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رفض النائب غامن امليع مطالبة بعض النواب بتش����كيل جلنة حتقيق 4
ملعاجلة تلوث ام الهيمان، وقال تعليقا على هذه املطالبة: املشكلة واضحة 
واالجدر باحلكومة تطبيق القانون واغالق املصانع املخالفة فورا وسحب 
تراخيصها وإبعاد املصانع االخرى عن املناطق الس����كنية، مشيرا الى ان 
املخالفات واضحة وضوح الش����مس وال حتت����اج اال لقرار صادق وفوري 
باالغالق. وزاد امليع: ان أي حتقيق أو جلان حتقيق تشكل يجب ان تتم بعد 
اغالق املصانع وسحب التراخيص، مشددا على ضرورة محاسبة املتسببني 

بالكوارث واجلرائم البيئية حسابا عسيرا من خالل احالتهم للنيابة العامة 
ومحاكمته����م. وقال امليع في تصريح صحافي: لالس����ف ان ارواح الناس 
أصبحت لعبة في أيدي بع����ض اصحاب املصانع واملقاولني الذين تتعاقد 
معهم الشركات النفطية الكويتية فهم يعمدون الى وضع نفايات املناطق 
السكنية القريبة من مكان نقل النفايات االصلي حتى يقوموا بتوفير حفنة 
من الدنانير مطالبا الش����ركات النفطية مبراقبة هؤالء املقاولني للتأكد من 

تطبيقهم لعمليات نقل النفايات وردمها من الناحية البيئية.

الميع تعليقًا على مطالبة نواب بتشكيل لجنة تحقيق: سحب التراخيص وإغالق مصانع أم الهيمان أواًل

قّدم دراسة مقارنة لرئيس لجنة الظواهر السلبية عن إحصائيات وزارة الداخلية حول مشكلة المخدرات

الصرعاوي: ال إستراتيجية حكومية متكاملة لمواجهة مشكلة المخدرات
لهذا الهدف.

5 � ل����م تلت����زم احلكوم����ة 
بالتوصيات التي اقرها مجلس 
االمة بجلسة رقم 13ب الفصل 
التشريعي احلادي عشر بتاريخ 
2007/4/3 )مرفق نسخة منها( 
بتقدمي تقرير كل ثالثة اشهر عن 

جهودها ملكافحة املخدرات.
6 � من واقع االسئلة البرملانية 

التي وجهناها الى كل من:
� وزير الداخلية.
� وزير الصحة.
� وزير التربية.

� وزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية.

� وزير االعالم.
� وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء.
� وزير املالية )االدارة العامة 

للجمارك(.
� وزير الشؤون االجتماعية 

والعمل.
غل����ب عل����ى ردود الوزراء 
بيانات بتواريخ قدمية ولم يتم 

جتديدها او متابعتها.

44 عام 2008 مبعدل %37.

مالحظات

كما ق����دم الصرع����اوي في 
العديد من املالحظات  دراسته 
جاء فيها: 1 � لم نس����تدل على 
وجود اس����تراتيجية متكاملة 
واضحة املعالم تشترك فيها كل 
اجلهات املعنية التي تعكس نهج 

حكومة ملواجهة هذه اآلفة.
2 � عدم وجود بيانات وارقام 
واحصاءات صادرة بشكل دوري 
بشأن قضية املخدرات بالتفاصيل 
التي تتعلق بها )االجتار، حيازة 
وتعاط، جلب مخ����درات، ضد 

مجهول، الوفيات.. الخ(.
3 � م����ن الواض����ح ان هناك 
جهودا فردية لكل جهة على حدة 

للتعامل مع هذه القضية.
4 � اكد مدي���ر عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات الشيخ 
احمد اخلليف���ة ان عام 2010 
سيكون نهاية قضية املخدرات، 
في حني لم نستدل على وجود 
خطوات واستراتيجية للوصول 

6 - م����ن واق����ع االس����ئلة 
الت����ي وجهناها الى  البرملانية 

كل من:
- وزير الداخلية.
- وزير الصحة.
- وزير التربية.
- وزير االوقاف.
- وزير االعالم.

- وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء.

- وزير املالي����ة )االدارة 
العامة للجمارك(.

- وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل.

غل����ب على ه����ذه الردود 
بيانات بتواريخ قدمية ولم يتم 
جتديدها او متابعتها، واختتم 
الصرعاوي تصريحه بالثناء 
والشكر لرجال وزارة الداخلية 
ورجال اجلمارك على جهودهم 
وفق االمكانيات املتاحة لهم 
للحد من انتشار هذه اآلفة كما 
ش����كر رئيس وأعضاء جلنة 
الظواهر السلبية لتبنيها هذه 
القضية التي تؤرق املجتمع 

الكويتي بأسره.
التي  وعن اهم املؤشرات 
كش����فت عنه����ا االحصاءات 
والبيان����ات اخلاصة بجرائم 
املخدرات، قال الصرعاوي انها 

تتمثل باملقارنات التالية:

المؤشرات

� انخفاض مؤشر االجتار 
باملخدرات من 183 عام 2007 
الى 133 عام 2008 مبعدل قدره 

.%27
� ارتف����اع مؤش����ر جرائم 
حيازة وتعاطي املخدرات من 
605 ع����ام 2007 الى 618 عام 

2008 مبعدل قدره %2.
� انخفاض مؤشر جرائم 
جلب املخ����درات من 96 عام 
2007 الى 86 عام 2008 مبعدل 

قدره %10.
� ارتفاع مؤشر جرائم ضد 
مجهول من 17 عام 2007 الى 
58 ع����ام 2008 مبعدل قدره 

.%41
� ارتفاع عدد الوفيات من 
املخدرات من 32 عام 2007 الى 

قدم النائب عادل الصرعاوي 
لرئيس جلنة الظواهر السلبية 
بتاري����خ 15 اجلاري دراس����ة 
مقارنة الحصائي����ات وزارة 
الداخلية عن مشكلة املخدرات 
للسنوات من 2005 الى الربع 
االول من العام احلالي 2009 
وذل����ك من واق����ع اجتماعات 
اللجنة والتي كان اولها بتاريخ 
2009/7/9، واشار الصرعاوي 
الى االسئلة التي قدمها لعدة 
وزراء حول اجراءات احلكومة 
الت����ي اقرت في  للتوصيات 
جلس����ة 4 ابري����ل 2007 عن 
الثالث����ة االمنية  املس����ارات 
والوقائية والعالجية املشار 
اليها في توصي����ة املجلس، 
ومن هذا املنطلق نضع عدة 
مالحظات حول ردود الوزراء 
واملقارنة لالحصائيات الواردة 
من الداخلية وبعض البيانات 

املتاحة:
1 - لم نستدل على وجود 
استراتيجية متكاملة واضحة 
املعالم تش����ترك فيها جميع 
اجلهات املعنية التي تعكس 
نهج حكوم����ة ملواجهة هذه 

اآلفة.
2 - ع����دم وجود بيانات 
وأرق����ام واحصاءات صادرة 
بش����كل دوري بشأن قضية 
التي  املخ����درات بالتفاصيل 
تتعلق بها )االجتار � حيازة 
وتعاط � جلب مخدرات � ضد 

مجهول � الوفيات ..الخ(.
الواض����ح ان  3 - م����ن 
هناك جهود فردية لكل جهة 
على ح����دة للتعامل مع هذه 

القضية.
4 - أكدت وزارة الداخلية 
ان عام 2010 س����يكون نهاية 
قضية املخدرات في حني لم 
نستدل على وجود خطوات 
واستراتيجية للوصول لهذا 

الهدف.
5 - لم تلت����زم احلكومة 
بالتوصيات التي أقرها مجلس 
االمة بجلس����ة رقم »13 ب« 
بتاري����خ 2007/4/3 بتقدمي 
تقرير كل ثالثة ش����هور عن 

جهودها ملكافحة املخدرات.

عادل الصرعاوي

معدل الجريمة للسنوات من 2001 إلى 2008 لكل 100 ألف من السكان

جرائم عدد السكانالسنوات
المخدرات

معدل 
التغييرالجريمة

20012.243.08069831-

20022.261.956790332

20032.325.440757303-

20042.390.591884333

20052.457.257854303-

20062.328.116862377

20072.410.829901370

20082.495.851895352-

املصدر – وزارة الداخلية

جدول المقارنة بين السنوات 2005 ـ 2006 ـ 2007 ـ 2008 ـ 2009

نوع القضية
عدد القضايا

الربع األول 2009عام 2008عام 2007عام 2006عام 2005

20018218313343االجتار باملخدرات

585599605618178حيازة وتعاط

5550968621جلب مخدرات

1431175818ضد مجهول

5240324412الوفيات

2 غ ك10 ك3 غ ك41 ك9 غ ك23 ك3 غ ك37 ك4 غ ك48 كالوفيات كويتي وغير كويتي

1261124512581246365إجمالي عدد املتهمني

726 كعدد املتهمني كويتي وغير كويتي
 535
غ ك

731 ك
 495
غ ك

725 ك
533
غ ك

728 ك
 518
غ ك

159 غ ك206 ك

331934246عدد املتهمني )اإلناث(

املصدر: وزارة الداخلية

مقارنة قضايا المخدرات حسب السنوات
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005

االتجار بالمخدرات

جلب مخدرات

الوفيات عدد المتهمين

حيازة وتعاط


