in the rate of drug crimes 

according to the perpetrator of the crime, based on the most important 

variables such as nationality and crime type, using data related to 

official statistics in the State of Kuwait, and developing the most 

appropriate solutions to reduce the impact of this problem 

. 

key words: 

Annual statistical group, population growth, drug crime rate, correlation 

coefficient. 
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 مقدمــــــة:
تعتبر مشكلة المخدرات من أخطر المشكالت التي تواجه المجتمعات اإلنسانية 
كافة، حيث أّن اآلثار السلبية التي تأتي بها تسبب دمارًا على الفرد والمجتمع معًا، 

بها الحكومات للتصّدي  وعلى الرغم من اإلجراءات الوقائية والعالجية التي قامت
لمشكلة المخدرات، إاّل أّن االتجار فيها وتعاطيها واإلدمان عليها ال زالت مشكلة 
كبيرة تهدد بناء المجتمع وأركانه، وخصوصًا ألّنها تستهدف فئة الشباب الذين 

 تنمية المجتمعات.يعتمد عليهم في 
مليون( من البشر  088وطبقًا لتقديرات المؤسسات الصحية العالمية يوجد حوالي )

يتعاطون المخدرات أو يدمنون عليها، واالحصائية التي نشرتها المنظمة الدولية 
( تشير الرتفاع في أعداد UNODCالمعنية بمكافحة المخدرات في العالم )

%( من سكان العالم قد 5المتعاطين حيث وصل حسب تقديراتهم إلى أكثر من )
على األقل، وفي جانب أكثر خطورة فقد تم جربوا تعاطي المخدرات مرة واحدة 

، 1مؤثر عقلي( جديد على الئحة مواد اإلدمان لدي المنظمة الدولية 937إدراج )
 وقد يكون توّجه المتعاطين إليها لسهولة الحصول عليها.

واعتمادًا على احصائيات وزارة الداخلية في دولة الكويت فقد ارتفع االتجاه 
قلية وصاحبه انخفاض في السعي خلف المخدرات والطلب على المؤثرات الع

في إطار إحصائية الربع الثاني من العام ف  الطبيعية مثل: )الهيروين، الكوكايين(،
( تم ضبط عدد من المخدرات والمؤثرات العقلية 8800الحالي )ابريل/يونيو 

 70كيلو و 6ملي من الحشيش(، )و 668غرامًا و 008كيلو و 800ومنها: )
 83ملي شبو(، )و 558غراما و 653كيلو و 88ملي هيرويين(، )و 408غراما و
حبة من  330070ملي كيميكال(، وتم ضبط ) 098غرامات و 086كيلو و

 المؤثرات العقلية(.

                                                

1
 .1041( UNODCتقرير المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات ) 
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واإلدمان على مخدر ما، يعني تكون رغبة قوية وملحة تدفع المدمن إلى الحصول 
صعوبة أو استحالة  على المخدر وبأي وسيلة وزيادة جرعته من آن آلخر، مع

اإلقالع عنه سواء لالعتماد )اإلدمان( النفسي أو لتعّود أنسجة الجسم عضويًا 
(Drug Dependency)  وعادة ما يعاني المدمن من قوة دافعة قهرية داخلية

للتعاطي، ولقد تضافرت عديد من العوامل السياسية، االقتصادية واالجتماعية 
لعالم. ودولة الكويت من الدول التي وضعها لتجعل من المخدرات خطرًا يهدد ا

المهربين ضمن أولوياتهم وهدفًا لهم حيث أّن الكويت بلد منفتح، يعيش فيه خليط 
دولة الكويت من البشر متعدد الثقافات، ويتمتع بمستوى اقتصادي جيد، كما أّن 

 وشبابها لم تكن بمنأى عن تلك المشكلة التي تؤثر سلبًا على الدولة في جميع
 المجاالت االقتصاديّة واالجتماعية والسياسية.

 الدراسات السابقة:
 ( بعنوان" االحصاء الجنائي ودوره في رصد ومكافحة الجريمة"0202سعدون )

استتتهدفت الدراستتتة االحصتتاء الجنتتتائي والجهتتتود المبذولتتة فتتتي تطتتويره بتتتين مختلتتتف 
لتتى دقتتة البيانتتات التتدول ، واختتتالف التكييتتف القتتانوني الجنتتائي للجتترائم والحتتر  ع

االحصتتتتائية الجنائيتتتتة ، ومتتتتن الضتتتتروري وضتتتتع قاعتتتتدة علميتتتتة لتحليتتتتل اتجاهتتتتات 
الجريمتتتتة ووضتتتتع المخطتتتتط االمتتتتن المناستتتتب والبتتتترامن الوقائيتتتتة الالزمتتتتة للحتتتتد متتتتن 
معتدالت الجريمتة ، باإلضتافة إلتى وضتتع استس مشتروع تطتوير االحصتاء الجنتتائي 

 لتطويره في الدول .
أصول اعداد خطـط االحصـاء الجنـائي فـي مؤسسـات ( بعنوان " 0990البكري )

اتجهت الدراسة إلى توضيح معنتى التخطتيط كظتاهرة اجتماعيتة  العدالة الجنائية "
عامتتة الزمتتة ألعمتتال الفتترد الخاصتتة وألعمتتال المجتمتتع وألعمتتال الدولتتة ستتواء كتتان 

تدقيقها التخطيط اجتماعيًا واقتصاديًا وتنمويًا، باإلضافة إلى كيفية جمع البيانات و 
ومراجعتهتتا وتوضتتيح نظتترة القتتانون للجريمتتة وكيفيتتة استتتخدام الحصتتاء الجنتتائي فتتي 
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تحليل البيانات وماهي العوامل المؤثرة علتى اوضتاع الجترائم واستس اقامتة مشتروع 
 االحصاء الجنائي والطريقة االفضل لجميع البيانات.

ثار السـلبية ( بعنوان "دور البحث العلمي في تقليص اال 0220عالية و فهمي )
تطرقت الدراسة لمشكلة تعاطي المختدرات كظتاهرة  الناجمة عن تعاطي المخدرات"

سلبية تهدد االمن القومي واالجتماعي والتوطني، والتدور التذي يجتب ان تضتلع بته 
مؤسسات البحث العلمي في لبنان بهدف تقلتي  االثتار الستلبية المتدمرة لدفتراد و 

لدمتتتتتن  و االستتتتتتقرار وطريقتتتتتة معالجتتتتتة هتتتتتذا  المبتتتتتددة لطاقتتتتتات المجتمتتتتتع المعكتتتتترة
 الموضوع.
("دور البحــث العلمــي فــي رســم السياســة الوعائيــة و الع جيــة 0220خزاعلــة )

استتتهدفت الدراستتة الحاجتتة لمواجهتتة مشتتكلة المختتدرات بطريقتتة  لمشــكلة المخــدرات"
علمية وانها اصبحت ضترورة ملحتة لتناستب الجهتود الوقائيتة والعالجيتة متع التزايتد 
المستمر من حجتم هتذه المشتكلة، واهميتة التنستيق متع الجهتات المعنيتة )المدرستة، 
الشتتتترطة، الجامعتتتتة، وزارة الصحة...الا(،ووضتتتتع السياستتتتات الوقائيتتتتة و العالجيتتتتة 
لمشتتتتكلة المختتتتدرات متتتتن اجتتتتل تخفيتتتتف اثارهتتتتا الستتتتلبية والضتتتتارة باستتتتتخدام البحتتتتث 

 العلمي الذي يكون سندًا لكل هذه المؤسسات.
تعتبتر المجموعتة االحصتائية   (0202-0200ة االحصائية السـنوية )المجموع

الستنوية التتي تصتتر متن وزارة الداخليتتة فتي دولتتة الكويتت المرجتتع االساستي لتحليتتل 
الجتترائم بشتتكل احصتتائي وتستتجيلها علتتى هيئتتة جتتداول ورستتومات بيانيتتة توضتتيحية 

ث تستستتتقى لمستتتاعدة متختتتذي القتتترار للحتتتد متتتن الظتتتواهر االجراميتتتة مستتتتقباًل، حيتتت
بياناتها من مختلف االدارات ذات العالقة في الجهاز االمني لوزارة الداخليتة مثتل: 

االدارة العامتتتتتة -االدارة العامتتتتتة لددلتتتتتة الجنائيتتتتتة-االدارة العامتتتتتة لتتتتتنظم المعلومتتتتتات
 لمكافحة المخدرات...الا(.

توجهت    (0202تقرير لجنة دراسة ظاهرة العنف لدي الشباب بدولة الكويت )
لدراسة من منطلق الحفاظ على طاقة المجتمع الفاعلة والمتمثلة في الشباب كان ا



 د.طارق عبدالعزيز الدوب      المتغيرات والمؤشرات السكانية المرتبطة بجرائم المخدرات في دولة الكويت
                                         

410                                                                     

ال بد لمؤسسات المجتمع المعنية بهذه الفئة أو الشريحة الكبيرة والمهمة بالمجتمع 
أن تلفت النظر ألسباب ظاهرة العنف لدي الشباب والعمل على تنفيذ الخطط 

مع. لذا كان على وزارة الشباب والمعنية العالجية والوقائية لتالفي أثرها في المجت
بتنظيم فريق العمل لدراسة هذه الظاهرة أن تتصدى لها بالتنسيق مع الجهات 
المعنية حيث ان هذه الظاهرة  تفاقمت في المجتمع  و أثرت سلبًا على تعاضد 

 وتكاتف المجتمع وتكافله. 
جتمــاعي فــي (" دور مواعــا التواصــل اال0202الفيفــي هــديل و عبــان وجــدان )

تطرقتتت الدراستتة واهتمتتت بتتدور مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي  الوعايــة مــن الجــرائم"
)تتتويتر( كنمتتوذج فتتي الوقايتتة متتن المختتدرات حيتتث تهتتدف الدراستتة إلتتى معرفتتة دور 
موقع تويتر في الوقاية من المخدرات من خالل أهداف الفرعية مثل التعرف علتى 

معرفتة متا  تر للوقايتة متن المختدرات و أبترز مصتادر الرستائل اإلعالميتة عبتر تتوي
التذي تركتتز عليتته الرستتالة اإلعالميتة التتتي يبثهتتا مشتتروع نبتراس عبتتر تتتويتر للوقايتتة 
من المختدرات )المحتتوى( باالضتافة التى التعترف علتى أكثتر بترامن مشتروع نبتراس 
عبر تويتر التي يمكن أن تقتي متن المختدرات واخيترًا معرفتة المعوقتات التتي تواجته 

 لة اإلعالمية لمشروع نبراس عبر تويتر في الوقاية من المخدرات.الرسا
تهتتتم الدراستتة بكيفيتتتة  ( "المعلومــة االمنيـــة واالحصــاء الجنـــائي"0202الــدوب  )

االستتتتفادة متتتن المعلومتتتة األمنيتتتة بشتتتكل عتتتام باستتتتخدام األستتتاليب اإلحصتتتائية متتتن 
إلتتتتى االختبتتتتارات ختتتتالل تحليتتتتل البيانتتتتات واستتتتتخدام الرستتتتومات البيانيتتتتة باإلضتتتتافة 

اإلحصتتائية لمستتاعدة متختتذي القتترار أو المستتئولين فتتي أي مؤسستتة امنيتتة بالتحديتتد 
فتتي عمليتتة التخطتتيط األمنتتي واتختتاذ القتترارات المناستتبة لتطتتوير المنظومتتة األمنيتتة 
للحتتد متتن ارتكتتاب الجريمتتة بشتتتى أنواعهتتا. كمتتا أن هتتذه الدراستتة تتتم إعتتداده لغيتتر 

صتتاء وكتتان الهتتدف متتن االعتتداد توضتتيح دور المتخصصتتين فتتي مجتتال علتتم اإلح
اإلحصتتتاء فتتتي تطتتتوير المنظومتتتة األمنيتتتة باإلضتتتافة إلتتتي رستتتم صتتتورة عامتتتة ألي 
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ضابط )عسكري( غير متخصت  فتي علتم اإلحصتاء عتن مبتادد استتخدام بعتض 
 األساليب اإلحصائية.

 مشكلة الدراسة: -
الفترد والدولتة، علتى الترغم متن خطتورة المختدرات علتى األفتراد وآثارهتا الستلبية علتى 

وانتشار حمالت التوعيتة والرستائل التوعويتة حتول مختاطر المختدرات علتى الشتباب 
والذي ساعد اإلعتالم اإللكترونتي متن ختالل منصتاته المختلفتة فتي نشتره فتي نطتاق 
واستتع، فأصتتبحت تلتتك النشتترات التوعويتتة متاحتتة أمتتام الجميتتع، ووجتتود التشتتريعات 

ت واالتّجتتتار بهتتتا التتتتي تصتتتل إلتتتى اإلعتتتدام فتتتي والقتتتوانين الرادعتتتة لتهريتتتب المختتتدرا
بعتتتض أحكامهتتتا إاّل أّن مشتتتكلة االتجتتتار وتعتتتاطي المختتتدرات ال زالتتتت منتشتتترة بتتتين 
الشتتتباب، وهتتتذا متتتا تشتتتير إليتتته البيانتتتات الرستتتمية حتتتول انتشتتتار المختتتدرات كمتتتا هتتتو 
موضتتح فتتي البيانتتات الرستتمية ل.حصتتائيات. وعلتتى التترغم متتن اإلجتتراءات الوقائيتتة 

جيتتتتة والرستتتتائل اإلعالميتتتتة وانتشتتتتار المعرفتتتتة متتتتا بتتتتين األفتتتتراد إاّل أّن مشتتتتكلة والعال
المختتدرات ال زالتتت قائمتتة، ممتتا دفعنتتا للبحتتث نحتتو دراستتة وتقيتتيم الجهتتود المبذولتتة 
ودراستتتتتها بشتتتتكل شتتتتمولي ودقيتتتتق وصتتتتواًل للتعتتتترف علتتتتى جوانتتتتب القصتتتتور والخلتتتتل 

 لتجاوزها.
 أهمية الدراسة:-

مخدرات تستهدف فئة من أهم فئات المجتمتع وهتي فئتة ترجع أهمية الدراسة كون ال
الشتتتباب التتتتي تعتمتتتد علتتتيهم التتتدول فتتتي التقتتتدم والتنميتتتة. وعلتتتى التتترغم متتتن الخطتتتط 
قرار التشريعات والقوانين التي وضعتها التدول لمواجهتة خطتر تلتك اآلفتة  والبرامن وا 

لمستتجدات إلى أّن المخدرات ال زالت خطرًا يستهدف الشتباب ومستتقبلهم. كمتا أن ا
التي مّرت على نمط الحياة من وسائل تكنولوجية ساعدت في تسويق تلتك الستموم 

 وانتشارها وسهولة الحصول عليها.
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 هدف الدراسة: -
وتهدف تلك الدراسة التعرف على عالقتة معتدل النمتو الستكاني بالكويتت متع معتدل 

ختدرات فتي دولتة جرائم المخدرات باإلضافة الى التحليل الوصفي لبيانات جترائم الم
 الكويت حسب النوع والجنسية.

 أسئلة الدراسة: -
متتاهي عالقتتة المتغيتترات الستتكانية واالحصتتائيات الخاصتتة بجتترائم المختتدرات فتتي .أ 

 دولة الكويت بارتفاع تلك الجريمة؟
 ما هي عالقة جنسية مرتكبي جرائم المخدرات بارتفاع معدل جرائم المخدرات..ب 
 (.8880-8807رات خالل السنوات )ما هي توقعات تغير جرائم المخد.ج 

   نطاق الدراسة: -
)متتع  8800-8800تعتمتتد الدراستتة علتتى بيانتتات وزارة الداخليتتة ختتالل الفتتترة متتن 

  (.       8804عدم توفر بيانات 
 منهجية الدراسة: -    

تتتم استتتخدام المتتنهن الوصتتفي التحليلتتي والتتذي يعتمتتد علتتى التحليتتل الكمتتي للبيانتتات 
كتتتان الهتتتدف هتتتو تحليتتتل الجزئيتتتات المتعلقتتتة بالدراستتتة بدقتتتة عتتتن المستتتتخدمة حيتتتث 

طريق االحصائيات والبيانات المتتوفرة والمرتبطتة بجترائم المختدرات، والوصتول التى 
                                الخالصة واهم اسباب ارتفاع تلك الجريمة واستخراج انسب الحلول لتلك المشكلة.

 ي دولة الكويت:.أسباب مشكلة المخدرات ف0
المخدرات هي مشكلة متعددة األبعاد نتيجة خلل يصيب نظم المجتمع االجتماعية 
واالقتصادية؛ فالتاجر يرغب في تحقيق الثراء السريع، أما المدمن والمتعاطي فهو 
يريد الهروب من الواقع إلى عالم آخر، وحتى نستطيع التعامل مع مشكلة العرض 

سباب التي تقف خلف توّجه األفراد للتعاطي بما أّن والطلب، ال بد من كشف األ
تّجار تلك السموم قد تقّل أعدادهم ولكن لن يتوقف ما دام هناك ضعف اخالقي 
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ال يمكن السيطرة عليه، و للمخدرات أسباب كثيرة تساعد على انتشارها بين أفراد 
 المجتمع ومنها:

ف االشراف على التربية األسرية الخاطئة وضعف الروابط األسرية، وضع.أ 
األبناء هو السبب األول في انحراف الشباب وظهور السلوكيات السلبية لديهم، 
فإذا كانت التربية مبنية على أسس ومبادد سليمة إيجابية فإنها تجّنب األبناء 

 الوقوع في المشاكل السلوكية واالضطرابات السلبية.
دارته بش.ب  كل إيجابي، فالوقت إن الفراغ عند الشباب وعدم االهتمام بتنظيمه وا 

 لم يتم استثماره ايجابيًا كان سببًا للوقوع في تجارب سلبية من قبل الشباب. 
رفاق السوء واألصدقاء المنحرفين لهم تأثير كبير على انحراف الشباب .ج 

 وتفكيرهم.
وسائل اإلعالم من الممكن أن تكون عامل من عوامل االنحراف ابتداء من .د 

ت واألفالم وغيرها من البرامن التي تسّوق للمخدرات أفالم الكارتون والمسلسال
وتعّلم الشباب استخدامها وتنشر أحيانًا بعض المعتقدات الخاطئة بين الشباب 
عن المخدرات، وتصوريها لهم بأّنها تؤدي إلى زيادة القدرة البدنية لفترات أطول، 

هور وتساعدهم على نسيان الهموم والتغلب على االكتئاب. خصوصًا مع ظ
بعض األلعاب االكترونية عبر القنوات المختلفة التي تدعو بشكل غير مباشر 
لبعض تلك األنماط السلوكية السلبية، و بهذا يستغل تّجار المخدرات والمؤثرات 

 العقلية لتسويق بضاعتهم.
وجود العمالة األجنبية بأعداد متزايدة داخل دولة الكويت والتي جلبت معها .ه 

 كية وثقافية دخيلة على المجتمع الكويتي.عادات وأنماط سلو 
سهولة الوصول لبعض أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة أّن بعضها .و 

 مسّجل كعالجات وأدوية.
الفضول عند المراهقين يعد من أهم األسباب للتعاطي للتعبير عن استقالليتهم، .ز 

 واإلدمان الحقًا.حيث أن االقبال على التجربة األولى قد يكون بوابة للتعاطي 
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 الضغوطات المعيشية وضغوطات العمل و الدراسة..ح 
الموقع الجغرافي حيث أن وقوع الخلين العربي في منطقة وسطى ما بين بلدان .ط 

شرق آسيا، وغربها قد جعل منطقة الخلين معبرًا رئيسيًا للتهريب، ومع تدفق 
الدول كميات المخدرات إلى هذه الدول تم تهريب كثير منها إلى داخل 

 الخليجية.
الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل كان لها تأثير كبير خصوصًا مع .ي 

قدرتها الواسعة على االنتشار والوصول ألكبر شريحة من البشر مع صعوبة 
إمكانية مراقبتها قد أعطت التّجار والمدمنين فر  أكبر لنشر تجارتهم 

ة في التواصل، باإلضافة لتعليم والتسويق واالتّجار عبر تلك الوسائل الحديث
الشباب طرق صنع المخدرات وطرق الحصول عليها وهذا يمّثل تحديًا كبيرًا 

 أمام األجهزة المعنية بمكافحة المخدرات.
وألهمية مواقع التواصل االجتماعي الحديثة في مشكلة المخدرات سوف نشير الى 

ع الخطط المناسبة ذلك بتفصيل أكبر في ذلك المجال من باب االهمية و وض
 للتعامل مع الموضوع بفاعلية اكبر.

 مواعا التواصل االجتماعي وع عاتها في انتشار ظاهرة المخدرات: .0
قديمًا كانت وسائل الحصول على المخدرات وقنواتها محصورة في الجهد البشري 
لذا كانت تحت سيطرة األجهزة األمنية والجمركية في الدولة، إاّل أّن وسائل 

تواصل الحديثة وما نتن عن التطور الكبير في تكنولوجيا التواصل بين البشر ال
أعطى لتّجار المخدرات والمتعاطين فر  أكبر للبحث عن المخدرات والحصول 
عليها بعيدًا عن المتابعة األمنية، وذلك كان سببًا لمزيد من الجهود ومضاعفة 

المواقع اإللكترونية والحسابات  العمل من قبل األجهزة األمنية في متابعة مثل تلك
اإللكترونية التي ترّوج للمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها من خالل الجهات 

 المسئولة عن  الجرائم اإللكترونية.
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ويمكن اإلشارة إلى عالقة مواقع التواصل االجتماعي بمشكلة المخدرات، من 
 خالل النقاط التالية:

عي البيئة المناسبة لتحقيق األرباح السريعة دون تعتبر وسائل التواصل االجتما.أ 
خوف من األجهزة األمنية لقدرتها على التخّفي باستخدام لغة خاصة ورموز ال 
يعرفها إاّل من هم في مجال المخدرات، وتتغير من وقت آلخر حتى يصعب 

 اكتشافها.
سهولة التروين لها من خالل هذه الوسائل التي أصبحت في يد الجميع .ب 

لف األعمار ّمما يسّهل الوصول إلى الفئات المستهدفة حيث يتم تسويقها لمخت
على أّنها منشطات تعطي طاقة وتساعد الطالب على الدراسة والعمل 
واالنجاز و تتيح للرياضيين بذل مجهود أكبر، فتلك التأثيرات تقود الفرد 

الذكية ل.دمان وتجعله تحت سيطرة تجار المخدرات. حيث أّن توّفر الهواتف 
مع مختلف الشرائح العمرية وخصوصًا األطفال والمراهقين كان سببًا في 
انتشار المفاهيم واألفكار التي يختلقها من يروج للمخدرات، لعدم قدرة بعض 

 المراهقين على التعامل معها بايجابية لنق  الوعي.
ي، ارتفاع أعداد األفراد الذين يمتلكون حسابات في عالم التواصل االجتماع.ج 

وصعوبة متابعتها والسيطرة عليها، باإلضافة لتعّلق المراهقين الشديد بها مما 
أوجد بيئة خصبة للجرائم المتعلقة باألخالق واآلداب العامة واالتجار بالمواد 
المخدرة على شبكات التواصل االجتماعي. كما أن االستخدام السلبي لوسائل 

مة القيمية واألخالقية التي التواصل االجتماعي نتن عنه خلل في المنظو 
 استغلها ضعاف النفوس للدخول في عقول الشباب وتشويهها.

مع اتساع نطاق الجرائم عبر الدول، وتحّولها للجرائم المنظمة بداًل من الفردية، .د 
قامت بعض الجماعات اإلجرامية بتوظيف مواقع التواصل االجتماعي للتروين 

ؤثرات العقلية وكيفية صناعاتها، وتزويد لدنواع المستحدثة من المخدرات والم
 الشباب بامكانية الحصول عليها.
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مع زيادة القدرة على استخدام وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة ووجودها .ه 
بصفة دائمة بيد الناس كان سببًا في زيادة القدرة على الدخول إلى مواقع 

للفرد تعّلم تصنيع ( وغيرها من المواقع التي تتيح Dark Webعالمية مثل )
 المخدرات وكيفية تعاطيها والحصول عليها.

 .آثار مشكلة المخدرات على الفرد والمجتما:3
إّن اآلثار السلبية للمخدرات غير مجهولة لكل مّطلع فهي مدمرة للصحة الجسدية 
والعقلية والنفسية، مدمرة للفرد واألسرة والروابط األسرية، وتتسبب في ظهور جيل 

سيًا واجتماعيًا، واألباء المدمنين على المخدرات ال يكونوا قادرين على محّطم نف
تربية األبناء تربية سليمة. حيث ينتن عنها خلل في جميع أركان الدولة على 
جميع المستويات و خطر كبير ينبغي التصّدي له، باإلضافة الى المشاكل 

الحكومي على العالج، االقتصادية من تراكم الديون على الفرد وارتفاع االنفاق 
كما أّن تعاطي المخدرات قد يكون سببًا في انتشار جرائم أخرى عندما يظهر لدى 

 المتعاطي سلوك عدواني تجاه اآلخرين.
و في ما يلي سوف نتعّرض ل.حصاءات واألرقام المعّبرة عن تلك المشكلة سواءًا 

عات أو المضتبوطات من حيث المتعتاطين والمتدمنين أو القضتايا والقتوانين والتشتري
متتن حيتتث أنواعهتتا وأحجامهتتا، والتحتتديات التتتي تواجتته عمتتل تلتتك المؤسستتات. وفتتي 
متتا يلتتي مجموعتتة متتن التحتتديات التتتي تواجتته المؤسستتات التربويتتة فتتي تعاملهتتا متتع 

 مشكلة المخدرات والحد منها، ومنها:
ات انتشار بعض المفاهيم الخاطئة حول األثر االيجابي )المزّيتف( لتلتك المتؤثر  .أ 

العقليتتتة )مثتتتل زيتتتادة االنتبتتتاه والقتتتوة والستتتعادة( ممتتتا يزيتتتد العتتتبء علتتتى القستتتم 
 النفسي والتربوي في نشر التوعية والمعلومة الصحيحة بشكل مستمر.

انخفتتتتاض أعتتتتداد االخصتتتتائيين النفستتتتيين، وزيتتتتادة عتتتتدد الطلبتتتتة فتتتتي المتتتتدارس .ب 
ض وصتتتعوبة اإللمتتتام بكتتتل الطلبتتتة ومشتتتاكلهم، وعمتتتل خطتتتوات استتتتباقية لتتتبع

 الحاالت.
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ارتفاع معّدل المشتكالت والحتاالت الستلوكية التتي تتعامتل معهتا إدارة الختدمات  .ج 
( إلتى اجمتالي 0النفسية واالجتماعية في المدارس، حيث يشتير الجتدول رقتم )

الحتتتاالت الستتتلوكية التتتتي يتعامتتتل معهتتتا االخصتتتائيين النفستتتيين فتتتي المتتتدارس 
(، 8807-8800)( وحتتتتتتتى العتتتتتتام الدراستتتتتتي 8806-8805لدعتتتتتتوام متتتتتتن )

 باإلضافة لحاالت تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
(: اجمالي الحاالت السلوكية وحاالت تعاطي المخدرات والمؤثرات 0جدول)

 0209-0202العقلية التي تم التعامل معها 

 األعوام

 
 

 عدد الطلبة
 

 اجمالي الحاالت
 )جميع أنواع المشكالت(

 عدد الحاالت
)تعاطي المخدرات 

 لمؤثرالت العقلية(وا
 اناث ذكور

8805 /8806 339688 33088   (02.0)% 4 6 
8806  /8809 330078 35300   (02.2)% - 0 

8809  /8800 349309   35373  (02.0)% 8 0 
8800  /8807 355898 36587  (02.3)% - 5 

 .دور وزارة الداخلية في مكافحة جريمة المخدرات:2
لية الحلقة األقوى و المعنية بمواجهة قضية المخدرات في دولة تشّكل وزارة الداخ

الكويت ممثلة باإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، إذ تقوم اإلدارة بمكافحة كافة 
الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنتشرة في المجتمع بالتنسيق مع 

رق للكشف عن هذه الجرائم كافة الجهات المعنية المحلية والدولية بشتى الط
والحد من انتشارها والوقاية منها من خالل التوعية من هذه اآلفة، فمن ضمن 
 الجهود التي تبذلها اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

وضع رقم طوارد خا  لتلقي البالغات حول المخدرات والتعامل معها  .أ 
ت اإلدارة هي حماية الشباب من هذه اآلفة بسرية تامة، حيث من أولويا
 والتصدي لها بجميع الطرق.
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تقوم اإلدارة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية من  .ب 
خالل استراتيجية عمل موحدة لمواجهة هذه اآلفة من خالل قيامها بحمالت 

أفراد  وفعاليات توعوية ونشر للمنشورات التوعوية لتكون متاحة لجميع
 المجتمع وقيامها بمشاريع مشتركة.

)المشروع الوطني لسياسة ومن المشاريع التي قامت بها وزارة الداخلية 
دارة الوعاية من تعاطي المخدرات(  الذي نّفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية وا 

ممثلة باإلدارة العامة لمكافحة المخدرات واألمانة العامة للمجلس األعلى 
تنمية وبرنامن األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة للتخطيط وال

المعني بالمخدرات والجريمة، إذ يهدف المشروع لوضع برنامن وطني 
دارة الوقاية من تعاطي المخدرات وتكييفة مع المشاكل  لسياسة وا 

 واالحتياجات المحلية.
دريبهم على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع مشكلة المخدرات، وت  .ج 

 آليات التعّرف على المتعاطي والمدمن، وكشف التّجار والتصّدي لهم.
متابعة التجارب الدولية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واالستفادة  .د 

منها بما يخدم إعداد خطط وبرامن حديثة ومتطورة للحد من المخدرات 
 وانتشارها في دولة الكويت.

رة العامة للجمارك وشركات الشحن البحري والجوي السعي للتنسيق مع اإلدا  .ه 
حالتهم للنيابة.  في الكشف عن المهربين وا 

 .أهم التحديات التي تواجه األجهزة األمنية في دولة الكويت:2
و فيما يلي نوضح اهم التحديات التي قد تواجه االجهتزة االمنيتة المعنيتة لمكافحتة 

 افة المخدرات في دولة الكويت:
ألخطاء اإلدارية أثناء مرحلة الضبط من قبل األجهزة وقوع بعض ا .أ 

األمنية، والتي قد يستغلها ضعاف النفوس ليصنع منها ثغرات قانونية 
تتيح لبعض التّجار والمتعاطين اإلفالت من العقوبة والمالحقة األمنية. 
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حيث أّن هناك بعض الثغرات قد تؤدي إلى براءة المتهمين، وهي التي 
 الدفع ببطالنها، من خالل المحاميون وتتمثل في اآلتي:يقوم المتهمون ب

 الخطأ في إجراء اإلستيقاف وعدم الحصول على إذن من النيابة. (0
 ثغرات أثناء إجراء تفتيش البيوت والسيارات أو األشخا . (8
 خلل في طريقة إجراء إلقاء القبض على المتهمين. (3
ع أخطاء في جمع التحريات التي يسوقها رجل األمن مثل نو  (4

 المضبوط وشكله وكميته وحجمه، ...الا.
 أخطاء قانونية تعتري التسلسل في الحصول على األذن بالتفتيش. (5

التجديد المستمر في أساليب التهريب والتعاطي واألنواع المستحدثة من  .ب 
المخدرات خصوصًا المؤثرات العقلية التي يمكن استخدامها كعالجات 

 وأدوية في نفس الوقت.
يات التي تواجه السجون والمراكتز اإلصتالحية، حيتث أّن هنتاك ومن أهم التحد

حمتتتتالت دائمتتتتة داختتتتل الستتتتجن لضتتتتبط ومكافحتتتتة المختتتتدرات وتهريبهتتتتا داختتتتل 
الستتتجن، ومتتتن التحتتتديات التتتتي تواجتتته إدارة الستتتجون والمراكتتتز اإلصتتتالحية متتتا 

 يلي:
رة هناك عدد كبير من المواد المخدّرة يتم تداولها داخل السجن، حيث تعاملتت إدا.أ 

 .2(8800( ضبطية من المواد المخدرة في عام )088السجن مع )
)أعتتتتتداد الضتتتتتبطيات ال تتتتتتدخل ضتتتتتمن احصتتتتتائيات ضتتتتتبطيات إدارة مكافحتتتتتة 
المختدرات، فهتي تستتّجل وتحتّول مباشترة إلتتى النيابتة للحكتم فيهتتا، ويطبتق عليهتتا 

حيتث يعاقتب  86/68( من قتانون تنظتيم الستجون 088العقوبات وفق المادة )
( دينتار، كتل 488مدة ال تزيد على ستة أشهر وغرامتة ال تزيتد علتى )بالحبس 

شتتخ  أدختتل للستتجن أي ممنوعتتات ختتالف القتتوانين ستتجن متتا يزيتتد علتتى عتتام 

                                                

2
.1041أغسطس  11تحقيق صحيفة القبس الكويتية حول المخدرات في السجون،    
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( دينتتارًا العتتزل والحرمتتان متتن الزيتتارات والحرمتتان متتن 95وغرامتتة ال تقتتل عتتن )
 المشتريات.

 .التحليل اإلحصائي للبيانات:2
فيما يلي نوضح الجانب االحصائي والتحليلتي للبيانتات المتعلقتة بظتاهرة المختدرات 

 من حيث النوع و الجنسية و قياس معامل االرتباط:
 مدى ارتباط انتشار المخدرات بأعداد السكان بصفة عامة: 2.0

إن مؤشتتتتتر معتتتتتدل االرتبتتتتتاط العتتتتتام ألعتتتتتداد الستتتتتكان الكويتتتتتت ) متتتتتواطنين و غيتتتتتر 
، يشير إلى أن هنتاك ارتبتاط طتردي 8800إلى  8880لفترة من مواطنين( خالل ا

( بين عدد السكان اإلجمالي بالكويتت وانتشتار المختدرات بهتا، كمتا 8.56متوسط )
 (.8يتضح من جدول )

(: معدل االرتباط بين عدد السكان اإلجمالي بالكويت وانتشار 0جدول )
 0202وحتى  0222خ ل الفترة من  المخدرات

 8800وحتي  8880الفتره من 
 جرائم المخدرات السكان  -

 - 1 السكان
 1 0.56 جرائم المخدرات

يشير إلى أن  8800إلى  8808ولكن دراسة نفس المؤشر خالل السنوات من 
 (.3معدل االرتباط سلبيَا كما يتضح من جدول )
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 (: معدل االرتباط بين عدد السكان اإلجمالي بالكويت وانتشار المخدرات3جدول)
 0202وحتى  0200خ ل الفترة من 
 8800وحتي  8808الفتره من 

 
 جرائم المخدرات السكان

 1 السكان
جرائم  

 1 0.428260804- المخدرات

حيث نستنتن ان مجهود الجهاز االمني متمثل بوزارة الداخلية قد بذل المجهود 
رتباط المطلوب خالل تلك الفترة مما ادى الى ظهور المؤشر السلبي لمعدل اال

 كما هو موضح بالجدول السابق.
ع عة انتشار المخدرات بزيادة عدد السكان حسب الجنسيات، مرتبة طبقاً  2.0

 لمعامل االرتباط:
( مدى االرتباط بين عدد السكان وانتشار جرائم 4وفيما يلي يوضح جدول )

يه المخدرات حسب الجنسية في دولة الكويت مع التحليل لنتائن الجدول لكل جنس
 على حده:
(: مدى االرتباط بين عدد السكان وانتشار جرائم المخدرات موزعا 2جدول )

 حسب الجنسية
 جرائم المخدرات السكان  

   1 السكان
 1 0.428260804- جرائم المخدرات

 0.989005463 0.435489466- كويتي 
 0.828466375 0.596194384- سعودي 
 0.251131412 0.833705626- عراقي 
 0.950469853 0.347227819- مصري 
 0.969736306 0.599941718- اردني
 0.990697533 0.285734165- سوري 
 0.59176335 0.587248254- لبناني

 0.98271953 0.243550492- مقيم بصورة غير قانونية 
 0.740237868 0.06908425 عربية أخرى 
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 جرائم المخدرات السكان  
 0.833251994 0.566911894- إيراني 
 0.022604528- 0.59552873 هندي

 0.491234188 0.731949608- باكستاني
 0.219720871 0.39030238 سيالني 
 0.499325374 0.602837315- فلبيني
 0.826050231 0.433510016- بنغالي

 0.049343612 0.599889633 أجنبية أخرى

شار تظهر مؤشرات عالقة عدد المقيمين السوريين بانت الجنسية السورية: -
(، أي أنه كلما زادت أعداد 8.778المخدرات عالقة طردية قوية جدًا )

 المقيمين السوريين زادت معدالت انتشار المخدرات.
تظهر مؤشرات عالقة عدد المواطنين الكويتيين بانتشار  الجنسية الكويتية:-

(، أي أنه كلما زادت أعداد 8.707المخدرات عالقة طردية قوية جدًا )
 زادت معدالت انتشار المخدرات.الكويتيين 

تظهر مؤشرات عالقة عدد المقيمين بصورة  المقيمين بصورة غير عانونية:-
(، أي أنه 8.708غير قانونية بانتشار المخدرات عالقة طردية قوية جدًا )

كلما زادت أعداد المقيمين بصورة غير قانونية زادت معدالت انتشار 
 المخدرات.

ر مؤشرات عالقة عدد المقيمين األردنيين بانتشار تظه الجنسية االردنية:-
(، أي أنه كلما زادت أعداد 8.767المخدرات عالقة طردية قوية جدًا )

 المقيمين األردنيين زادت معدالت انتشار المخدرات.
تظهر مؤشرات عالقة عدد المقيمين المصريين بانتشار  الجنسية المصرية:-

(، أي أنه كلما زادت أعداد 8.758المخدرات عالقة طردية قوية جدًا )
 المقيمين المصريين زادت معدالت انتشار المخدرات.
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تظهر مؤشرات عالقة عدد المقيمين اإليرانيين بانتشار  الجنسية االيرانية:-
(، أي أنه كلما زادت أعداد 8.778المخدرات عالقة طردية قوية جدًا )

 ت.المقيمين اإليرانيين زادت معدالت انتشار المخدرا
 الجنسية السعودية:-

تظهتر مؤشترات عالقتة عتتدد المقيمتين الستعوديين بانتشتتار المختدرات عالقتة طرديتتة 
(، أي أنتتتته كلمتتتتا زادت أعتتتتداد المقيمتتتتين الستتتتعوديين زادت معتتتتدالت 8.080قويتتتتة )

 انتشار المخدرات.
 الجنسية البنغالية:-

عالقتتة طرديتتة تظهتتر مؤشتترات عالقتتة عتتدد المقيمتتين البنغتتاليين بانتشتتار المختتدرات 
(، أي أنتتتتته كلمتتتتتا زادت أعتتتتتداد المقيمتتتتتين البنغتتتتتاليين زادت معتتتتتدالت 8.086قويتتتتتة )

 انتشار المخدرات.
 الجنسية اللبنانية:-

تظهتتر مؤشتترات عالقتتة عتتدد المقيمتتين البنغتتاليين بانتشتتار المختتدرات عالقتتة طرديتتة 
(، أي أنتتتته كلمتتتتتا زادت أعتتتتداد المقيمتتتتتين 8.570أعلتتتتى متتتتن المتوستتتتتطة لحتتتتد متتتتتا )

 بنغاليين زادت معدالت انتشار المخدرات، ولكن بنسبة متوسطة.ال
 الجنسية الفلبينية:-

تظهتتر مؤشتترات عالقتتة عتتدد المقيمتتين الفلبينيتتين بانتشتتار المختتدرات عالقتتة طرديتتة 
(، أي أنتته كلمتتا زادت أعتتداد المقيمتتين الفلبينيتتين زادت معتتدالت 8.477متوستتطة )

 انتشار المخدرات، ولكن بنسبة متوسطة.
 الجنسية الباكستانية:-

تظهر مؤشرات عالقة عدد المقيمين الباكستانيين بانتشار المخدرات عالقتة طرديتة 
(، أي أنتتتتتتته كلمتتتتتتتا زادت أعتتتتتتتداد المقيمتتتتتتتين الباكستتتتتتتتانيين زادت 8.470متوستتتتتتتطة )

 معدالت انتشار المخدرات، ولكن بنسبة متوسطة.
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 الجنسية العراعية:-
عتتراقيين بانتشتتار المختتدرات عالقتتة طرديتتة تظهتتر مؤشتترات عالقتتة عتتدد المقيمتتين ال

(، أي أنه كلما زادت أعتداد المقيمتين الباكستتانيين زادت معتدالت 8.850ضعيفة )
 انتشار المخدرات، ولكن بنسبة ضعيفة.

تظهتتر مؤشتترات عالقتتة عتتدد المقيمتتين الستتيالنيين بانتشتتار الجنســية الســي نية:-
أي أنته كلمتا زادت أعتداد (، 8.807المختدرات عالقتة طرديتة ضتعيفة لحتد متا )

المقيمين السيالنيين زادت معدالت انتشار المخدرات، ولكن بنسبة ضعيفة لحد 
 ما.

تظهر مؤشرات عالقة عدد المقيمين الهنود بانتشتار المختدرات الجنسية الهندية:-
(، أي أنتتتته كلمتتتتا زادت أعتتتتداد المقيمتتتتين 8.888عالقتتتتة طرديتتتتة ضتتتتعيفة جتتتتدا )

 ر المخدرات، ولكن بنسبة ضعيفة جدا.الهنود زادت معدالت انتشا
تظهتتتر مؤشتتترات عالقتتتة عتتتدد المقيمتتتين متتتن الجنستتتيات جنســـيات عربيـــة أخـــرى:-

(، أي 8.948العربية األخرى بانتشتار المختدرات عالقتة طرديتة قويتة لحتد متا )
أنتته كلمتتا زادت أعتتداد المقيمتتين متتن الجنستتيات العربيتتة األختترى زادت معتتدالت 

 انتشار المخدرات.
تظهتتتر مؤشتتترات عالقتتتة عتتتدد المقيمتتتين متتتن الجنستتتيات أجنبيـــة أخـــرى: جنســـيات-

(، أي 8.847األجنبية األخرى بانتشار المخدرات عالقة طردية ضتعيفة جتدا )
أنته كلمتتا زادت أعتداد المقيمتتين متن الجنستتيات األجنبيتة األختترى زادت معتتدالت 

 انتشار المخدرات، ولكن بنسبة ضعيفة جدا.
بزيادة عـدد السـكان حسـب مجموعـات الجنسـيات،  ع عة انتشار المخدرات 2.3

 مرتبة طبقا لمعامل االرتباط:
يعتبر معامل االرتباط من اساليب التحليل االحصائي و يوضح العالقة بين 
متغيرين او اكثر وهل هي عالقة ايجابية او سلبية، قوية او ضعيفة. و يوضح 

المخدرات موزعًا حسب ( مدى االرتباط بين عدد السكان وانتشار جرائم 5جدول )
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اجانب( مع التعليق على -عرب-الجنسيات بشكل تجميعي حسب االنتماء )كويتي
 بيانات هذا الجدول:

(: مدى االرتباط بين عدد السكان وانتشار جرائم المخدرات موزعا 2جدول )
 حسب مجموعات الجنسيات

 جرائم المخدرات السكان  
   1 السكان

 1 0.428260804- جرائم المخدرات
 0.989005463 0.435489466- كويتي 
 0.987009064 0.398989144- عرب
 0.497420124 0.184280845- أجانب

ــة: - تظهتتر مؤشتترات عالقتتة عتتدد المتتواطنين الكتتويتيين بانتشتتار  الجنســية الكويتي
(، أي أنتتتته كلمتتتتا زادت أعتتتتداد 8.707المختتتتدرات عالقتتتتة طرديتتتتة قويتتتتة جتتتتدًا )

 انتشار المخدرات بنفس النسبة تقريبا.الكويتيين زادت معدالت 
تظهتتتر مؤشتتترات عالقتتتة عتتتدد المقيمتتتين متتتن الجنستتتيات العربيتتتة بانتشتتتار  العـــرب:-

(، أي أنتتتته كلمتتتتا زادت أعتتتتداد 8.709المختتتتدرات عالقتتتتة طرديتتتتة قويتتتتة جتتتتدًا )
المقيمين من الجنسيات العربية زادت معدالت انتشار المخدرات بنفس النسبة 

 تقريبا.
هر مؤشرات عالقة عدد المقيمتين متن الجنستيات األجنبيتة بانتشتار تظ:  األجانب-

(، أي أنتتتتته كلمتتتتتا زادت أعتتتتتداد 8.479المختتتتتدرات عالقتتتتتة طرديتتتتتة متوستتتتتطة )
المقيمتتتين متتتتن الجنستتتتيات األجنبيتتتتة زادت معتتتدالت انتشتتتتار المختتتتدرات بنستتتتبة 

 متوسطة.
 – 0200معدل التغيـر فـي جـرائم المخـدرات حسـب النـوع خـ ل السـنوات ) 2.2

0202:) 
( والتتي تشتير إلتى أعتداد جترائم 08-6بناء على البيانات التي توضحها الجتداول )

موزعتتتتتة حستتتتب نتتتتتوع  8800/8800المختتتتدرات ومعتتتتتدل تغيرهتتتتا بتتتتتين ستتتتنتي 
 الجريمة مع التعليق كالتالي:
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(: أعداد جرائم المخدرات ومعدل تغيرها بين عامي 2جدول )
 موزعة حسب نوع الجريمة 0200/0200

 نسبة التغير % 2012 2011 جرائمنوع ال   
 %59.2 191 120 االتجار المخدرات 
 %40.6 1111 790 حيازة وتعاطي
 %42.0 169 119 جلب المخدرات
 %87.0 101 54 ضد مجهول
 %45.2 1572 1083 المجموع
 %4.8 3806643 3632009 السكان

المعدل لكل 
022.222 30 41 36.7% 

 
 0200/0203خدرات ومعدل تغيرها بين عامي (: أعداد جرائم الم7جدول )

 موزعة حسب نوع الجريمة
 نسبة التغير % 2013 2012 نوع الجرائم   

 %40.3 268 191 االتجار المخدرات 
 %48.9 1654 1111 حيازة وتعاطي
 %2.4 173 169 جلب المخدرات
 %32.7 134 101 ضد مجهول
 %41.8 2229 1572 المجموع
 %2.2 3891927 3806643 السكان

 %39.0 57 41 022.222المعدل لكل 

 0202/0202(: أعداد جرائم المخدرات ومعدل تغيرها بين عامي 2جدول )
 موزعة حسب نوع الجريمة

 نسبة التغير % 2016 2015 نوع الجرائم   
 %14.6- 374 438 االتجار المخدرات 
 %22.9- 1043 1353 حيازة وتعاطي
 %8.8- 177 194 جلب المخدرات
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 نسبة التغير % 2016 2015 نوع الجرائم   
 %40.0- 63 105 ضد مجهول
 %20.7- 1657 2090 المجموع
 %3.5 4330308 4183658 السكان

 %591.0- 30 58  022.222المعدل لكل 

 0202/0207(: أعداد جرائم المخدرات ومعدل تغيرها بين عامي 9جدول )
 موزعة حسب نوع الجريمة

 نسبة التغير %  2017  2016 نوع الجرائم   
 %2.4- 365 374 لمخدرات االتجار ا

 %14.6- 891 1043 حيازة وتعاطي
 %15.3- 150 177 جلب المخدرات
 %4.8- 60 63 ضد مجهول
 %11.5- 1466 1657 المجموع
 %2.5 4437590 4330308 السكان

 %13.2- 33 38 022.222المعدل لكل 

 
 0202/0207(: أعداد جرائم المخدرات ومعدل تغيرها بين عامي 02جدول )

 موزعة حسب نوع الجريمة
 نسبة التغير% 2018 2017 نوع الجرائم

 %12 409 365 االتجار في المخدرات

 %21.1 1079 891 حيازة وتعاطي 

 %18.7- 122 150 جلب المخدرات 

 %43.3 86 60 ضد مجهول

 %15.7 1696 1466 المجموع 

 %2.8 4563969 4437590 السكان

 %12.1 37 33 022.222المعدل لكل 
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إلى  8800جريمة سنة  088ارتفعت جريمة تجارة المخدرات من  االتجــار:-
 %.57.8بمعدل زيادة بلغ  8808جريمة سنة  070

جريمة، بمعدل  860بلغت جريمة تجارة المخدرات  8803بينما في سنة 
 % عن العام السابق.07.8% حيث انخفض معدل الزيادة بمقدار 48زيادة 

جريمة بانخفاض بلغ  394بلغت جرائم المخدرات  فقد 8806أما في سنة 
 جريمة. 430حيث بلغت جرائم االتجار في المخدرات  8805% عن سنة 04.6

 8806% مقارنة بسنة ،8.4انخفاض ضئيل بلغ  8809بينما شهدت سنة 
وعلى عكس معدالت االنخفاض التي شهدتها جريمة االتجار بالمخدرات خالل 

، حيث بلغت عدد جرائم االتجار 8809عام حتى  8806السنوات من عام 
جريمة، بمعدل زيادة  365، 8809جريمة بينما كانت في سنة  487بالمخدرات 

 .8809% عنه في سنة 08.0بلغ 
والتي بلغت بها عدد  8800أما عن معدل التغير الكلي خالل السنوات من 

ا عدد والتي بلغت به 8800جريمة إلى سنة  088جرائم االتجار بالمخدرات 
% أي أن جرائم االتجار بالمخدرات 884جريمة، فقد بلغ  487جرائم االتجار 

 (.8800-8800تضاعفت ثالث مرات خالل تسع سنوات محل الدراسة )
جريمة  978ارتفعت جريمة حيازة وتعاطي المخدرات من  الحيازة والتعاطي:-

 %.48.6بمعدل زيادة بلغ  8808جريمة في سنة 0000إلى  8800سنة 
جريمة  0654بلغت جرائم حيازة وتعاطي المخدرات  8803بينما في سنة 

 %.40.7بمعدل زيادة 
جريمة  0843فقد بلغت جرائم حيازة وتعاطي المخدرات  8806أما في سنة  

، حيث بلغ عدد جرائم الحيازة والتعاطي 8805% عن سنة 88.7بتراجع بلغ 
 جريمة. 0383
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وتعاطي المخدرات أيضا في سنة  لقد استمر انخفاض معدل جريمة حيازة
جريمة والتي بلغت فيها  8806جريمة مقارنة بسنة  070، حيث بلغت 8809

 %.04.6جريمة بانخفاض بلغ  0843عدد جرائم الحيازة والتعاطي 
 8800بينما زاد انخفاض معدل جريمة حيازة وتعاطي المخدرات في سنة 

تعاطي وحيازة المخدرات %، حيث بلغ عدد جرائم ال80.0 8809مقارنة بسنة 
 جريمة. 070بلغت  8800جريمة، بينما في عام  0897إلى  8809سنة 

والتي بلغت بها عدد جرائم  8800أما عن معدل التغير العام من سنة 
والتي بلغت بها جرائم الحيازة  8800جريمة إلى سنة  978الحيازة والتعاطي 

 %.36.6غ جريمة، فإن معدل الزيادة بل 0897والتعاطي إلى 
جريمة  007، 8800بلغت عدد جرائم جلب المخدرات سنة  جلب المخدرات:-

 %. 48بمعدل زيادة  067بلغت  8808بينما في سنة 
 %.8.4بنسبة  8808فقد انخفض المعدل عن سنة  8803أما سنة 

والذي وصلت فيه أعداد جريمة جلب المخدرات إلى  8806بينما في عام 
%عن سنة 0.0دل جريمة جلب المخدرات بنسبة جريمة، فقد انخفض مع 099

 جريمة. 074، والذي بلغت فيه أعداد جريمة جلب المخدرات 8805
 058، والذي بلغت فيه اعداد جريمة جلب المخدرات 8809أما في سنة 

% عن سنة 05.3جريمة، فقد زاد معدل انخفاض جريمة جلب المخدرات إلى 
 جريمة. 099المخدرات والذي بلغت فيه أعداد جريمة جلب  8806

استمر معدل انخفاض جريمة جلب المخدرات، حيث بلغ  8800وفي سنة 
 . 8809% مقارنة بسنة 00.9معدل االنخفاض 

أما عن معدل االتجاه العام لجريمة جرائم جلب المخدرات خالل سنوات 
-007( والتي بلغت فيها أعداد جرائم جلب المخدرات )8800-8800الدراسة )

 %.8.5،على الترتيب( فقد بلغ جريمة 088
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 جريمة ضد مجهول:-
جريمة، أما في سنة  54، عدد 8800بلغ عدد الجرائم ضد مجهول سنة 

 %.09جريمة بمعدل زيادة  080فقد ارتفعت إلى  8808
جريمة  034فقد بلغ عدد جرائم المخدرات ضد مجهول  8803أما في سنة 
 %. 38.9بمعدل زيادة بلغ

 63إلى  8806جرائم المخدرات ضد مجهول سنة في حين انخفض معدل 
والتي بلغ بها عدد جرائم  8805% عن سنة 48جريمة بمعدل انخفاض بلغ 

 .085المخدرات ضد مجهول 
جريمة  68فقد بلغت عدد جرائم المخدرات ضد مجهول  8809أما في سنة 

والذي بلغت فيه عدد جرائم  8806%عن سنة 4.0بمعدل انخفاض بلغ 
 .63د مجهول المخدرات ض

 8800في حين قفز معدل الزيادة في جرائم المخدرات ضد مجهول سنة 
والتي  8809جريمة مقارنة بسنة  06%، حيث بلغت عدد الجرائم 43.3إلى 

 جريمة. 06بلغت بها عدد الجرائم 
 8800أما عن المعدل العام لعدد جرائم المخدرات ضد مجهول من سنة 

، والذي بلغت 8800إلى عام  8800من عام  54والذي بلغت فيه عدد الجرائم 
 %.57.3جريمة، فقد بلغ معدل الزيادة  06فيه عدد الجرائم 

 – 0200معدل التغيير الكلي لجرائم المخدرات عبر سنوات الدراسة ) 2.2
( والتي تشير 5-0بناء على البيانات التي توضحها الرسومات البيانية ) (:0202

موزعة حسب  8800/8800معدل تغيرها بين سنتي إلى أعداد جرائم المخدرات و 
  نوع الجريمة:
، جريمة بينما ارتفع إلى 0803بلغ عدد جرائم المخدرات  8800في عام 

 %.45.8بمعدل زيادة بلغ  8808جريمة في سنة  0598
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جريمة،  8887، والذي بلغ فيها عدد جرائم المخدرات 8803شهدت سنة 
 %.40.0مقداره  8808انخفاضا في معدل الزيادة عن سنة 

مقارنة بسنة  0659، والذي بلغت فيه عدد جرائم المخدرات 8806أما سنة 
فقد كان معدل االنخفاض  8878والذي بلغت فيه عدد جرائم المخدرات  8805
88.9.% 

جريمة، فقد عاود  0466الذي بلغ فيه عدد جرائم المخدرات  8809وفي عام 
 %.00.5سبة اقل بلغت معدل التغيير إلى االنخفاض ولكن بن

جريمة، فقد  0676والذي بلغ فيه عدد جرائم المخدرات  8800أما في سنة 
 .8809% مقارنة بسنة 05.9شهد ارتفاع مرة أخرى في جرائم المخدرات بمعدل 

 
 
 
 
 
 
 

 0200 -0200لعامى  : نسبة التغير فى اعداد جرائم المخدرات(0)رعمرسم 
 

 
 0203- 0200لعامى  ى اعداد جرائم المخدراتنسبة التغير ف : (0)رعم  رسم
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 0202- 0202لعامى  : نسبة التغير فى اعداد جرائم المخدرات (3) رعم رسم
 
 
 
 
 
 
 
 

 0207-0202: نسبة التغير فى اعداد جرائم المخدرات لعامى (2)رعم رسم 
 

 
  0202- 0207لعامى  : نسبة التغير فى اعداد جرائم المخدرات(2)رعم رسم 
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 نسمة(: 022,222معدل جرائم المخدرات لعدد السكان )لكل  2.2

وتعليقًا على الرسومات البيانية السابقة بما يخ  عدد السكان و معدل جرائم 
المخدرات كأجمالي نجد ان رغم زيادة عدد سكان الكويت المطرد، إال أن معدل 

عدل زيادة السكان بلغ م 8808زيادة المخدرات يفوق عدد زيادة السكان ففي سنة 
%، في حين بلغ معدل زيادة جرائم المخدرات عن نفس 4.0، 8800مقارنة بسنة 

% أي أن معدل زيادة جرائم المخدرات بالنسبة لمعدل زيادة السكان 45.8الفترة 
 (.4.0على  45.8اضعاف تقريبًا )بعد قسمة  9 بلغ 

% 8.8، 8808بلغ معدل زيادة السكان مقارنة بسنة  8803بينما في سنة 
%، أي أن معدل 40.0في حين بلغ معدل زيادة جرائم المخدرات عن نفس الفترة 

 اضعاف. 07زيادة جرائم المخدرات بالنسبة لعدد السكان بلغ 
، 8808بلغ معدل زيادة السكان مقارنة بسنة  8806أما بالنسبة لسنة 

%، 88.9% في حين بلغ معدل انخفاض جرائم المخدرات عن نفس الفترة 3.5
اضعاف   6-أي أن معدل انخفاض جرائم المخدرات بالنسبة لعدد السكان بلغ 

 تقريبًا.
كما واصل معدل التغير في جرائم المخدرات بالنسبة لعدد السكان في 

 اضعاف تقريبًا. 5حيث بلغ  8806مقارنة بسنة  8809االنخفاض في سنة 
دل التغير في ، حيث بلغ مع8800ولكن عاود االرتفاع مرة أخرى في سنة 

%، في حين بغ معدل التغير في جرائم المخدرات 8.0، 8809السكان مقارنة 
%، وبذلك يكون التغير في جرائم المخدرات مقارنة بمعدل 05.9عن نفس الفترة 

 %.5.5التغيير في عدد السكان 
أما عن االتجاه العام لمعدل تغير جرائم المخدرات خالل الفترة من سنة 

%، بالنسبة لمعدل التغير في عدد السكان 56.6الذي بلغ ( و 8800-8800)
 %، فقد بلغ ضعفين تقريبًا.85.9والبالغ 
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-0200معدل توزيا جرائم المخدرات حسب الجنسيات خ ل السنوات ) 2.7
0202:) 

تشير متوسطات معدالت جرائم المخدرات حسب الجنسيات خالل السنوات 
%، 47صدر المواطنين بمعدل (  إلى ت00( كما يبين جدول )8808-8800)

% كما يمثل 03يليهم المقيمين بصفة غير قانونية، والجنسية المصرية بمعدل 
%. 05% من عدد الجرائم مقارنة باألجانب 36المقيمين العرب النسبة األعلى 

%( ومن يليهم في الترتيب من 47ويجب التنويه هنا إلى الفجوة بين المواطنين )
 %(.03ونية، والجنسية المصرية بمعدل )المقيمين بصفة غير قان

( متوسط عدد جرئم المخدرات موزعة حسب الجنسيات خ ل 00جدول )
 (0202-0200السنوات )

 كويتي  49%
 سعودي  5%
 عراعي  1%
 مصري  13%
 اردني 1%
 سوري  2%
 لبناني 1%
 مقيم بصورة غير عانونية  13%
 عربية أخرى  1%
 إيراني  1%
 هندي 5%
 باكستاني 1%
 سي ني  2%
 فلبيني 1%
 بنغالي 3%
 أجنبية أخرى 2%
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( متوسط عدد جرائم المخدرات موزعة حسب المواطنين والجنسيات 00جدول )
 0202-0200العربية والجنسيات األجنبية خ ل السنوات )

 (:0200 – 0209خ ل السنوات )توععات عدد الجرائم  2.2 
 
 
 

 

بناء على معدل التغير في جرائم المخدرات يمكن توقع عدد الجرائم خالل 
السنوات الثالث التالية بإستخدام نماذج التوقع الخاصة بالسالسل الزمنية 

 الكالسيكية،  كما هي موضحة بالجدول التالي:
 (0200-0209( توعا جرائم المخدرات )03جدول )

 عدد الجرائم اتالسنو 
 0808 حتى تاريخه( 8807)لم تصدر وزارة الداخلية إحصائية عن عام  8807
8888 0385 
8880    0377 

 الخ صة:
تشير الدراسات التحليلية التي تضمنتها الدراسة إلى ارتباطها الوثيق بالعدد 

ن كان معدل جر  ائم اإلجمالي للسكان بالكويت )موطنين و غير مواطنين(، وا 
المخدرات يرتفع بزيادة معدل نمو المواطنين أكثر منه في حالة زيادة معدل غير 

( 8800/8800المواطنين بصفة عامة عبر الفترة الزمنية التي غطتها الدراسة )
ومقارنة بمعدل االنتشار العالمي للمخدرات، وكذلك المعدالت اإلقليمية، فانه البد 

الحاصل في عامل تجارة وتعاطي المخدرات من مضاعفة الجهود ومواكبة التطور 
والعمل على احتواء من هم يعانون من هذا الخطر من خالل انشاء برامن 
متخصصة لمتابعة التائبين باإلضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية. كما يشير 
معدل االتجاه العام إلى الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الداخلية في الحد من 

 ر هذا الوباء قدر المستطاع.انتشا

 كويتي 29%
 جنسيات عربية 32%
 جنسيات غير عربية 02%
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 التوصيات:
متتتن اهتتتم التوصتتتيات التتتتي البتتتد االختتتذ بهتتتا والبعيتتتدة عتتتن التوصتتتيات التقليديتتتة 
واالخذ بالتجارب الدوليتة الستابقة والناجحتة فتي هتذا المجتال فمتن المهتم تشتكيل 
لجنتتتتة عليتتتتا إلعتتتتداد خطتتتتة استتتتتتراتيجية لمكافحتتتتة المختتتتدرات و جميتتتتع استتتتتباب 

متتن ممثلتتين الجهتتات المعنيتتة مثتتل وزارة الداخليتتة، وزارة الوصتتول التتى االدمتتان 
اإلعالم، وزارة الشؤون اإلسالمية، وزارة األوقتاف، وزارة التربيتة، وزارة الصتحة، 

ذات العالقتة إلنشتاء مركتز عتالج الحتاالت المرضتية   و جمعيتات النفتع العتام
 النفسية والتي تؤدي الى االدمان ومن اساسيات اعداد المركز: 

 ريف بالمشروع:التع-0
يكون هذا المركز بمثابة أحد المراكز الفعالة في التعامل مع مشكالت  

اإلدمان والتعاطي باإلضافة إلي الحاالت النفسية الشاذة بصورة مباشرة تحت 
إشراف وزارة الصحة وذلك بحكم كون الحاالت المتعاطية أو التي تقبل على 

ركز يتم من خالله استقبال من التعاطي، والحاالت النفسية الشاذة، فهو م
يرغب في العالج، واإلقامة لفترة محددة داخل هذا المركز لحين وصول 
الحالة المرضية الي مرحلة التعافي. فهي مؤسسة اجتماعية نفسية طبية 

 ترعى شئون بعض الحاالت بهدف تقديم العالج لهم قبل ان تتفاقم الحالة.
 أهداف المشروع:-8

 ج للحاالت المرضية الخاصة باإلدمان والشذوذ.اإلسهام في تقديم عال -
 اإلسهام في عالج بعض الفئات والتي تظن انها مهمشة داخل المجتمع. -
رعاية و حماية المريض من المفسدين خارج البرنامن أو داخل مكان  -

 العالج.
 أنشطة البرنامج: -3

عالج المدمنين خالل فترة زمنية طويلة داخل المركز برسوم او دعم  -
 .حكومي
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 تقديم عالجات خاصة للسلوك الشاذ من الجنسين. -
توفير فر  عمل مناسبة بعد العالج والشفاء وان يكونوا مساهمين في  -

 المجتمع.
تقديم االستشارات النفسية واالجتماعية استنادًا على العنصر الوطني من  -

 المستشارين في هذا المجال.
 آليات تنفيذ البرنامج:-2
 للمركز و مراعاة وضع المركز واهميته.تخصي  و تحديد مكان مناسب  -
االتفاق مع الجهات ذات الصلة للمساهمة في المشروع تحت اشراف جهة  -

 عليا مسؤولة عن تنفيذ المشروع.
 االستعانة بالخبرات النفسية واالجتماعية والطبية المتخصصة. -
 اإلعالن عن المشروع وتقديم طلبات االلتحاق. -
 الفئات المستفيدة البرنامج:-2
يع الفئات العمرية ويتم توزيعها حسب الحاالت واالماكن المخصصة لها جم

 للعالج.
 الجهات التي من الممكن أن تشارك في المشروع/البرنامج:-2
 وزارة الصحة. -
 وزارة التربية. -
 وزارة الدولة لشئون الشباب. -
 وزارة اإلعالم. -
 جامعة الكويت. -
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. -
 المتوععة من المشروع/البرنامج: النتائج-9
سهامه إيجابيًا بالمجتمع. -  توفير فر  عمل للمريض بعد شفاءه وا 
 الرضا النفسي للمريض وحمايته من الرجوع ل.دمان. -
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  لمراجا:لمراجا:اا
وزارة : (8804) تقرير لجنة دراسة ظاهرة العنف لدي الشباب بدولة الكويت. 0

 لدولة لشؤون الشباب.
مركز البحوث و  :(8800-8800) السنويةالمجموعة االحصائية .8

 دولة الكويت. -وزارة الداخلية -الدراسات
 .8809( UNODC) تقرير المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات. 3
أغسطس  84، تحقيق صحيفة القبن الكويتية حول المخدرات في السجون. 4

8807. 
دراسات مركز ال:(8880) دور البحث العلمي في الوعاية من المخدرات. 5

 الرياض.-اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية، والبحوث
دور مواعا التواصل االجتماعي في  -(8800. الفيفي هديل و عباس وجدان )6

الوعاية من الجرائم: دراسة حالة على مشروع نبران للوعاية من 
كلية العلوم ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، المخدرات عبر تويتر

 قسم االعالم.، تماعيةاالج
اكاديمية سعد  ،المعلومة االمنية واالحصاء الجنائي:(8806.الدوب طارق )9

 الكويت.،وزارة الداخلية،العبداهلل للعلوم االمنية
 .8809( UNODC. تقرير المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات )0
 
 

 


