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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

• شكر وتقدير	

يسجل فريق العمل شكره للمستشار 
العسعوسي  علي  ض��رار  العام/  النائب 
ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ودع���م���ه ل��ل��م��ب��ادرات 
التي  النموذجية  والدراسات  التطويرية 

يعمل عليها أعضاء النيابة العامة.

المحامي  دور  على  العمل  فريق  ويثني 
ع���دنان  مب���ارك  المستش���ار/  الع��ام 
الرفاعي خالل إشرافه على أعمال نيابة 
أعمال  ومتابعة   2021 عام  في  األحداث 

الدراسة.

ويستذكر فريق العمل الدور البارز الذي 
لعبه األستاذ/ محمد صالح العلي مدير 
تأسيس  في  والخمور  المخدرات  نيابة 
فكرة الدراسة وذلك خالل فترة توليه 
في  األحداث  نيابة  مدير  نائب  منصب 

النصف األول من عام 2021.

•	 Appreciation 

The team at the Juvenile Prosecution 
thanks the Attorney General Coun-
sellor/ Dherar Ali AlAsousi for his con-
tinuous support for the development 
initiatives and model studies that the 
members of the Public Prosecution 
are working on.

It also commends the role of the 
Deputy Attorney General Counsel-
lor/ Mubarak Adnan AlRefai for his 
supervision and follow-up on the 
Juvenile Prosecution.

Lastly, the team would also like to re-
call the prominent role played by Mo-
hammed Salah AlAli, Director of the 
Drugs and Liquor Prosecution in es-
tablishing the idea of the study during 
his tenure as Deputy Director of the 
Juvenile Prosecution in the first half 
of the year 2021.
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• المقدمة	

االعتداء  )جرائم  دراسة  خالل  من  القانونية  تجربتها  استغالل  األحداث  نيابة  آثرت 
على النفس والمال( لما تمثله فروع تلك القضايا من أثر في قياس النفس اإلجرامي 
لدى فئة األحداث ، أخذاً بالبيان المعلوماتي المؤسس على أسلوب اإلحصاء الرقمي 
مرتكبي  األحداث  من  لشريحة  الميداني  بالمسح  المتبوع  الدراسة  محل  للقضايا 
تلك الطائفة من الجرائم لتمكين المهتمين والمسؤولين وإيجاد الحلول الناجحة 

للحد من الجريمة تحقيقًا ألهداف التنمية المستدامة.

محل  القضايا  كافة  دراسة  على  كاملة  ميالدية  سنة  خالل  العمل  فريق  وعكف 
الدراسة )جرائم االعتداء على النفس والمال( وفقًا للتكييف القانوني المبدئي لتلك 
الجرائم الواردة لنيابة األحداث خالل الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 
الستظهار الصورة الواضحة لسلوك األحداث الجانحين وقياس نمط تصرفاتهم 
وفق مؤشر قياس موضوعي وشمولي لبيانات لم يسبق رصدها شملت بيان أعداد 
لماهية  باإلضافة  للوقائع  والمكاني  الجغرافي  والنطاق  مرتكبيها  وهوية  القضايا 

األداة المستخدمة في االعتداء أو قيمة الشيء محل التعدي.

•	 Introduction

The Juvenile Prosecution chose to utilize its leading legal experience through 
“Crimes of Self Assault and Money” study for what these cases represent and the 
impact its has on the criminal psyche of that age group, taking the informational 
statements based on the numerical statistics of the cases under study, followed 
by a field survey of a group of juveniles who committed such crimes, to enable the 
legislative departments to put effective solutions to reduce such crimes in order to 
achieve the goals of sustainable development.

Over the course of a year, the team studied all cases concerning crimes of As-
sault and Money received by the juvenile prosecution  from January 1st 2021 to 
December 30th 2021 under the supervision of the Head of Juvenile Prosecution 
to provide clear scientific evidence of the behavior of juvenile offenders according 
to an objective and comprehensive analysis that included data regarding the total 
number of cases, offenders identity, geographical information and the weapon 
used in the assault.
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

15 - 18 سنة 
)ُمساءلون جنائيًا(
15 - 18 Criminally 

Liable

7 - 14 سنة )ُمساءلون جنائيًا(
7 - 14 Criminally Liable

تمهيد
Preamble

تعداد األطفال في دولة الكويت عام 2021
The Population of children in Kuwait in 2021

تقسيم األطفال بحسب الشريحة العمرية
Children according to age group

0 - 6 سنة )غير 

ُمساءلين جنائيًا(
0 - 6 Criminally 

Irresponsible

تعداد السكان
The Population

1٫056٫831
طفل

4٫627٫674
نسمة

* المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية
* Source: the Public Authority for civil infomation

22.8%
عدد األطفال من إجمالي عدد السكان

44.3%

18.6%37.1%

Percentage of children out of the total population

child
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إجمالي عدد قضايا االعتداء على النفس والمال المسجلة في
 نيابة األحداث عام 2021 )398 قضية(

Total number of Assault / Battery and Financial cases registered in the 
Juvenile Prosecution in 2021 )398 cases(

إجمالي عدد قضايا 
االعتداء على النفس 

إجمالي عدد قضايا 
االعتداء على المال 

Total number of 
Assault / Battery 

cases

Total number of 
Financial cases

398

242
قضية
cases

156
قضية
cases

قضية
cases
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم االعتداء على النفس والمال
Assault/ Battery and Financial crimes

إجمالي عدد المتهمين بقضايا االعتداء على النفس على مستوى  دولة الكويت وفقًا للجرائم محل الدراسة
Total number of offenders in Assault/Battery cases in the state of Kuwait according to the crimes under study

إجمالي عدد المتهمين بقضايا االعتداء على المال على مستوى دولة الكويت وفقًا للجرائم محل الدراسة
Total number of offenders in Financial cases in the state of Kuwait according to the crimes under study

البالغين

البالغين

األحداث

األحداث

Adults

Adults

Juveniles

offenders

offenders

Juveniles

 3136

 1896

 2720

 1652

 416

 244

متهم

متهم
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جرائم االعتداء على النفس
Crimes of Assault/ Battery

فروع جرائم االعتداء على النفس
Branches of Assault/Battery crimes

القتل واالنتحار 
والشروع فيهما
Murder Suicide 

Attempted 
murder and 
Attempled 

Suicide

القتل واالنتحار والشروع فيهما
Murder, Suicide, Attempted 

murder and Attempted Suicide

6.6%93.4%

الضرب
Battery

 الحيز الذي تشكله
 كل جريمة من جرائم
االعتداء على النفس

the percentage each 
crime constitutes

الضرب

على نحو
محسوس

التعدي 
الخفيف

Battery

Tangible 
Harm

Assault

مفضي آلالم 
بدنية شديدة

Causing 
severe 

Physical pain

مفضي ألذى 
بليغ

Aggravated 

Assault

مفضي لعاهة 
مستديمة

causing permanent 

disability
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم القتل واالنتحار والشروع فيهما بحسب الكم
Murder, Attempted Murder, suicide and Attempted suicide

crimes according to quantity

بلغ عدد قضايا القتل واالنتحار والشروع فيهما 16 قضية 
The Total number of Murder, Attempted Murder, Suicide and Attempted suicide

Attempted suicide cases is 16

 بلغ عدد األحداث المتهمين بارتكاب جرائم القتل واالنتحار والشروع فيهما  16 حدث
The Total number of Juveniles accused of Committing Murder, suicide,

attempted murder and attempted suicide is 16

االنتحار والشروع فيه

القتل والشروع فيه

Suicide and Attempted Suicide

Murder and Attempted Murder

75%

25%

75%

25%

من  15 - 18 
سنة 

15 to 18 yrs
من  7 - 14 سنة 
7 to 14 yrs
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56.25%43.75%
أجنبيكويتي
KuwaitiForeigner

جرائم القتل واالنتحار والشروع فيهما بحسب الهوية
Murder, Attempted Murder, suicide and Attempted suicide

Crimes according to identity

 األحداث المتهمين بارتكاب جرائم القتل واالنتحار والشروع فيهما 
بحسب الجنس والجنسية

The Total number of Murder, Attempted Murder, Suicide and Attempted suicide

according to sex and nationality

68.75%

31.25%

ذكر

أنثى

Male

Female
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2 2 2

1

3

0 0 0

2

0

2 2

Dec.Nov.Oct.Sept.Aug.Jul.Jun.MayApr.Mar.Feb.Jan.

25%

18.75%

25%

12.5%

6.25%

12.5%

جرائم القتل واالنتحار والشروع فيهما بحسب الزمان والمكان
Murder, attempted Murder, Suicide and attempted Suicide

crimes according to place and time

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر

 النطاق الزمني والجغرافي لورود قضايا القتل واالنتحار والشروع فيهما
The geographical and time range of registered  Murder, Suicide, Attempted Murder 

and Attempted Suicide cases in the Juvenile Prosecution
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جرائم القتل واالنتحار والشروع فيهما بحسب الزمان والمكان
Murder, Attempted Murder, suicide and Attempted Suicide

crimes according to place and time

اإلطار المكاني الرتكاب جرائم القتل واالنتحار والشروع فيهما
The spatial framework of committing Murder, Suicide, Attempted Murder and At-

tempted Suicide crimes

األحداث  قبل  من  المستخدمة  األدوات 
المتهمين بارتكاب جرائم القتل واالنتحار 

والشروع فيهما
Weapons Used by juvenile offenders in Murder, 
Suicide, Attempted Murder and Attempted Sui-
cide cases

%81.25

سكن 
خاص

مجمعات
تجارية

محالت 
خاصة طرق عامة

Private
Houses

MallsShops Main Roads

%6.25 %6.25%6.25

%87.5

أسلحة 
بيضاء

أدوات 
أخرى %12.5

جرائم القتل واالنتحار والشروع فيهما بحسب الكيفية والمآل
Murder, Attempted Murder, Suicide and Attempted Suicide 

crimes according to method used

cold weapons

Other
weapons
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

1
case

out of 4 cases

قضية

 من أصل 4 قضايا

 عدد قضايا الشروع بالقتل  
التي تضمنت تنازل المجني 

عليه عن حقه
The Total number of Attempted 
Murder cases which included 
the victims waiver of his rights

* مالحظة: لم ترد لنيابة األحداث جريمة قتل خالل عام 2021
* Note: No murder cases were registered in the Juvenile Prosecution in 2021
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جرائم الضرب بحسب الكم
Assault/ Battery crimes according to quantity

 عدد األحداث المتهمين بارتكاب جرائم الضرب 400 حدث
Total number of Juvenile offenders in crimes of Assault/ Battery is 400 juveniles

%79.6%3.5

%1.8 %13.3

%1.8

عدد قضايا الضرب بأنواعها 226 قضية
Total Number of  Assault/ Battery cases is 226 

على نحو
محسوس

التعدي 
الخفيف

Tangible 
Harm

Assault

مفضي آلالم 
بدنية شديدة

Causing severe 
Physical pain

مفضي ألذى 
بليغ

Aggravated 
Assault

مفضي لعاهة 
مستديمة
causing 

permanent 
disability

74.75%

25.25%

من  15 - 18 
سنة 

15 to 18 yrs
من  7 - 14 سنة 
7 to 14 yrs
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

66.5%33.5%
أجنبيكويتي
KuwaitiForeigner

جرائم الضرب بحسب الهوية
Assault/ Battery crimes according to identity

  األحداث المتهمين بارتكاب جرائم الضرب بحسب الجنس والجنسية
Juveniles accused in committing crimes of Assault/Battery according to sex and nationality

90%

10%

ذكر

أنثى

Male

Female
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23.4%

17.7%

15.5%

17.7%

18.6%

7.1%

جرائم الضرب بحسب الزمان والمكان
Assault/ Battery crimes according to time and place

Dec.Nov.Oct.Sept.Aug.Jul.Jun.MayApr.Mar.Feb.Jan.

0

10

20

30

40

50

23

7

30

42

20

14

10

14
12

16

20
18

النطاق الزمني والجغرافي لورود قضايا الضرب
The geographical and time range of Assault/Battery cases registered in the 

Juvenile Prosecution.

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم الضرب بحسب الزمان والمكان

جرائم الضرب بحسب الكيفية والمآل

Assault/ Battery crimes according to time and place

Crimes of Assault/Battery according to method used

اإلطار المكاني الرتكاب جرائم الضرب
The Spatial framework of committing Assault / Battery crimes

األدوات المستخدمة مـن قبـل األحـدات المتهمين بارتكاب جرائم الضرب
Weapons used by Juvenile offenders in committing crimes of Assault / Battery

62%

33.3%

3.5%

14.4%

13.7%

52.3%

5.8%15%

طرق عامة
Main Roads

أسلحة بيضاء
cold weapons

سكن خاص
Private Houses

بدون أدوات
without weapons

محالت خاصة
Shops

أدوات أخرى
Other

مجمعات تجارية
Malls

أخرى
Other
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 عـدد قضايا االعتداء بالضرب
 التي تضمنت تنازل المجني

عليه عن حقه
Total number of Assault/Battery 

cases which included the 
victims waiver of his rights

57
cases
قضية

out of 226 cases
 من أصل 226 قضية
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

عدد جرائم التعدي على النفس المسجلة في نيابة األحداث 
خالل الفترة من عام 2011 حتىعام 2021

Total number of Assault/Battery cases registered in the Juvenile Prosecu-

tion from the year 2011 to the year 2021

2011

2013

2015

2017

2019

2012

2014

2016

2018

2020

2021

338

333

313

237

402

349

328

273

342

158

242

مؤشر الجرائم الماضية
Previous Crimes Indicator
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السرقة

Theft اإلتالف
والحريق

 Arson and
Vandalism

النصب وخيانة
 األمانة

 Fraud and
crimesof 

Breach of trust

النصب وخيانة  األمانة
Fraud and crimes

 of Breach of trust

اإلتالف والحريق
Arson and vandalism

السرقة
Theft

6.4%
16%

جرائم االعتداء على المال
Financial Crimes

فروع جرائم 
االعتداء على 

المال
Branches of 

Financial Crimes

77.6%
Total number of Financial cases is 156

عدد قضايا جرائم االعتداء على المال 156 قضية
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

54.1%45.9%

جرائم االعتداء على المال بحسب الهوية
Financial Crimes according to identity

 عدد األحـداث مرتكبـي جـرائم االعتـداء علـى المـال بحسـب الجنس 
والجنسية 244 حدث

Juvenile offenders in Financial crimes according to sex and nationality - 244 
Juvenile offender 

 

ذكر
Male

أنثى
Female

85.7%

14.3%

أجنبيكويتي
KuwaitiForeigner
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جرائم السرقة بحسب الكم
Theft crimes according to quantity

بلغ عـدد قضـايا السـرقة 121 قضـية
Total number of Theft cases is 121

بلغ عدد  األحداث المتهمين بارتكاب جرائم السرقة 189 حدث
Total number of Juvenile offenders in committing crimes of Theft is 189 Juvenile

87.3%

12.7%

من  15 - 18 
سنة 

15 to 18 yrs
من  7 - 14 سنة 
7 to 14 yrs

سرقة عن طريق  القوة واإلكراه
Robbery

سرقة عادية
Theft

سرقة عن طريق الكسر
Burglary

71.9%

19.8%

8.3%
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم السرقة بحسب الهوية
Crimes of Theft according to identity

األحداث المتهمين بارتكاب جرائم السرقة بحسب الجنس والجنسية 
Juvenile theft crimes offenders according to sex and nationality

 

ذكر
Male

أنثى
Female

83.6%

16.4%

47%53%
أجنبيكويتي
KuwaitiForeigner
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جرائم السرقة بحسب الزمان والمكان

 النطاق الزمني والجغرافي لورود قضايا السرقة
the geographical and time range of theft cases registered

in the Juvenile Prosecution

0

5

10

15

20

25

30

10
9

4

11

2

13

4 4
6

3

25

30

Dec.Nov.Oct.Sept.Aug.Jul.Jun.MayApr.Mar.Feb.Jan.

21.5%

27.25%

18.2%

18.2%

9.9%

4.95%

Theft crimes according to time and place

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم السرقة بحسب المكان والماهية

أشياء اخرى
Other

اموال نقدية

مركبات آلية

منقوالت

Cash Money

Vehicles

Movable property

ماهية
المسروقات
Type of Stolen

Property

%29.25 %30.75

%13.85%26.15

ا
طـار الــمـكـانــــي الرتـكـاب جــرائـم الـسرقــة
The spatial framework in committing crimes of Theft

Crimes of Theft according to place and type of stolen property

طرق عامة
Main Roads

سكن خاص
Private Houses

محالت خاصة
Shops

أخرى
Other

مجمعات تجارية
Malls

49.6%4.95%18.2%16.5%10.75%
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Theft crimes according to value

جرائم السرقة بحسب القيمة والمآل

القيمة اإلجمالية للمسروقات 
The total value of stolen property

83,193
K.D

عدد قضايا السرقة التي تضمنت 
تنازل المجني عليه عن حقه

Total number of theft cases that included

the victims waiver of his rights 42
cases

قضية

out of 121 cases
 من أصل 121 قضية
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم اإلتالف والحريق بحسب الكم
Crimes of Arson and Vandalism according to quantity

عدد قضايا اإلتالف والحريق 25 قضية
Total number of Arson and Vandalism cases is 25

عدد األحداث المتهمين بارتكاب جرائم اإلتالف والحريق 43 حدث 
The total number of juvenile offenders in Arson and Vandalism crimes is 43 juvenile

62.8%

37.2%

من  15 - 18 سنة 

من  7 - 14 سنة 

15 to 18 yrs

7 to 14 yrs
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79.1%20.9%
أجنبيكويتي
KuwaitiForeigner

ذكر
Male

أنثى
Female

جرائم اإلتالف والحريق بحسب الهوية
Crimes of Arson and Vandalism according to identity

97.6%2.4%

األحداث المتهمين بارتكاب جرائم اإلتالف والحريق بحسب الجنس والجنسية 
Juvenile Arson and Vandalism crimes offenders according to sex and nationality
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم اإلتالف والحريق بحسب الزمان والمكان
Crimes of Arson and Vandalism according to time and place

 النطاق الزمني والجغرافي لورود قضايا اإلتالف والحريق
The geographical and time range of registered Arson and Vandalism crimes

0

1

2

3

4

5

Dec.Nov.Oct.Sept.Aug.Jul.Jun.MayApr.Mar.Feb.Jan.

1

5

3

4

1

0 0

2 2 2 2

3

24%

4%

20%

24%

20%

8%

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر

 النطاق الزمني والجغرافي لورود قضايا السرقة
the geographical and time range of theft cases registered

in the Juvenile Prosecution
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Crimes of Arson and Vandalism according to place and nature

جرائم اإلتالف والحريق بحسب المكان والماهية

مركبات آلية

منقوالت

Vehicles

%20

%56

%12

%12

Movable property

ممتلكات عامة
Public Property

اخرى
Other

ماهية التلفيات
Damaged Property

اإلطار المكاني 
الرتكاب جرائم اإلتالف 

والحريق
The spatial framework of

committing crimes of
Arson and vandalism

سكن خاص
Private Houses

محالت خاصة
Shops

أخرى
Other

مجمعات تجارية
Malls

طرق عامة
Main Roads 52%

24%

8%

12%

4%
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم اإلتالف والحريق بحسب القيمة والمآل

القيمة اإلجمالية للتلفيات 
The total value of Vandalised Property.

Crimes of Arson and Vandalism according to value

6,433
K.D

عدد قضايا اإلتالف والحريق التي 
تضمنت تنازل المجني عليه عن حقه
Total number of Vandalism and Arson-

cases that included
the victims waiver of his rights 

7
cases

قضايا

out of 25 cases
 من أصل 25 قضية
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جرائم النصب وخيانة األمانة بحسب الكم
Fraud and Breach of trust crimes according to quantity.

عدد قضايا النصب وخيانة األمانة 10 قضايا
Total number of Fraud and Breach of trust cases are 10

عدد األحداث المتهمين بارتكاب جرائم النصب وخيانة األمانة 12 حدث 
Total number of Juveniles accused in committing crimes of Fraud and 

breach of trust are 12 juvenile offenders.

83.4%

16.6%

من  15 - 18 سنة 

من  7 - 14 سنة 

15 to 18 yrs

7 to 14 yrs
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم النصب وخيانة األمانة بحسب الهوية
Crimes of Fraud and Breach of trust according to identity

 األحداث المتهمين بارتكاب جرائم النصب وخيانة األمانة بحسب 
الجنس والجنسية

Juveniles accused in committing crimes of Fraud and breach of trust registered in 
the Juvenile Prosecution according to sex and nationality

75%25%
أجنبيكويتي
KuwaitiForeigner

ذكر
Male

أنثى
Female

75%25%
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جرائم النصب وخيانة األمانة بحسب الزمان والمكان
Fraud and Breach of trust crimes according to time and place

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Dec.Nov.Oct.Sept.Aug.Jul.Jun.MayApr.Mar.Feb.Jan.

000000

1 1 1

2 2

3

0%

0%

0%

10%

0%

10%

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر

* مالحظة: %80  من إجمالي قضايا النصب وخيانة األمانة تمت عبر الشبكة المعلوماتية
* Note:  80% of Fraud and Breach of trust cases were committed via the information network

 النطاق الزمني والجغرافي لورود قضايا النصب وخيانة األمانة
The geographical and time range of fraud and breach of trust cases registered in the 

Juvenile Prosecution
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

جرائم النصب وخيانة األمانة بحسب القيمة والمآل

القيمة االجمالية لألموال المختلسة بوسائل النصب وخيانة األمانة 
Total value of embezzled money through crimes of Fraud and breach of trust 

Crimes of Fraud and breach of trust according to value

424,022
K.D

عدد قضايا النصب وخيانة األمانة التي 
تضمنت تنازل المجني عليه عن حقه

Total number of Fraud and Breach of trust 
cases that included

the victims waiver of his rights

3
cases

قضايا

out of 10 cases
 من أصل 10 قضايا
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مؤشر الجرائم الماضية

عدد جرائم التعدي على المال المسجلة في نيابة األحداث 
خالل الفترة من عام 2011 حتىعام 2021

Total number of Financial Crimes cases registered in the Juvenile Pros-

ecution from the year 2011 to the year 2021

Previous Crimes Indicator

141

139

113

131

82

111

126

82

100

33

156

2011

2013

2015

2017

2019

2012

2014

2016

2018

2020

2021
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المسح العام

المسح الخاص

General Survey

Private Survey

كم الشريحة

جرائم االعتداء 
على النفس

الحالة التعليمية

الفئة العمرية

الجنس والجنسية

جرائم االعتداء 
على المال

الحالة االجتماعية

الموقع الجغرافي

Sex and Nationality

Geographical Location

Social Status

Categorys Age

Education Status

Assault crimes

Financial crimes

Field Surveysاالستبيانات الميدانية 

Categorys Quantity
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المسح العام

طبيعة الشريحة
Nature of category

General Survey

شريحة
ة ال

سي
س الشريحةجن

جن

م
نوع التعلي

92%

69%

31%

8%

64.5%

61.5%

35.5%

33%

5.5%

ذكر أنثى
Male Female

  14 سنة
 وأقل

14 Years 
and under

15 سنة  
وأكثر

15 Years and 
above

The
 N

ati
on

ali
tyCategorys sex

Type of Education

  كويتي
Kuwaiti

أجنبي
Foreigner

ال يتلقون خاصحكومي
تعليم PublicPrivate

Uneducated

200
حدث

 الخاضعين
لالستبيان

Survey Respondents

Juvenile

شريحة
ر ال

عم

Cate
go

rys
 ag

e
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المسح العام

طبيعة الشريحة

ممتازجيد جداجيدمقبولضعيف

10.5%

4%

27.5%25%

30%

37%

49%

4%

أخرىالنادي أصدقاء 
مشتركين

المدرسة

Nature of category

General Survey

عليمي
الت

ستوى 
الم

شي
ه المعي

فا
الر

التعرف على األصدقاء

البيئة العائلية

Le
ve

l o
f E

du
ca

tio
n

Li
vi

ng
 S

ta
nd

ar
d

The way of meeting friends

Parents status

21%

7.5%

71.5%

استقرار 
الوالدين

طالق 
الوالدين

وفاة أحد 
الوالدين

10.5%

24%

45.5%

20%

ممتازجيدمتوسطضعيف

WeakPass GoodVery
Good

ExcellentSchoolClubsOther
Common 
Friends

MarriedDivorcedDeceased 
Parent/s

PoorAverageGoodExcellent

10%

200
حدث

 الخاضعين
لالستبيان

Survey Respondents

Juvenile
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25%

23%

9.5%

15%

6.5%

21%

Place of Residenceمحل سكن الشريحة

المسح العام

طبيعة الشريحة
Nature of category

General Survey
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الباعث من التعدي على اآلخرين

مسبب السلوك العدوانيوجود عالقة سابقة مع المجني عليه

 مشاكل
أسرية

Family Issues

ثأر

Revenge

فراغ
Spare 

Time

 شعور داخلي
بالرضا

Satisfaction

 دفاع عن
النفس

Self-Defense

15.9%

52.2%

23.2%

5.8%

2.9%

ال
No

نعم
Yes

53.5%
46.5%

االلعاب اإللكترونية

Video Games

المحيط األسري
Family 

Environment

69.9%

30٫1%

المسح الخاص

استبيانات جرائم االعتداء على النفس
Crimes of Assault/Battery Survey

Private survey

The Motive

Previous relationship with the victimReason of Aggressive Behavior
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ظروف التعدي

الندم على نتائج فعل االعتداءاألسلوب االعتيادي للتعدي على اآلخرين

منفرد
Alone

 بمعية
أصحابه

With 

Friends

 بمعية
أهله

With Family

53.1%

20.9%

26%

أسلحة بيضاء
Cold Weapons

بدون أدوات
Without 

Weapons

13.1%

86.9%

ال
No

نعم
Yes

25%

75%

المسح الخاص

استبيانات جرائم االعتداء على النفس
Crimes of Assault/Battery Survey

Private survey

Conditions of Assault

The remorse for the act of assault The usual method of assaulting others
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مسبب التعدي على المال الباعث من التعدي على المال

سوابق جنائية مماثلة لألسرة

الحاجة

In Need

البيئة العائلية
Family 

Environment

الفراغ
Spare 

Time

 ألعاب
إلكترونية

Videogames

21.9%
12.5%

28.1%15.6%

ليس لديهم سوابق
No

لديهم سوابق
Yes

87.5%

12.5%

استبيانات جرائم االعتداء على المال

المسح الخاص

أصدقاء السوء
Bad Friend 
Influence

 مخالطة
اصدقاء السوء

Bad Friend 
Influence

50%71.9%

Financial Crimes Survey

Private Survey

The MotiveReason of Crime

Similar Offence Committed By a Family Member 
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جرائم االعتداء على 
النفس والمال

دارسة ميدانية رقمية 
نيابة األحداث

معرفتهم  نطاق  توسيع  بهدف  الطفولة  بمشاكل  المختصين  أيدي  بين  الدراسة  هذه  نضع   
إيجاد  على  والعمل  إليه  أنظارهم  وتوجيه  المنحرف  بالحدث  والقانونية  واالجتماعية  النفسية 
أفضل الطرق لوقايته من ارتكاب الجرائم، وعليه نورد بعض النتائج المستخلصة من الدراسة: 

ارتكابًا  األكثر  كانت  عامًا   )18-15( مابين  العمرية  الفئة  أن  إلى  الدراسة  تشير 
للجرائم الواقعة على النفس والمال وهي مرحلة المراهقة التي يبدأ من خاللها 
الصراع بين المراهقة وبين الوسط المحيط به وهذا الصراع يكون عقبة تعترض 

طريق تربية الحدث فيصبح سريع االنقياد للسلوك المنحرف.

وسائل  إجمالي  من   33.3% حوالي  البيضاء  األسلحة  استخدام  نسبة  بلغت 
االعتداء على النفس ،مما ُينبئ عن ضعف الرقابة وسهولة تحصل األحداث على 

هذه األسلحة . 

• النتائج	

The study indicates that the age group between 15 – 18 years is the most 
likely to commit Assault/Battery and Financial crimes as at that age , the 
stage of adolescence is the issue because it is when the conflict begins 
between adolescence and the environment the juvenile is sewn in.

The study shows that main roads are the most places in which assault, 
theft, arson and vandalism crimes occur.

The rate of using weapons in crimes of Assault/Battery has reached 
33.3 % which indicates the poor control of the parents and the ease 
with which juveniles obtain these weaopns.

1

3

2
الضرب  جرائم  فيها  تقع  التي  األماكن  أكثر  العامة  الطرق  أن  إلى  الدراسة  تبين   

والسرقة واإلتالف والحريق.
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We place this study in the hands of those concerned with childhood problems, 
including officials, legislators and researchers, with the aim of expanding their 
psychological, social and legal knowledge of the deviant juvenile and directing 
their attention to it, to work on finding the best solutions for the juvenile. 

على  العدواني  للسلوك  كمسبب   70% يقارب  ما  االلكترونية  األلعاب  شكلت   
اآلخرين،  خاصة و أن بعض تلك األلعاب لها آثار سلبية على الطفل وُتنمي لديه 

الشعور بالعنف و باالستمتاع في إيذاء اآلخرين و تدمير ممتلكاتهم.  

تشير الدراسة الى ان الشعور بالندم بعد ارتكاب الجريمة لدى األحداث بلغ حوالي 
%75.5 ، إذ من الضروري تضافر الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة لتوعية 
مخاطر  لبيان  التوعية  وسائل  من  غيرها  أو  دراسية  مواد  بوضع  سواء  الحدث 

الجريمة و أثرها على الحدث و أسرته . 

•	 Results

The study indicates that bad company is a reason for the juveniles devia-
tion and which may lead to a person to commit criminal acts.

The study indicates that feeling remorseful after committing a crime in ju-
veniles have reached 75.5%, as it is important to combine efforts between 
all relevant auhorities to put effective solutions and develop studies and 
all means of awareness to educate the juveniles and show the dangers of 
the crime and the impact it has on them and their families.

4

6

5
توضح الدراسة أن رفقاء السوء أحد األسباب في انحراف الحدث وقد يدفعونه إلى 

ممارسة أنماط السلوك االجرامي.

Video games as a reason of aggressive behavior have made up approxi-
matley 70%, especially that some of these games have a negative impact 
on the child and develop a sense of violence and enjoyment in harming 
others.
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