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اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود

قاع��دة الظعاي��ن البحري��ة تع��د نقل��ة نوعية في 
مج��ال عمل األمن البحري لما تتمتع به من إمكانيات 
عالي��ة عل��ى كاف��ة المس��تويات، وبما يناس��ب طبيعة 
عم��ل أم��ن الس��واحل والح��دود مما يس��هم ف��ي رفع 
مس��توى األداء والق��درة على التمي��ز وتلبية متطلبات 

األمن البحري العصري .

الظعاين  قاعـدة  تد�شـني  ياأتي 
ح�شـرة  مــن  بتوجيهات  البحـرية 
حمد  بن  متيم  ال�شيخ/  ال�شمو  �شاحب 
حفظه  املفدى  البالد  اأمري  ثاين  اآل 
اهلل ورعاه ومبتابعة من معايل ال�شيخ/ 
عبداهلل بن نا�شر اآل ثاين رئي�س جمل�س 

حتديث  على  الداخلية  ووزير  الوزراء 
واملنظومات  الأجهزة  مختلف  وتطوير 
وخدمية  اأمنية  مباٍن  باإن�شاء  الأمنية 
وجتهيزها  املناطق  مختلف  يف  جديدة 
التطور  ملواكبة  املعدات  باأحدث 
ورفدها  الدولة  ت�شهده  الذي  ال�شامل 

ينعك�س  ومبا  املوؤهلة  الب�شرية  بالكوادر 
وال�شتقرار  الأمن  حالة  على  اإيجابيا 
حتقيق  اأجل  من  الدولة  تعي�شها  التي 
ت�شمنتها  التي  الداخلية  وزارة  ر�شالة 
حتقــيق  وهــــي  ا�شـــرتاتيجـيــتــها 

ال�شتقرار الأمني والتميز يف الأداء. 

اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود
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تطوير  يف  نوعية  نقلة  املبنى  يعد  كما 
حيث  البحرية  الأمنية  اخلدمات 
البحرية  الإدارة  متطلبات  جميع  ي�شم 
احلدود  تاأمني  يف  ي�شهم  مبا  الع�شرية 
البحرية للدولة وتقدمي خدمات بحرية 
بنف�س  واملقيمني  للمواطنني  راقية  
امل�شتوى من حيث كفاءة الأداء، ف�شال 
بارزة  وعالمة  اأمنيا  �شرحا  كونه  عن 
تدلل على النه�شة العمرانية يف الدولة 
حيث جتمع مباين القاعدة البحرية بني 

اأ�شالة الرتاث القطري وروعة الت�شميم 
الإدارة  حاجة  تلبي  احلديث،  الأمني 
اإلى  واحلدود  ال�شواحل  لأمن  العامة 
الإمكانيات  باأحدث  بناء حديث جمهز 
جمالت  تخدم  التي  املتطورة  البحرية 

الأمن البحري .
 والقاعدة البحرية تعد منوذجا لالإدارة 
اإن�شاوؤها على م�شاحة  احلديثة فقد مت 
يف  مربع،  مرت   639800 بـ  تقدر  كلية 
 143164 املباين   م�شاحة  بلغت  حني 

مرتا مربعا مق�شمة على 25 مبنى داخل 
الإدارة.

ويقع مبنى الإدارة يف منطقة �شمي�شمة 
منت�شف  يف  مبا�شرة،  ال�شاحل  على 
م�شاحة الدولة بحيث ي�شتغرق النتقال 
ال�شمال  لأق�شى  �شمي�شمة  منطقة  من 
60 ميال بحريا ويف اجتاه اجلنوب 80 
ميال بحريا، وقد مت اختيار هذا املوقع 
املياه  تاأمني  خالله  من  لي�شهل  بعناية 

الإقليمية للدولة واملراكز احلدودية.
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البحرية في منطقة  الظعاين  قاعدة  تقع   
سميسمة على الساحل مباشرة 
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وهذه القاعدة البحرية فتحـت جمالت 
كثرية لتطوير وحتديث الإدارة والرتقاء 
مبنت�شبيها من ال�شباط والرتب الأخرى 
لهم،  املقدمة  اخلدمات  خالل  مـن 
اأجهـزة  من  متتلكه  مبا  اأ�شهمت  كما 
العمل  تطوير  يف  تكنولوجية  ومقومات 
الأمني اخلا�س باأمن ال�شواحل، وتعزيز 
عرب  الإدارة  منت�شبي  لدى  املهارات 
التدريبات املختلفة يف كافة الوقات من 
خالل مركز التدريب والتاأهيل البحري 

الذي يعمل على تطوير برامج التدريب 
اخلا�شة مبنت�شبي الإدارة.

بالعنا�شر  الإدارة  تزويد  مت  كما 
والكوادر الب�شرية من ال�شباط والرتب 
التعامل  على  والقادرة  املدربة  الأخرى 
العن�شر  باعتبارها  التكنولوجيا  مع 
التطوير  نحو  جمال  كل  يف  الأهم 
توؤدي  الإدارة  اأن  خ�شو�شا  والتحديث 
الأمن  امل�شوؤولة عن  مهام متنوعة وهي 

البحري. 

العامة  الإدارة  وتنق�شم 
اأربع  اإلى  واحلدود  ال�شواحل  لأمن 

الإدارية،  ال�شوؤون  اإدارة  هي  اإدارات 
املناطق  واإدارة  العمليات،  واإدارة 
وبع�س  الإ�شناد،  واإدارة  اخلارجية، 
الإدارات لها اأق�شام خارج مبنى الإدارة، 
ريا�شيا  ناديا  الإدارة  مبنى  وي�شم 
متكامال ي�شم م�شبحني اأوملبيني، وثالثة 
مغلق،   رماية  وميدان  متنوعة،  مالعب 
ومقرا  طبية،  عيادة  املباين  ت�شم  كما 
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وور�شا  اإدارية،  ومباين   ، املدين  للدفاع 
عمليات،  وغرفة  وال�شيانة،  للت�شنيع 
بحري،  تدريب  ومركز  بحريا،  وميناء 
لل�شباط  و�شكنا  اأ�شلحة،  وم�شتودعات 
الأخرى  للرتب  و�شكنا  �شريرا،   150 به 
به  للزائرين  و�شكنًا  �شرير،   1600 به 
خلدمة  ومرافق  جناحا،  و25  غرفة   50
من  وغريها  وم�شجدا  الإدارة  منت�شبي 

املرافق الأخرى 
وقد اأ�شهم مبنى الإدارة اجلديد يف اأدائها 

ملهامها الأمنية من خالل ما متتلكه من 
اإمكانيات كامليناء البحري الذي يت�شمن 
اإلى  اأكرث من ر�شيف بحري بعمق ي�شل 
6 اأمتار ي�شتوعب اأكرب الزوارق البحرية 
بالإدارة، حيث اإن الإدارة لديها عدد كبري 
تغطي  والطرادات احلديثة  الزوارق  من 
بالكامل  قطر  لدولة  البحري  النطاق 
وحماية ال�شواحل القطرية وتقدمي العون 
ال�شواطئ  ملرتادي  البحرية  واخلدمات 
مدار  على  املائية  الألعاب  وممار�شي 

الروتينية  الدوريات  خالل  من  ال�شاعة 
العمليات  وفريق  ال�شواحل  من  القريبة 
القريبة  والدوريات  اخلا�شة  واملهمات 
املبنى  اأ�شهم  وقد  القطرية  احلدود  من 
اخلدمات  وتطوير  حت�شني  يف  اجلديد 
الإدارة  تقوم  حيث  للجمهور  املقدمة 
بتقدمي امل�شاعدة البحرية ملرتادي البحر 
الطوارئ  رقم  على  الت�شال  خالل  من 
غرفة  اإلى  حتويله  يتم  والذي   )  999  (
عمليات الإدارة املت�شلة بغرفة العمليات 
فيما  وذلك  الوطن(   )بدرع  الرئي�شية 
البحرية  واملراقبة  بالعمليات  يتعلق 
يف  للمحتاجني  العون  تقدمي  ل�شرعة 
البالغات  مع  التعامل  و�شرعة  البحر 

واحلد من املخاطر البحرية. 
اإن�شاء  فر�شة  اجلديد  املبنى  اأتاح  كما 
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 تســتوعـــب 25 مبنــى علــــى مساحـــة  143164 مــترا 
مربعا

 تضم جميع متطلبات اإلدارة البحرية العصرية بما 
يسهم في تأمين الحدود البحرية للدولة 
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يف  امل�شتويات  اأعلى  على  حديثة  ور�س 
البحرية  املعدات  واإ�شالح  ت�شنيع 
الدورية  ال�شيانة  تقدمي  يف  وامل�شاهمة 
جلميع الزوارق البحرية وكافة الو�شائط 
البحرية الأخرى دون ال�شتعانة بجهات 

خارجية. 
وهامة  حيوية  مبهام  الإدارة  وتقوم 
الأمنية  واحلماية  بالرقابة  تعنى  حيث 
لكافة �شواحل الدولة، من خالل ت�شيري 
الدوريات البحرية وال�شاحلية يف نطاق 

اإلى  الت�شلل  عمليات  ملنع  الخت�شا�س 
تهريب  ومنع  للدولة  الإقليمية  املياه 
املخالفات  و�شبط  املمنوعة  املواد 
البحري  التلوث  ومكافحة  البحرية 

بالتن�شيق مع جهات الخت�شا�س.
عمليات  باإجراء  الإدارة  تخت�س  كما 
البحث والإنقاذ لالأ�شخا�س والو�شائط 
احلرا�شة  مبهام  والقيام  البحرية، 
للموانئ واملن�شاآت البحرية وال�شناعية 
التغطية  اإلى  بالإ�شافة  والبرتولية، 

خالل  البحرية  للواجهة  الأمنية 
والفعاليات  واملهرجانات  املوؤمترات 
املقامة  املختلفة  الريا�شية  والأن�شطة 
وجود  يتطلب  كان  ذلك  وكل  بالدولة 
تلك  متطلبات  يلبي  ومتطور  راق  مبنى 

املهام .
اأ�شطولها  تعزيز  على  الإدارة  وحتر�س 
باملعدات والزوارق املتميزة التي متكنها 
من اأداء املهام املوكلة اإليها على الوجه 
حري�شة  الإدارة  فاإن  وكذلك  الأكمل 
الب�شري  العن�شر  يواكب  اأن  اأي�شا على 
املباين  م�شتوى  على  احلادث  التطور 
�شنويًا  وعلى دعمها  معداتها،  وم�شتوى 
وال�شباط  الالزمة  الب�شرية  بالعنا�شر 
املتخ�ش�شني احلا�شلني على املوؤهالت 

من اأف�شل الكليات البحرية. 
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 تحتوي على ورش حديثة على أعلى المستويات 
في تصنيع وإصالح المعدات البحرية 

 تتضمن مــيــنــاء بــحــريــا بــعــمــق يــصــل إلــــى6 أمــتــار 
يستوعب أكبر الزوارق البحرية باإلدارة 
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اإلدارة العام��ة ألم��ن الس��واحل والحدود تعتب��ر إحدى أه��م اإلدارات األمني��ة التخصصية بوزارة 
الداخلية، ونظرًا للمس��احة الشاس��عة لسواحل الدولة والتي تقع مس��ؤولية تغطيتها على 
اإلدارة، تم تقسيم اإلدارة إلى أربع إدارات توزيعًا للمهام والمسؤوليات وتسهياًل للعمل ومن 
أهم اإلدارات إدارة المناطق الخارجية التي تنقسم إلى أربعة أقسام قسم المنطقة الجنوبية، 

قسم المنطقة الشمالية، قسم المنطقة الشرقية، قسم المنطقة الغربية. 
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املنطقة اجلنوبية
اجلنوبي  ال�شاحل  بتغطية  تخت�س 
الرقابة  على  وتعمل  للدولة، 
البحرية  الدوريات  وت�شيري  الأمنية 
وال�شاحلية �شمن نطاق الخت�شا�س 
التهريب  عمليات  مكافحة  اأجل  من 
امل�شروعة،  غري  والهجرة  والت�شلل 
املن�شاآت  حماية  اإلى  بالإ�شافة 
باإحكام  تخت�س  كما   ، احليوية 
املراقبة الأمنية عرب اجهزة املراقبة 
الرادارية لل�شاحل البحري بالتن�شيق 
والدوريات  العمليات  اإدارة  مع 
تقوم  كما   ، وال�شاحلية  البحرية 
على  والتفتي�س  الت�شجيل  بعمليات 

الو�شائط البحرية.
من  اخت�شا�شاتها  املنطقة  ومتار�س 
مركز  بحرية،  مراكز  عدة  خالل 
�شواحل  مركز  الوكرة،  �شواحل 

�شومي�شه،  �شواحل  مركز  م�شيعيد، 
مركز �شواحل خور العديد.

املنطقة ال�شمالية
ال�شمايل  ال�شاحل  بتغطية  تخت�س 
الرقابة  مبهام  وتقوم  للدولة 
البحرية  الدوريات  وت�شيري  الأمنية 
وال�شاحلية �شمن نطاق الخت�شا�س 
التهريب  عمليات  مكافحة  اأجل  من 
امل�شروعة،  غري  والهجرة  والت�شلل 
املن�شاآت  حماية  اإلى  بالإ�شافة 
باإحكام  تخت�س  كما   ، احليوية 
املراقبة الأمنية عرب اأجهزة املراقبة 
الرادارية لل�شاحل البحري بالتن�شيق 

والـــدوريات  العمـــليات  اإدارة  مع 
مبنطقـــة  وال�شاحلــية  البحــــرية 
بعمليات  تقوم  كــما   ، الخت�شا�س 
الو�شائط  على  والتفتي�س  الت�شجيل 
املناطق  وحماية  وتاأمني  البحرية، 
واملن�شاآت  واحليوية  القت�شادية 
املياه  يف  والبرتولية  ال�شناعية 
البحرية الإقليمية، والقيام بعمليات 
البحرية  للو�شائط  والإنقاذ  البحث 
وتقدمي  للمخاطر  تتعر�س  التي 

الإر�شادات وامل�شاعدات لها. 
من  اخت�شا�شاتها  املنطقة  ومتار�س 
خالل عدة مراكز بحرية هي :  مركز 
�شواحل  مركز   ، لفـان  راأ�س  �شواحل 
الغارية، مركز �شواحل اخلور، مركز 
�شواحل  مركز  راأ�س مطبخ،  �شواحل 
العري�س،  �شواحل  مركز  الذخرية، 
مركز  الروي�س،  �شواحل  مركز 

 الــــمــــراكــــز الــســاحــلــيــة 
ــــى تـــأمـــيـــن  تــــعــــمــــل عــــل
للدولة  البحرية  الــحــدود 

ومنع عمليات التهريب
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�شواحل را�س غرطا�س.
املنطقة ال�شرقية

ال�شرقي  ال�شاحل  بتغطية  تخت�س 
الرقابة  مهام  لها  وتعهد  للدولة 
البحرية  الدوريات  وت�شيري  الأمنية 
وال�شاحلية �شمن نطاق الخت�شا�س 
التهريب  عمليات  مكافحة  اأجل  من 
امل�شروعة،  غري  والهجرة  والت�شلل 
املن�شاآت  حماية  اإلى  بالإ�شافة 
باإحكام  تخت�س  كما  احليوية، 
املراقبة الأمنية عرب اأجهزة املراقبة 
الرادارية لل�شاحل البحري بالتن�شيق 
والدوريات  العمليات  اإدارة  مع 
مبنطــقة  وال�شاحلــــية  البحــرية 
بعمليات  تقوم  كما  الخت�شا�س، 
الو�شائط  على  والتفتي�س  الت�شجيل 
وتاأمني  الدوحة،  واإلى  من  البحرية 
واملناطق  البحرية  الواجهة  وحماية 

الريا�شية  الأن�شطة  بها  تقام  التي 
على  والعمل  وال�شاحلية،  املائية 
بحماية  املرتبطة  القوانني  تنفيذ 
الرثوات املائية احلية وحماية البيئة 

بالتن�شيق مع جهات الخت�شا�س.
من  اخت�شا�شاتها  املنطقة  ومتار�س 
خالل عدة مراكز بحرية هي: مركز 
واملركز  عبود،  اأبو  راأ�س  �شواحل 
العائم  واملركز  ال�شافلية،  العائم 

العاليـة .
املنطقة الغربية

الغربي  ال�شاحل  بتغطية  تخت�س 

الرقابة  مهام  لها  وتعهد  للدولة 
البحرية  الدوريات  وت�شيري  الأمنية 
وال�شاحلية �شمن نطاق الخت�شا�س 
التهريب  عمليات  مكافحة  اأجل  من 
امل�شروعة،  غري  والهجرة  والت�شلل 
املن�شاآت  حماية  اإلى  بالإ�شافة 
باإحكام  تخت�س  كما  احليوية، 
املراقبة الأمنية عرب اأجهزة املراقبة 
الرادارية لل�شاحل البحري بالتن�شيق 
والدوريات  العمليات  اإدارة  مع 
مبنطقة  وال�شاحلية  البحرية 
بعمليات  تقوم  كما  الخت�شا�س، 
الو�شائط  على  والتفتي�س  الت�شجيل 

البحرية.
من  اخت�شا�شاتها  املنطقة  ومتار�س 
خالل عدة مراكز بحرية هي: مركز 
�شواحل  ومركز  باب،  اأم  �شواحل 
غارية دخان، ومركز �شواحل بروق.

الــــواجــــهــــة  حــــمــــايــــة   
الـــبـــحـــريـــة مــــن الــتــســلــل 
والهجرة غير المشروعة 
المراكز  مهام  أهم  من 

الساحلية 
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المقدم/ عبدالعزيز علي المهندي ... مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود:

تع��د اإلدارة العام��ة ألم��ن الس��واحل والح��دود م��ن أهم 
اإلدارات ب��وزارة الداخلي��ة كونه��ا تخت��ص بإح��كام الرقاب��ة 
والحماي��ة األمنية على س��واحل الدولة من خالل تس��يير 
الدوري��ات البحرية لمنع عمليات التس��لل وتهريب المواد 
الممنوع��ة وضبط المخالفات البحري��ة ومكافحة التلوث 
البحري بالتنس��يق مع جهات االختص��اص وإجراء عمليات 
البح��ث واإلنقاذ لألش��خاص والوس��ائط البحري��ة فضال عن 

حماية المنشآت البحرية والصناعية والبترولية بالدولة. 
وللتع��رف أكثر ع��ن اإلدارة كان لنا هذا الحوار مع المقدم/ 
عب��د العزي��ز عل��ي المهن��دي مس��اعد مدي��ر ع��ام أم��ن 

السواحل والحدود.
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ا�شرتاتيجية الإدارة
على  التعرف  نود  البداية  يف   -
جمال  يف  الإدارة  ا�شرتاتيجية 

التطوير والتحديث؟
على  قائمة  ال�شواحل  اأمن  ا�شرتاتيجية 
امل�شتمدة  الداخلية  وزارة  ا�شرتاتيجية 
تعمل  التي   2030 الوطنية   الروؤية  من 
البحرية  ال�شواحل واحلدود  تاأمني  على 
واملوانئ بالدولة ومن اأجل حتقيق ذلك 
الب�شري  الكادر  بتاأهيل  الإدارة  تقوم 
الدورات  من  العديد  تنفيذ  خالل  من 
التدريبية التخ�ش�شية وتطوير الأجهزة 
عليها  تعتمد  التي  البحرية  واملعدات 

الإدارة يف مهام عملها.
كما جنحت الإدارة يف حتقيق اأكرث من 
بنهاية  ال�شرتاتيجية  خطتها  من   %85

العام املا�شي  والنتائج املرجوة منها.
العمل  اآلية  تطوير  عن  ماذا   -

داخل اأمن ال�شواحل؟
ال�شواحل  اأمن  داخل  العمل  اآلية  تطوير 

من  اأكرث  على  مدرو�شة  بخطة  ت�شري 
توزيع  اإعادة  محور  اأهمها  محور 
يتنا�شب  ب�شكل  لالإدارة  الب�شري  الكادر 
احتياجات  مع  ويتوافق  قدراتهم  مع 
لالإدارة  التابعة  والأق�شام  الإدارات 
توظيف  اإعادة  من  متكنا  حيث  العامة 
اأخرى  اأماكن  يف  الب�شري  الكادر 
اأف�شل  ب�شورة  الإدارة  منهم  ا�شتفادت 
وانعك�س اإيجابيا على تطوير اآلية العمل 

داخل فروع واأق�شام الإدارة.
درع الوطن

الرادارية  ال�شبكة  اأهمية  ما   -
تاأمني  يف  بالإدارة  اخلا�شة 

ال�شواحل واحلدود القطرية؟
عليها  تعمل  التي  الرادارية  ال�شبكة 
الإدارة مرتبطة بدرع الوطن حيث تلقى 

على  والتاأهيل  التدريب  الإدارة  اأفراد 
الوطن  درع  داخل  املنظومة  عمل  اآلية 
اإدارة  وجودة  تطوير  يف  اأ�شهم  ما  وهو 
املنظومة داخل الإدارة، فاجلانب الفني 
لدرع  تابع  الرادارية  ال�شبكة  ملنظومة 
الوطن، اأما اجلانب التنفيذي تابع لأمن 
والتدقيق  املراقبة  حيث  من  ال�شواحل 
وهذه  وغريها.  الإحداثيات  وحتديد 
املنظومة لها الف�شل يف دقة عمل الإدارة 
عالية  بدقة  الأمنية  اأهدافها  وحتقيق 
على  والق�شاء  احلدود  و�شبط  جدا 
عمليات الدخول غري امل�شروع والتهريب 
البحري يف مياهنا الإقليمية، فاملنظومة 
البحرية  كافة احلدود  تغطي  الرادارية 

للدولة اأمنيا.
اأ�شطول بحري متطور

بحريا  اأ�شطول  متتلك  الإدارة   -
مت  الذي  اجلديد  ما  متطورا 

اإدخاله على هذا الأ�شطول؟
من  كبريا  اأ�شطول  متتلك  الإدارة 

 آلــيــة الــعــمــل داخــل 
بخطــة  تسـير  اإلدارة 

مدروســة 
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الطرادات والزوارق ما بني زوارق كبرية 
ومتو�شطة و�شغرية، وهي زوارق مزودة 
ت�شتخدم  وجميعها  التجهيزات  باأحدث 
البحرية  واحلدود  ال�شواحل  تاأمني  يف 
وعمليات  الأمنية  الخرتاقات  من 
على  املرخ�س  غري  وال�شيد  التهريب 

مدار 24 �شاعة.
نوعية  طرادات  الإدارة   متتلك  كما 
ومت  وغريها  ومخباط  �شياف  مثل 
على  وتعمل  الإدارة  داخل  ت�شنيعها 
ب�شكل  للدولة  الإقليمية  املياه  تغطية 
كبرية  مراكب  اإلى  بالإ�شافة  كامل، 
ف�شال  الإنقاذ،  وا�شتخدامات  للتدريب 
اخلا�شة  ال�شغرية  الطرادات  عن 
وعددها  البحرية  الأمنية  بالدوريات 
البحرية  املناطق  كافة  لتغطية  كبري 

للدولة.
تفاهم  مذكرة  الإدارة  وقعت  كما 
املعدات  يف  متخ�ش�شة  �شركات  مع 
�شريعة  بحرية  زوارق  لتوفري  البحرية 
واحلدود  ال�شواحل  اأمن  قدرات  لتعزيز 

وتاأمني  الأمنية  مبهامها  القيام  يف 
املياه الإقليمية للدولة ولتطوير الإدارة، 
للزوارق  تكنولوجيا  اأحدث  تت�شمن 
الر�شد  كامريات  بينها  ومن  البحرية 
والرادارات، مما ي�شاعد اأمن ال�شواحل 
ال�شواحل  لكل  �شاملة  تغطية  عمل  يف 

القطرية. 
�شتفتتح  مراكز  هناك  هل   -

قريبا؟
مركز  اآخر  هو  البحري  باب  اأم  مركز 
لأمن  الغربية  املنطقة  يف  افتتاحه  مت 
ال�شواحل واحلدود ويعد املقر الرئي�شي 
املنطقة  مراقبة  على  ويعمل  للمنطقة 
املخالفات  ومنع  وحمايتها  اأمنيا 

اأيا كان نوعها، كما مت تزويده  البحرية 
باأحدث الأجهزة واملعدات البحرية التي 
ت�شتخدم �شواء يف تنفيذ مهام الدوريات 
البحرية اأو يف عمليات البحث والإنقاذ، 

وحتى يف الدوريات ال�شاحلية.
الإعداد  على  حاليا  الإدارة  وتعمل 
جديدين  مركزين  لفتتاح  والتجهيز 
قريبا وهما مركز �شومي�شه يف املنطقة 
اجلنوبية باجتاه منطقة الوكرة، ومركز 
راأ�س مطبخ يف املنطقة ال�شمالية باجتاه 
باأحدث  جتهيزهما  على  ونعمل  اخلور، 
مبا  البحرية  واملعدات  التجهيزات 
يخدم املنطقة البحرية وتوفري التغطية 

الأمنية لها. 
خطط التدريب والتاأهيل 

الب�شري  بالعن�شر  الهتمام   -
داخل  التطوير  عنا�شر  اأهم  من 
التدريب  عن  ماذا  الوزارة، 

والتاأهيل داخل الإدارة؟ 
للتدريب  ق�شم  لديها  ال�شواحل  اأمن 
منت�شبيها  لتدريب  البحري  والتاأهيل 

ــرادار  ال أجهزة  نشر   
السواحل  كــافــة  على 
منع  دخول المهربين 
البحرية  الــحــدود  إلــى 

القطرية 
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وتطويرهم مبا ين�شجم مع ا�شرتاتيجية 
التطوير حيث متكنت بدعم من الوزارة 
للتدريب  اإقليمي  مركز  اإلى  حتويله  من 
بالتدريب  يخت�س  البحري  والتاأهيل 
دورات  وتقدمي  البحري  التخ�ش�شي 
الزوارق،  وقيادة  املالحة  يف  تدريبية 
والتعرف  باخلرائط  متعلقة  ودورات 
وغريها  الوطن،  درع  منظومة  على 
الدولة  يف  امل�شرتكة  التدريبات  من 
الرماية  على  التدريبات  اإلى  بالإ�شافة 
وعمليات  الربية  والرماية  البحرية 

البحث والإنقاذ. 
على  للح�شول  الآن  الإدارة  ت�شعى  كما 
التي  التدريب  العاملية يف  الآيزو  �شهادة 
العتماد  على  احل�شول  يف  �شت�شاعد 

الدويل من املنظمة البحرية الدولية.  
حماية املياه الإقليمية للدولة

مكافحة  يف  الإدارة  دور  ما   -
عمليات التهريب ؟

وتاأمني  لها دور كبري يف حماية  الإدارة 
للدولة حيث جنحت يف  الإقليمية  املياه 

�شبط العديد من املخالفات كان اآخرها 
�شبط �شحنة مخدرات من دخول البالد 
بوجود  لالإدارة  معلومات  وردت  حيث 
هدف متحرك قرب ال�شواحل القطرية 
معه  التعامل  مت  البالغ  ا�شتالم  وفور 
الأمنية  اجلهات  مع  بتعاون  واعرتا�شه 
اأ�شفرت العملية عن �شبط 40  الأخرى 

كيلوغراما من مخدر احل�شي�س. 
للدخول  محاولت  الإدارة  ر�شدت  كما 
يقظة  ولكن  للدولة  الإقليمية  للمياه 
لهم  كانت  ال�شواحل  اأمن  رجال 
عمليات  اأن  عن  ف�شال  باملر�شاد، 
اأعدادها كثريًا  انخف�شت  ال�شبط هذه 
الرقابة  ب�شبب  الأخرية  الفرتة  خالل 
الإدارة  تفر�شها  التي  ال�شديدة  الأمنية 
واخلربة  للدولة  الإقليمية  املياه  على 
لدى  تولدت  التي  الكبرية  الرتاكمية 
اأفراد الإدارة يف ك�شف هذه النوعية من 
بت�شكيل  الإدارة  قامت  حيث  الق�شايا، 
جمموعة املهام وهي جمموعة على قدر 
عاٍل من التدريب مزودة بزوارق �شريعة 

مطاردة  على  متميزة  قدرة  لديها 
املهربني كما �شاعد ن�شر اأجهزة الرادار 
من  الإدارة  متكني  يف  ال�شواحل  على 
بدقة  البحرية  الأهداف  هوية  حتديد 
دخول  جتنب  اإلى  املهربني  دفع  مما 

املياه القطرية. 
- ماذا عن اأبرز املخالفات الأخرى 
وما  الإدارة؟  �شبطتها  التي 
يحظر  التي  البحرية  املناطق 

الو�شول اإليها؟
املناطق  يف  ال�شيد  املخالفات  اأبرز 
النـزهــــة  وطــــــرادات  املحظـــــورة، 
والإ�شكوترات التي متثل اأبرز املخالفات 
البالغ  والأمر  معها،  نتعامل  التي 
يف  تعمل  التي  ال�شركات  اأن  اخلطورة 
البحر ولديها زوارق خدمية قد ترتكها 
دون اإ�شاءة اأو دون وجود اأ�شخا�س بها، 
قد  الزوارق  تلك  تثبيت  و�شيلة  ولأن 
الزوارق  هذه  جتنح  قد  للقطع  تتعر�س 

اإلى و�شائط بحرية اأخرى. 
كما اأن املناطق املحظور القرتاب منها 
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مرتادي  من  لكثري  معلومة  مناطق  هي 
البحر مثل مناطق حقول البرتول والغاز 
وكذلك اجلزر ورغم محاولت التحايل 
فاإننا  ال�شيادين  بع�س  بها  يقوم  التي 

نتمكن من �شبط املخالفني منهم. 
دور توعوي متميز

- هل هناك دور توعوي تقوم به 
الإدارة جتاه ال�شيادين للحد من 

املخالفات؟
توعوية  لقاءات  الإدارة دائما ما تنظم 
البحرية  ال�شالمة  اإجراءات  حول 
ومعدات ال�شالمة ال�شخ�شية يف البحر 
ل�شتخدامها  ال�شحيحة  والطرق 
ال�شيد  مراكب  ومالك  لل�شيادين 
لتعزيز  عام  بوجه  بالبحر  والعاملني 
والتعريف  البحري  الوعي  م�شتوى 
البحرية،  وال�شالمة  البحار  بقوانني 
وتاليف  الأرواح  على  احلفاظ  وكيفية 
على  واحلفاظ  البحرية،  احلوادث 

البيئة البحرية القطرية.
التي  التوعوية  الأمور  اأهم  من  اأن  كما 

هي  لل�شيادين  الإدارة  عليها  توؤكد 
املحظورة  الأماكن  اإلى  الدخول  عدم 
الطق�س  حالة  ومراقبة  فيها،  ال�شيد 
العوامات  حول  التوقف  وعدم  دائما، 
واملحافظة على  العالمات املالحية،  اأو 
البيئة البحرية وعدم اإلقاء اأي مخلفات 
التاأكد من  اأهمية  البحر ف�شال عن  يف 
و�شالحيتها  احلريق  طفايات  وجود 
التعرف على  تتبع بهدف  للعمل وجهاز 
حالة  يف  ال�شيد  مركب  وجود  مكان 
امل�شاعدة،  طلب  اأو  م�شكلة  حدوث 
واأهمية وجود �شرتات جناة لل�شيادين 

على املركب.
ممتدة  القطرية  ال�شواحل   -
وكبرية كيف تقوم الإدارة بتاأمني 

هذه امل�شاحة ؟
الإدارة  اإمكانيات  على  يعتمد  هذا 
تق�شيم  يتم  حيث  لها  الوزارة  ودعم 
هذه  امل�شاحة اإلى اأربع مناطق املنطقة 
اجلنوبية، واملنطقة ال�شمالية، واملنطقة 
الغربية، واملنطقة ال�شرقية وكل منطقة 

ولديها  بها،  املناطة  اخت�شا�شاتها  لها 
اأهمية  ح�شب  على  موزعة  مراكز 
املنطقة ا�شرتاتيجيا واأمنيا فعلى �شبيل 
املثال املنطقة الغربية بها اأربعة مراكز، 
لأنها  مراكز  ثمانية  بها  ال�شمالية  اأما 
التق�شيم  وهذا  مفتوحة  بحرية  واجهة 
يف  اأف�شل  ب�شكل  تتحكم  الإدارة  يجعل 

عملية تاأمني ال�شواحل.
البحث والإنقاذ البحري

متخ�ش�ص  ق�شم  لديها  الإدارة   -
التي  املهام  ما  والإنقاذ  البحث  يف 

يقوم بها؟
من  العديد  له  والإنقاذ  البحث  ق�شم 
�شواء  جمال  من  اأكرث  يف  النجاحات 
البحرية  الو�شائط  اأو  الأ�شخا�س  اإنقاذ 
اجلهات  مع  التعاون  اإلى  بالإ�شافة 
التفتي�س  لعمليات  بالدولة  املختلفة 
البحري وك�شف قاع البحر يف كثري من 

املنا�شبات والفعاليات بالدولة. 
تاأمينية  خدمات  بتقدمي  يقوم  كما 
للجهات امل�شاركة يف امل�شابقات البحرية 

اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود
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والإنقاذ  العون  وتقدمي  املختلفة، 
على  الإدارة  وتعمل  البحر،  ملرتادي 
البحث  بعمليات  للقيام  م�شتواه  رفع 
ب�شورة  البحري  والإطفاء  والإنقاذ 

اأكرب واأو�شع.
يق�شدها  ال�شواطئ  من  كثري   -
ما  العطالت  اأيام  يف  اجلمهور 

جهود الإدارة حلمايتهم ؟
يف  اأمر  وتاأمينها  ال�شواطئ  حماية 
ال�شواحل  اأمن  قبل  من  الأهمية  غاية 
اإلى  ال�شواحل  اأمن  رجال  من  ويحتاج 
مراقبة البحر على مدار ال�شاعة وحتى 
ال�شيئة لبد  املناخية  الظروف  يف ظل 
الدوريات  عرب  والتاأمني  املراقبة  من 
ال�شاحلية والبحرية، واأعمال الدوريات 
اأحدث  ا�شتخدام  عرب  تتم  واحلرا�شة 
املراقبة  جمال  يف  واملعدات  الأجهزة 
اأفراد  خالل  ومن  البحرية  واحلرا�شة 
ولديهم  م�شتوى  اأعلى  على  مدربني 
القدرة على التعامل مع كافة الأحداث، 
الدوريات  بني  تن�شيق  يوجد  حيث 

واملراكز التابعة لها وتن�شيق مع اأبراج 
املراقبة واإبالغهم باأي هدف يف حالة 

روؤيته.
كما اأن مهمة الدورية البحرية احلفاظ 
وحمايتهم  البحر  رواد  اأمن  على 
وتقدمي امل�شاعدة لهم اإذا تطلب الأمر 
املخالفات  من  احلد  يف  وامل�شاهمة 
وزارة  مع  التن�شيق  خالل  من  البيئية 

البلدية والبيئة.
ن�شائح واإر�شادات

واإر�شادات  ن�شائح  توجد  هل 
توجهونها ملرتادي البحر؟

امل�شوؤوليات  من  يعترب  ال�شالمة  جانب 
اهتماما  تلقى  اأن  يجب  التي  املهمة 
مع  والتعاون  البحر  مرتادي  كافة  من 
الإدارة  يف  املتمثلة  املعنية  اجلهات 
والتي  واحلدود  ال�شواحل  لأمن  العامة 
الأرواح  على  املحافظة  على  تعمل 
واملمتلكات العامة واخلا�شة من خالل 

التقيد بتعليمات واإر�شادات ال�شالمة.
الذين  خا�شة  املتنزهني  على  ويجب 

واأطفالهم  عائالتهم  ي�شطحبون 
وو�شعها  واجلزر  املد  لعمليات  النتباه 
يف العتبار، ويجب على كل من يذهب 
ال�شالمة  با�شرتاطات  اللتزام  البحر 
وطفاية  النجاة  �شرتة  توفري  ومنها 
حريق وتزويد الطراد مبحركني اثنني، 
من  اأكرث  اأ�شخا�شًا  الطراد  يحمل  ول 
اأي  يتحمله جتنبًا حلدوث  الذي  العدد 
مخاطر واأن يكون قريبًا من الأ�شخا�س 
يتعر�س  ل  حتى  البحر  يف  الآخرين 
اأجهزة  ا�شتخدام  اأهمية  مع  لل�شياع، 
تعمل  ومرخ�شة.  متطورة  ات�شال 
من  وت�شهل  عالية  بكفاءة  البحر  يف 
بال�شبط  مكانه  وحتديد  اإليه  الو�شول 
ف�شال عن الت�شجيل يف مراكز الإدارة 
كافة  واإعطاء  البحر  اإلى  النزول  قبل 
الإدارة  تتمكن  حتى  املطلوبة  البيانات 
من الو�شول اإلى الو�شيطة البحرية عرب 
البيانات  تلك  خالل  من  اأو  الت�شال 
التي ح�شلت عليها الإدارة من مرتادي 

الزورق قبل النزول اإلى البحر. 

اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود
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كان هذا املوقع املتميز محط اأطماع 
دول كثرية على مر التاريخ، ول�شيما 
يف الع�شـــر احلديث، حيث راأوا فيه 
م�شـــتقبال اقت�شـــاديا واعدا، ومرفاأ 
واخلدمـــات  الدعـــم  يقـــدم  حيويـــا 

لل�شـــفن العابـــرة.. وعـــزز مـــن هذه 
الأطماع الكت�شافات الكبرية للنفط 
والغاز باملنطقة، وفوز قطر بن�شيب 
وافر من هـــذه الهبة الربانية.. واإلى 
جانـــب هذه املطامـــع تاأتي مغامرات 

املت�شـــللني واملهربني، الذين يرون يف 
هذا املوقع املميـــز لدولة قطر معربا 
حيويا هاما، يتو�شـــط اأ�شواق الطلب 
على ب�شـــاعتهم �شـــواء يف ال�شرق اأو 

الغرب.

زوارق وطرادات من فر�شة ال�شيوخ اإلى ميناء الدوحة )بداية الثمانينات(

حبانا اهلل س��بحانه وتعالى بموقع جغرافي اس��تراتيجي فريد في محيطها الخليجي، إذ تقع 
كش��به جزي��رة بين خطي عرض ) 27-24 و 10-26 ش��ماال ( وخطي ط��ول ) 45-50 و 51-40(، 
وبش��واطئ تمتد بطول 563 كيلومترا، في منتصف الخط الس��احلي الغربي للخليج العربي، 
بمساحة عرض تبلغ نحو 100 كم.. كما تمتد نحو الشمال بطول 200 كم، عالوة على عدد من 
الجزر منها "حالول" و"ش��راعوه" و"األس��حاط".. وبحدود للمياه اإلقليمي��ة تغطي نحو 59 ميال 

بحريا باتجاه الشرق، ونح�و51 ميال بح�ريًا باتجاه الشمال.

أمــــــن الســـــواحــــل والحـــدود ... 
بين األمـس والـيوم
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اأمـــام  نف�شـــها  قطـــر  وجـــدت  لقـــد 
حتديـــات متنامية كبـــرية، من اأجل 
الذود عن مياهها واأرا�شيها وحماية 
مكت�شـــباتها، فكان يف �شـــدارة هذه 
التحديـــات بناء قدراتهـــا الدفاعية، 
وخا�شة يف املجال البحري، باعتبار 
موقعها، فما كان منها اإل اأن بداأت يف 
منت�شف القرن املا�شي، وبالتحديد 
عام 1950، يف و�شع اللبنة الأولى ملا 
عرف وقتهـــا بـ "�شـــرطة البحرية"، 
التي بـــداأت بـ "لن�س" خ�شـــبي واحد 
اأطلق عليه ا�شـــم "الطوفان"، يحمل 
على متنه اأربعة اأفراد، وم�شوؤول عن 
اللن�س برتبـــة وكيل عريف )عبداهلل 
جا�شـــم احلرقان(، و�شـــائق نوخذة 

مدين )مبارك ال�شاعر(.
بدايات واعدة

"الطوفـــان"  اللن�ـــس  مهمـــة  كانـــت 
بدوريـــات  القيـــام  يف  مح�شـــورة 
يف اأوقـــات متفاوتـــة على ال�شـــواحل 

واجلزر.. غري اأنه بعد متكن طاقمه 
من القب�س على مركب، قام ب�شرقة 
معـــدات �شـــركة تنقيب عـــن النفط، 
عاملة باأحـــد موانـــئ الدولة مبدينة 
تاأكـــد دور واأهميـــة هذه  "دخـــان"، 
الوحـــدات البحريـــة يف حمايـــة مياه 
البالد ومقدراتها، فتم دعم "�شرطة 
البحريـــة" بثالثـــة لن�شـــات خ�شـــبية 
قدراتهـــا  تعزيـــز  بهـــدف  اأخـــرى، 
وتكثيف دورياتها، عالوة على تفتي�س 
املراكب التجارية ومراكب ال�شيد.. 
وزاد عدد منت�شبي ال�شرطة البحرية 
لي�شـــلوا اإلى نحو 30 فـــردا، وزادوا 
فيمـــا بعـــد اإلـــى 68 فردا.. واأ�شـــبح 
ا�شـــمها يف وقت لحق "ق�شم �شرطة 

املوانئ والبحرية".

ويف مطلع �شـــتينات القرن املا�شـــي، 
كان جهاز ال�شـــرطة علـــى موعد مع 
مرحلة من مراحل تنظيم اأق�شـــامه، 
الأ�شـــاليب  علـــى  اأفـــراده  وتدريـــب 
ال�شرطية احلديثة، فتم تزويد ق�شم 
�شـــرطة املوانئ والبحريـــة بعدد من 
الزوارق ال�شـــريعة، للعمل على دعم 
اإمكانـــات الق�شـــم، ورفـــع معـــدلت 
ا�شـــتجابته للبالغات.. كما  �شـــرعة 
ان�شم للخدمة اللن�س "جنان"، الذي 
عمل بالإ�شراف والتفتي�س على �شفن 
الركاب، مب�شـــاعدة ق�شم اجلوازات 

يف ميناء "م�شيعيد".
تاأكدت مهمـــات عمل اللن�شـــات بعد 
زيـــادة عددهـــا، يف القيـــام بحماية 
ال�شـــواحل القطريـــة مـــن املهربـــني 
واملت�شللني، كما قامت باأعمال تفتي�س 
ال�شـــفن التجارية و�شـــفن ال�شـــيد.. 
اإ�شـــافة اإلى �شـــحب املراكب املعطلة 
واإر�شـــاد التائـــه منها اإلـــى ماأمنه.. 

�شورة اأر�شيفية قدمية لغرفة العمليات باأحد مراكز املتابعة يف فرتة الثمانينات

كــانــت   1950 عـــــام   
بـــــــــدايـــــــــة مـــــــــا عــــــرف 

بالشــرطـة البحــرية 
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اأحد الزوارق متو�شطة املدى لدعم دوريات اأمن ال�شواحل
وعنـــد حاجتهـــا لل�شـــيانة كان يتـــم 
اإ�شـــالحها بالور�س الأمريية التابعة 

لليخت الأمريي.
اإلى فر�شة ال�شيوخ

ال�شـــبعينات  بدايـــات  و�شـــهدت 
مرحلة تطـــور كبري ل�شـــرطة املوانئ 
وزارة  تطـــور  اإطـــار  يف  والبحريـــة، 
الداخليـــة، فانتظم يف �شـــفوفها ما 
يزيـــد على 300 فـــرد، وا�شـــتاأجرت 
من املواطنني نحو 24 لن�شـــًا خ�شبيا 
�شمتها اإلى قوتها، ومت تعيني �شرطي 
م�شـــوؤول يرافقه اأربعة مدنيني يف كل 
لن�س من اللن�شات املوزعة على املياه 
الإقليميـــة للدولة، فيمـــا مثلت اأربعة 
لن�شـــات نقاطـــا ثابتة للعمـــل كغرف 
عمليات.. )لن�ـــس يف الدوحة.. لن�س 
يف اخلور.. لن�ـــس يف الروي�س.. لن�س 
مكاتـــب  وانتقلـــت  م�شـــيعيد(..  يف 
�شـــرطة املوانئ والبحرية من مقرها 
باملباين الواقعة �شمال مبنى الوزارة 
القدمي، اإلى فر�شـــة ال�شيوخ )ميناء 
ال�شـــيوخ( علـــى الكورني�ـــس الواقـــع 

�شمال الديوان الأمريي.. 

 25 ا�شـــترياد  مت   1973 عـــام  يف 
طرادا حديثا مـــزودا باأجهزة رادار 
اللن�شـــات  محـــل  لتحـــل  ول�شـــلكي، 
اخل�شبية، واأر�شل بع�س العاملني على 
تلـــك اللن�شـــات القدمية اإلـــى لندن، 
للح�شـــول على دورات ميكانيكية يف  
اإ�شالح و�شـــيانة اللن�شات احلديثة، 
ومت اإن�شـــاء مكاتب لالإدارة والنظام 
للمالب�ـــس  وم�شـــتودع  والتمويـــن، 
وم�شـــتودع لل�شـــالح وغرفـــة عمليات 

خا�شة، ت�شدر منها البالغات وتوزع 
على الدوريات ح�شب منطقة العمل.

ات�شاع دائرة املهام
وهكذا ات�شـــعت دائرة مهام �شـــرطة 
تقـــوم  فبـــداأت  والبحريـــة،  املوانـــئ 
والبحث  البحـــري،  الإنقاذ  بعمليات 
عـــن املفقودين من جـــراء احلوادث 
البحرية.. ومـــع بدايات الثمانينيات 
بعيـــدة  للخدمـــة 6 زوارق  ان�شـــمت 
املدى، اإ�شـــافة اإلى 6 زوارق �شغرية 

نقطة ت�شجيل حركة الطرادات يف بداية الثمانينات
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مت ا�شـــتريادها من اخلـــارج، لتعزيز 
العمـــل بعدد مـــن املراكـــز الفرعية 
الروي�ـــس..  اخلـــور..  مـــن..  كل  يف 
ع�شريج.. دخان.. الوكرة.. م�شيعيد. 
يف هـــذه الأثنـــاء مت تزويـــد الإدارة 
موؤهلـــة،  قطريـــة  وكـــوادر  باأفـــراد 
تلقـــوا تدريبـــات يف اخلـــارج لقيادة 
هذه الزوارق.. كما مت اإن�شـــاء نقطة 
تفتي�ـــس عائمـــة )الدوبـــة(، ملتابعـــة 
خروج ودخول اللن�شـــات والطرادات 
مبا فيها طـــرادات النزهة واليخوت 
ولن�شـــات ال�شـــيد، حيث يتم التاأكد 
من �شالحيتها و�شـــريان ترخي�شها 
علـــى  العاملـــني  الأفـــراد  وهويـــات 
متنها، وتفتي�شها وت�شجيل وجهاتها، 
وتزويد املراكب التجارية بت�شـــاريح 

دخول بعد اإجراء الالزم.
ف�شل املوانئ عن البحرية

م�شـــمى  تغيـــري  مت   1986 عـــام  يف 
"�شـــرطة املوانـــئ والبحريـــة" اإلـــى 
ومت  واحلـــدود"،  ال�شـــواحل  "خفـــر 
تزويدها بثالثة زوارق بعيدة املدى، 
وبعـــدد مـــن الكـــوادر املوؤهلـــة مـــن 

معهد تدريب ال�شـــرطة، حتى و�شـــل 
اإجمايل عدد منت�شبي خفر ال�شواحل 
واحلدود اإلى 600 فرد، فتمت زيادة 
عـــدد الدوريـــات وتوزيـــع الطرادات 
ق�شـــرية املدى على جميـــع املناطق 
والوكـــرة  )م�شـــيعيد  اخلارجيـــة 
واخلور والروي�س ودخان وع�شريج(، 
ميكانيـــكا  بور�شـــة  تزويدهـــا  ومت 
بفر�شـــة ال�شـــيوخ فتحولت الور�شـــة 
الأمريية اإلى �شـــرطة خفر ال�شواحل 

واحلدود، على اأن تقوم ور�شـــة خفر 
ال�شـــواحل واحلـــدود مبهام اإ�شـــالح 
تزويـــد  ومت  الطـــرادات،  و�شـــيانة 
الإدارة بال�شـــيارات وتناكـــر الديزل 
وامليـــاه لتمويـــن املراكـــز اخلارجية 

باحتياجاتها.
عام  1989 مت ف�شـــل �شرطة املوانئ 
عـــن �شـــرطة البحريـــة، واأ�شـــبحت 
تابعـــة للتفتي�ـــس الأمنـــي، وانتقلـــت 
اإدارة خفـــر ال�شـــواحل واحلدود من 

الطراد مخباط اأثناء امل�شاركة يف عر�س اليوم الوطني

نقطة حديثة لت�شجيل حركة الطرادات
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فر�شـــة ال�شـــيوخ )الكورني�ـــس( اإلى 
مينـــاء الدوحـــة الرئي�شـــي ل�شـــرعة 
مت   1990 عـــام  ومـــع  ال�شـــيطرة.. 
تزويـــد اإدارة خفـــر ال�شـــواحل بـ 26 
زورقـــا وثالثـــة طـــرادات.. ومت فتح 
البـــاب للراغبـــني  يف العمل بالإدارة 
بالدوريـــات  عـــام 1995 لاللتحـــاق 
البحرية، فو�شـــل عدد الأفـــراد اإلى 
نحو 700 �شـــرطي.. كما مت اإر�شـــال 
عدد من ال�شـــباط و�شـــباط ال�شف 
يف دورات خارجيـــة ومحلية، واإحلاق 
بع�شـــهم الآخر بالأ�شـــطول البحري 
للقـــوات البحريـــة الأمرييـــة لزيادة 

كفاءتهم.
دوريات �شاطئية

ويف عام 1996 مت ا�شـــتحداث دورية 
برية �شاحلية )بال�شيارة( ت�شري على 
ال�شاحل مبحاذاة الدورية البحرية، 
ومت تزويد الإدارة بعدد 100 �شـــيارة 
جمهزة بال�شـــلكي لالت�شـــال بغرفة 
العمليـــات والبـــالغ والقب�ـــس علـــى 
املت�شـــللني، بالتن�شـــيق مع الطرادات 
بالبحر، وبوا�شـــطة هذه ال�شـــيارات 

ميكـــن  كان  بالال�شـــلكي  املجهـــزة 
الت�شـــال بغرفة العمليـــات واملركز 
الرئي�شي، حتى يتم توجيه الطرادات 
ملنطقـــة البـــالغ لإحـــكام ال�شـــيطرة 
و�شـــرعة القب�س على املت�شللني، كما 
كانـــت تلـــك الدوريات تقـــوم بالعمل 
بـــدل مـــن الدوريـــات البحريـــة، يف 
حالـــة �شـــوء الأحـــوال اجلويـــة، ومت 
اأي�شـــا تطوير فرقة البحث والإنقاذ 
وتزويدهـــا باأجهـــزة حديثـــة، ممـــا 
جعلها على ا�شتعداد للعمل وتلبية اأي 
طارئ على مدار ال�شـــاعة.. ويف هذه 
الفرتة مت اإن�شـــاء اأبـــراج رادارية يف 
كل من العري�ـــس وراأ�س مطبخ وراأ�س 

لفان.
مـــع نهايـــة عـــام 1997 تغـــري ا�شـــم 
الإدارة لي�شبح اإدارة اأمن ال�شواحل 
مـــن  متـــت   1998 ويف  واحلـــدود.. 
الإدارة  قـــدرات  زيـــادة  جديـــد 

با�شـــترياد 6 زوارق جديدة �شـــناعة 
اجنليزيـــة ب�شـــرعة ت�شـــل اإلـــى 42 
عقـــدة ل�شـــتخدامها يف املطـــاردات 
والبالغـــات العاجلـــة.. ومـــع ارتفاع 
م�شـــتوى التدريـــب والنظـــام املحكم 
مـــن  عـــدد  اإحبـــاط  مت  للدوريـــات، 
اإلـــى  والت�شـــلل  التهريـــب  عمليـــات 

البالد.
اآفاق الت�شنيع املحلي

اإدارة  الداخليـــة  وزارة  اأولـــت  لقـــد 
اأمن ال�شـــواحل واحلـــدود كثريا من 
اهتمامهـــا، عرب ا�شـــتحداث وتطوير 
اآلياتها ومعداتها.. ثم اإمدادها بعدد 
كبري من اأفراد ال�شرطة واملر�شحني 
�شـــباطا.. لتاأتـــي بعد ذلـــك املرحلة 
الأهم، وهي مرحلة الت�شنيع املحلي، 
لتطويـــر  بالتخطيـــط  بـــداأت  التـــي 
الور�س، وتزويدها باملعدات احلديثة 
والرافعات اخلا�شـــة ب�شيانة البدن 

اخلا�س بالزوارق الكبرية..
ومع حلول عـــام 2005، وبعد تطوير 
الور�س وتخ�شـــي�س كل ور�شة ملهمة 
محددة، اكتملت فكرة بناء طرادات 

 أولت وزارة الداخلية 
 
ً
أمـــن الــســواحــل كــثــيــرا

من اهتمامها 

زوارق حديثة متو�شطة الـمدى 
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مركز العري�س اأحد مراكز الرقابة وال�شيطرة العاملة على طول �شواحل البالد

لتلبــــي  قطريــــة،  �شــــناعة  �شــــريعة، 
طلبات اإدارة اأمن ال�شواحل واحلدود 
من هذا النوع .. ومتت درا�شــــة فكرة 
ت�شــــنيع نــــوع مــــن زوارق العرتا�س 
بكــــوادر قطريــــة %100،  واملطــــاردة 
ومت عر�س امل�شــــروع على امل�شوؤولني، 
واأعطيــــت الأوامــــر بتنفيــــذ املخطط 
بناء على الدرا�شات التي مت رفعها..

هكــــذا دخلــــت اإدارة اأمن ال�شــــواحل 
اإذ  جـديـــــدا،  ع�شــــرا  واحلــــدود 
اأعطيــــت اإ�شــــارة البــــدء يف التنفيــــذ 
بعــــد الدرا�شــــة الدقيقــــة  واملراجعة 
النهائيــــة، ومت �شــــب اأول طــــراد من 
طــــراز "مخبــــاط" )بطــــول 9 اأمتار، 
وعر�ــــس 2،4 مــــرت، ومبحركــــني قوة 
كل منهمــــا 250 ح�شــــانا(، واإنزالــــه 
اإلى امليــــاه عــــام 2008، بعــــد اإجراء 
التجارب والختبارات الدقيقة عليه، 
واإثبات قدرته علــــى املناورة والثبات 
يف مختلــــف حالت البحر.. واأ�شــــبح 
يف  وم�شــــارك  فعــــال  دور  لــــالإدارة 
املعار�س بعد اأن نال طراد "مخباط" 
تقديــــر املتخ�ش�شــــني وذوي العالقة 

باملجال.. مما �شــــكل حافزا ملوا�شلة 
الت�شــــنيع والتطوير، وظهور ن�شــــخة 
"مخباط 2" كزورق متخ�شــــ�س يف 
عمليات املراقبة وال�شتك�شاف وغري 

ذلك من مهام الدوريات.
لقــــد اأعطــــى هــــذا النجــــاح حافــــزا 
لت�شــــنيع اآليــــات اأخرى ت�شــــتخدم يف 
املهــــام البحرية، فتم ت�شــــنيع زورق 
اإطفاء �شاعد يف جتهيزه متخ�ش�شون 
يف الإدارة العامــــة للدفــــاع املــــدين، 
واآخر من اأجل الإ�شــــعاف مت جتهيزه 
من قبــــل م�شت�شــــفى حمــــد.. لريتفع 
والدرا�شــــات  الطموحــــات  �شــــقف 
ثــــم  "ق�شــــار1"  زورق  لت�شــــنيع 
"ق�شــــار2" ملهــــام البحــــث والإنقاذ 

واملراقبة واحلرا�شة..
جني الثمار

ومــــع اإن�شــــاء وزيادة مراكــــز املراقبة 
الدولــــة..  �شــــواحل  جميــــع  علــــى 
الوكــــرة..  العري�ــــس..  )الغاريــــة.. 
غاريــــة  العديــــد..  خــــور  الروي�ــــس.. 
دخان.. دع�شــــة.. اأم باب( مت تزويد 
غــــرف العمليات باأحــــدث الأجهزة.. 

ولإحــــكام ال�شــــيطرة على ال�شــــواحل 
الوطــــن  درع  اإن�شــــاء  مت  البحريــــة، 
كمركز ا�شتطالع ومراقبة اإلكرتونية 
تلقائيــــة، يعمــــل على تاأمــــني وحماية 
والقت�شــــادية،  الإقليميــــة  امليــــاه 
والكت�شاف  ال�شرتاتيجية،  واملناطق 
م�شــــافات  علــــى  لالأهــــداف  املبكــــر 
بعيــــدة.. ممــــا ي�شــــاعد على �شــــرعة 

التعامل مع الأحداث..
واليــــوم جتنــــي وزارة الداخلية ثمرة 
جديــــدة من ثمار جهودهــــا وفكرها، 
لــــالإدارة  اجلديــــد  املبنــــى  بافتتــــاح 
العامــــة لأمــــن ال�شــــواحل واحلــــدود، 
ب�شــــاحل مدينــــة �شمي�شــــمة الواقعــــة 
نقلــــة  يعــــد  الــــذي  البــــالد،  ب�شــــمال 
فارقــــة يف جمــــال عمــــل الإدارة، ملــــا 
يتمتــــع به مــــن اإمكانيــــات عالية على 
كافة امل�شــــتويات املادية والب�شــــرية.. 
مبا يواكــــب النه�شــــة ال�شــــاملة التي 
ت�شــــهدها البــــالد، وي�شــــهم يف تاأمني 
احلــــدود البحرية، وتقــــدمي خدمات 
بحريــــة راقية على م�شــــتوى عال من 

الكفاءة والمتياز.

21



22

اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود

ل��م يك��د ع��ام 2004 ينته��ي إال وقد تق��رر القيام بعملي��ة تطوير كب��رى بإدارة أمن الس��واحل 
والح��دود، تمثلت أول��ى مراحلها في صيانة ورف��ع كفاءة المعدات وتطويره��ا، ثم بعد ذلك 
الدخ��ول إلى مرحل��ة التصنيع المحلي.. وكان��ت األعوام من بداي��ة 2005 وحتى نهاية 2007 

فترة للتخطيط والتنفيذ وتذليل الصعاب أمام طموحات التصنيع.. 
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فقـــد كانت الفكرة تدور حول ت�شـــنيع 
نوع مـــن زوارق العرتا�ـــس واملطاردة 
فو�شـــعت   ،%100 قطريـــة  بكـــوادر 
املخططـــات محل التنفيـــذ، ومت البدء 
املطلوبة مب�شـــتوى  بتوفـــري اخلامـــات 
عـــال مـــن اجلـــودة، و�شـــرعت الور�س 
يف تنفيـــذ هيكل مـــن اخل�شـــب واألواح 
الفيربجال�ـــس ل�شـــب القوالـــب عليه، 
وكان الطـــراد "مخبـــاط" بطـــول 30 
قدما، باكورة الت�شـــنيع املحلي، الذي 
اأثبت جدارته بعـــد اختباره اأوائل عام 
2008، وعر�شـــه مبعر�ـــس دمييدك�س 

لنف�س العام.
مراحل الت�شنيع

الت�شـــنيع  ومراحـــل  فنيـــات  وحـــول 
بور�ـــس الإدارة العامة لأمن ال�شـــواحل 
�شـــعيد  النقيـــب/  واحلـــدود، حدثنـــا 
را�شـــد عفيفـــة، رئي�ـــس ق�شـــم البـــدن 
ت�شـــنيع  اإن  قائـــال  الإ�شـــناد  بـــاإدارة 

البـــدن مير بعدة مراحل، منها مرحلة 
الفيربجال�ـــس، مرحلـــة �شـــب القالب 
اخلا�ـــس بالطـــراد، مرحلـــة التجميع 
الفـــوم،  النجاريـــن، مرحلـــة  بور�شـــة 
مرحلة تطبيق اجلـــزء العلوي باجلزء 

ال�شـــبغ  مرحلـــة  للطـــراد،  ال�شـــفلي 
)اإمـــا مموه اأو رمادي(، مرحلة و�شـــع 
الو�شـــالت الكهربائية، مرحلة تثبيت 
املحـــركات، مرحلـــة ت�شـــنيع وتركيب 
املقاعد والديكورات الداخلية، مرحلة 
تركيـــب الأجهـــزة املالحيـــة واأجهـــزة 

الت�شالت..
اختبار الزورق

وي�شـــيف اأنـــه بعـــد النتهـــاء مـــن كل 
املراحـــل ال�شـــابقة، يتم عمـــل اختبار 
لختبـــار  اأ�شـــبوعني،  ملـــدة  للـــزورق 
املحركات واتزان البدن نف�شه يف املياه 
مـــع ال�شـــرعات املختلفـــة، والتاأكد من 
مـــدى قدرته على املنـــاورة والثبات يف 
حالت البحر املختلفة.. بعدها يدخل 
اخلدمـــة مبا�شـــرة. وقـــال اإن عمليـــة 
الت�شـــنيع بجميـــع مراحلهـــا التـــي مت 
ذكرها، ترتاوح ما بني ثمانية وت�شـــعة 
اأ�شـــابيع للطـــراد الواحـــد مـــن الأنواع 

 اختبار الــزورق لمدة 
أســبــوعــيــن لــلــتــأكــد من 
ســـــالمـــــة الـــمـــحـــركـــات 
ــــــــــزان الـــــبـــــدن فــي  وات

المياه مع السرعات 

النقيب/ �شعيد را�شد عفيفة
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التي تقـــوم الور�ـــس بت�شـــنيعها وهي: 
"مخباط" بطول 30 قدما.. "ق�شار" 
بطول 31 قدما.. "�شـــياف" بطول 42 
قدما.. "مطـــالع" بطـــول 42 قدما.. 

قدما.  42 "طوفان" بطول 
وقـــال اإن كل نـــوع من هـــذه الطرادات 
مـــن  غر�ـــس  يف  ا�شـــتخدامه  يتـــم 
البحريـــة..  الأمنيـــة  الأغرا�ـــس 
ي�شـــتخدمان  و"ق�شـــار"  "مخبـــاط" 
يف اأعمـــال الدوريـــات العاديـــة وبع�س 
وي�شـــتخدم  اخلا�شـــة..  املهمـــات 
"�شياف" يف الدوريات الروتينية ومن 
قبل فريق املهمات اخلا�شـــة اأي�شـــا.. 
كما متـــت ال�شـــتعانة مبوؤ�ش�شـــة حمد 
الطبيـــة لتجهيـــز الطـــراد "مطـــالع" 
بالأجهزة والأدوات الطبية لال�شتعانة 
به يف عمليات الإ�شـــعاف.. وا�شـــتخدم 
الطراد "طوفان" من قبل فرق البحث 

والإنقاذ.

ور�ص لل�شيانة
وقال النقيب �شـــعيد عفيفة اإن الور�س 
تقوم  بال�شـــيانة لكل طرادات الإدارة 
العامة لأمن ال�شواحل واحلدود، �شواء 
مـــا كان منها ت�شـــنيعا محليـــا اأو كان 
اآتيا مـــن اخلـــارج، فكثري مـــن اأعمال 
تدعيـــم  اإطـــار  يف  جتـــري  ال�شـــيانة 
قواعد تثبيـــت املاكينـــات اأواملحركات 
بالطـــراد، بعـــد مـــا يكـــون قـــد طالها 
من ات�شـــاع نتيجة طـــول فرتة اخلدمة 
وال�شتخدام.. كما اأن الور�س ت�شتقبل 
وتقوم اأي�شا ب�شيانة الطرادات نتيجة 
بع�س الدعمات مـــن جراء املطاردات 

والعمليات.

وقال اإن الت�شنيع بور�س الإدارة العامة 
لأمن ال�شواحل واحلدود ل يقت�شر على 
اأبدان الطـــرادات، واإمنا تقوم الور�س 
اأي�شـــا بت�شـــنيع "البويـــات املالحية" 
التي تقوم بتحديد امل�شـــارات واإر�شـــاد 
املراكب وال�شفن يف املياه، اإ�شافة اإلى 
مواقف الطـــرادات، والتيادر احلاملة 
مت  التـــي  الـــرادارات  وقواعـــد  لهـــا، 
ت�شـــميمها باأيد قطرية، وحتويلها من 
مـــادة اللومنيوم اإلـــى الفيربجال�س.. 
واأ�شار اإلى اأن ما مييز الت�شنيع املحلي 
هو قوة البـــدن مقارنة بامل�شـــتورد من 
اخلـــارج، اإلـــى جانـــب �شـــرعة اإجراء 
ال�شـــيانة لها اأكرث مـــن غريها مع قلة 

التكلفة.
ور�ص ل�شيانة املحركات

ومـــن جانب اآخـــر قال املـــالزم/ فهد 
يو�شف املرواين، رئي�س ق�شم الهند�شة 
البحرية بالتكليف، اإن ور�شة املحركات 

الطراد  تصنيع  عملية   
ـــــغـــــرق بـــجـــمـــيـــع  ـــــســـــت ت
ثمانية  بين  ما  مراحلها 

وتسعة أسابيع فقط 
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ور�شـــتني..  اأو  ق�شـــمني  اإلـــى  تنق�شـــم 
ور�شـــة ملحركات الديزل، وهي تخت�س 
واأخـــرى  املـــدى،  بعيـــدة  بالطـــرادات 
ملحـــركات البرتول اخلا�شـــة بالزوارق 
ال�شـــريعة قريبـــة املـــدى باأنواعها مثل 

مخباط ومطالع..
وقـــال اإن ا�شـــتالمنا لبـــالغ ال�شـــيانة 
ياأتي من غرفة العمليات، وعلى ح�شب 
ما ورد يف البالغ تتم ال�شـــيانة، �شواء 
كانت لعطل روتينـــي خا�س بامليكانيكا 
اأو الكهرباء، وهي اأعطال تتم �شيانتها 
باملوقع ذاته، حيث يتم اإر�شال الفنيني 
املخت�شني، �شـــواء باملراكز اخلارجية 
اأوغريهـــا مـــن املواقـــع.. اأمـــا اإذا كان 
العطـــل يحتاج اإلـــى التواجـــد بالور�س 
فاإنـــه يتـــم اإبـــالغ املنـــدوب اخلا�ـــس 
ب�شـــحب الزوارق، ويتم اإدخال الطراد 
اإلى �شاحة الور�شـــة، حيث يتم فح�س 
املحرك واإنزاله من الطراد اإلى طاولة 

ال�شـــيانة، ويتـــم تركيب اأو ا�شـــتبدال 
مـــا يلزم له من قطع غيـــار، ثم اإجراء 
الختبارات الالزمة عليه يف الور�شـــة، 

قبل اإعادته اإلى و�شعه على الزورق.
وحـــول املـــدة التي ي�شـــتغرقها املحرك 
لإمتـــام عمليـــة ال�شـــيانة له، قـــال اإن 
عمليـــة ال�شـــيانة بعد اإنـــزال املحرك 
ت�شـــتغرق من يـــوم اإلى يومـــني، بعدها 
يكـــون املحـــرك جاهـــزا للرتكيب على 
الطراد.. م�شريا اإلى اأن اأكرث الأعطال 
تعـــد مـــن النـــوع الروتيني، الـــذي تتم 
اأماكـــن تواجـــد الطـــراد  �شـــيانته يف 
باملراكز اخلارجية، واملتمثلة يف �شحن 
بطاريـــات اأو تبديلها، متديد اأ�شـــالك 

كهربائيـــة، تغيري زيت ماكينة اأو جري، 
تغيري فالتر..

لأمـــن  العامـــة  الإدارة  اأثبتـــت  لقـــد 
ال�شـــواحل واحلدود، من خالل ور�شها 
اأنهـــا  تخ�ش�شـــاتها،  اختـــالف  علـــى 
جديرة بالثقة وبكل فخر، من خالل ما 
اأنتجته من طرادات حظيت بالتقدير، 
من حيث ال�شرعة امل�شتهدفة، والثبات 
يف البحـــر، ويف الطليعـــة منها الطراد 
يف  عر�شـــه  مت  الـــذي  "مخبـــاط"، 
اليـــوم الوطني لأول مرة 18 دي�شـــمرب 
2009 كزورق متخ�شـــ�س يف عمليات 
اأعطـــى  ممـــا  والدوريـــات،  املراقبـــة 
لالإدارة حافزا لت�شـــنيع اآليات اأخرى، 
ولتم�شي دولة قطر قدما نحو ا�شتعادة 
جمـــد الأجداد، الذين برعـــوا يف بناء 
محاملهم اخل�شبية من قدمي الزمان، 
واأخ�شـــعوا الأمـــواج باإ�شـــرارهم على 

امل�شي اإلى الأمام.

كافة  لصيانة  ورش   
سواء  اإلدارة  طــرادات 
تم تصنيعها محليا أم 

دوليا 
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أكد النقيب /حس��ن أحمد الس��ليطي ... مساعد مدير إدارة 
العمليات أن قس��م االس��تطالع الجوي  س��اعد  الدوريات 
البحرية كثيرا في عملية كش��ف السواحل  ورصد األهداف 
الت��ي تقت��رب منه��ا  كما يلع��ب دورا ب��ارزا في اس��تطالع 
مواقع المياه الضحلة التي ال تس��تطيع الدوريات الكبيرة 
دخولها  فضال عما تتميز به طائرة االس��تطالع الجوي من 

سرعة الوصول إلى مواقع األهداف المطلوبة.

النقيب/ حســـن أحمد الســـليطي ... مســـاعد مديـــر إدارة العمليـــات باإلدارة 
العامة ألمن السواحل والحدود ...

واأ�شار اإلى اأن نظام التعريف اللكرتوين 
املحميات  مناطق  مراقبة  لالإدارة  اأتاح 
يف  اأ�شهم  كما  فيها   ال�شيد  املمنوع 
اإلى  الدوريات  و�شول  �شرعة  �شهولة 
مواقع الو�شائط البحرية التي حتتاج الى 

امل�شاعدة.

واأكد اأن الإدارة حتر�س على جعل فريق 
اأعلى  يف  لها  التابع  والإنقاذ  البحث 
التدريبات  معدلت اجلاهزية من خالل 
مختلف  مع  للتعامل  لإعداده  امل�شتمرة 
الفريق  اأن  اإلى  لفتا  املتوقعة  احلوادث 
مع  التعامل  كيفية  على  للتدريب  خ�شع 

حوادث بحرية مختلفة مثل �شقوط طائرة 
احلوادث  من  وغريها  نفطي  وت�شرب 

الفرتا�شية  والى تفا�شيل احلوار:
ال�شــتطالع  ق�شـــم  اأ�شهــم  كــيف   -
اجلوي  يف تاأمني �شواحل الدولة ؟

 ق�شم ال�شتطالع اجلوي ميتلك طائرات 

اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود
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من نوع جايرو وقد دخلت اخلدمة يف عام 
2014 وهي تلعب دورا كبريا يف م�شاعدة 
ال�شواحل   ك�شف  يف  البحرية  الدوريات 
منها  تقرتب  التي  الأهداف  ور�شد 
وتتولى غرفة العمليات بالإدارة توجيهها 
وت�شهم  ا�شتك�شافها  املراد  املواقع  نحو 
الطائرات بدور بارز يف ا�شتطالع مواقع 
املياه ال�شحلة التي ل ت�شتطيع الدوريات 
به  تتميز  عما  ف�شال  دخولها  الكبرية 
الأهداف  اإلى مواقع  الو�شول  من �شرعة 
باأنها  كذلك  الطائرة  وتتميز  املطلوبة 
الهليكوبرت  الطائرة  ميزات  بني  جتمع 
�شرعة  جانب  فاإلى  املجنحة  والطائرة 
املوقع  الثبات فوق  فاإنه ميكنها  الطريان 
وميكن  ومراقبته  لر�شده  امل�شتهدف 
عمليات  يف  الطائرة  هذه  ا�شتخدام 
ال�شواطئ  ومراقبة  والإنقاذ  البحث 
ومرافقة  الداخلية  الأهداف  ور�شد 
حتقق  وهي  البحرية  والو�شائط  ال�شفن 
املراد  للمنطقة  املدى  وا�شع  ك�شفا  لنا 
ا�شتك�شافها كما اأنه من ال�شهل على هذه 
الطائرة اأن تقوم بر�شد اأي عمليات تلوث 

بحري قد حتدث .
هــذه  قيادة  يتولى  الذي  من   -

الطائرات  ؟
منت�شيبي  من  ال�شباط   من  عدد  لدينا 
هذه  قيادة  على  تدريبهم  مت  الإدارة 
ت�شغيلها  يتولون  من  وهم  الطائرات 

حاليا. 
الإدارة  تعــاقـدت  فـرتة  منذ   -
الزوارق  من  جمموعة  �شراء  على 
هــذا  و�شـــل  اأين  اإلــــى  احلديثة 

امل�شــروع ؟
توفري  يف  جهدا  تاألو  ل  الداخلية  وزارة 
مختلف اأوجه الدعم لالإدارة العامة لأمن 
على  بواجبها  للقيام  واحلدود  ال�شواحل 
اأكمل وجه ويف هذا ال�شدد فقد تعاقدت 
مختلفة  جمموعة  �شراء  على  الإدارة 
الأحجام وهي تعترب من اأحدث الزوارق 

على م�شتوى العامل،  وقد دخل بع�س هذه 
الآخر  وبع�شها  بالفعل  اخلدمة  الزوارق 
بعيدة  زوارق  وهي  للدخول  الطريق  يف 
املدى و�شوف حتدث نقلة نوعية يف عمل 
نواح  ال�شواحل  من  لأمن  العامة  الإدارة 

عديدة.
ما  الإلكرتوين..  التعريف  نظام 

هي فوائد هذا النظام ؟
نظام التعريف الإلكرتوين"اأيه اأي اإ�س "هو 
مبجرد  واملواقع  ال�شم  يك�شف  جهاز 
ومبوجب  العمليات  بغرفة  الت�شال 
الو�شائط  جميع  اأ�شبحت  النظام  هذا 
ال�شا�شات  على  متاما  ،وا�شحة  البحرية 
�شوؤال  اإلى  نحتاج  نعد  ومل  الغرفة  يف 
�شاحب الو�شيطة البحرية عن مكانه ما 

دام اجلهاز يف حالة ت�شغيل.  
ملزمة  البحرية  الو�شائط  هل 

برتكيب اجلهاز  ؟
واأي  برتكيب  ملزمة  الو�شائط  جميع 
وزارة  قبل  من  ت�شجيلها  يتم  و�شيطة 
يقوم  اأن  لبد  والت�شالت  املوا�شالت 
بالإ�شافة  �شاحبها برتكيب هذا اجلهاز 

 قدرات عالية لفريق 
تمكنه  واإلنقاذ  البحث 
كافة  مع  التعامل  من 

الحوادث البحرية 

اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود
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" وهو  اإت�س اأف  " يف  اإلى جهاز اأخر هو 
قناة  على  �شبطه  يتم  بالت�شال  خا�س 
16 وهي قناة ات�شال دولية يتوا�شل بها 
من  غريه  مع  البحرية  الو�شيطة  �شائق 
العامة  الإدارة   ومع  الو�شائط  �شائقي 

لأمن ال�شواحل. 
لنا  اللكرتوين  التعريف  نظام  اأتاح  كما 
تدخل  قد  التي  الطرادت  متابعة  اأي�شا 
املمنوع  الطبيعية  املحميات  مناطق  اإلى 
ال�شيد فيها لأن اأي و�شيطة بحرية تدخل 
اإلى تلك املواقع نقوم بر�شدها فورا عرب 
العمليات  غرفة  يف  املوجودة  ال�شا�شات 
ومن ثم نقوم بتوجيه اأقرب دورية لتنبيه 

قائدها لعدم تكرار هذا الأمر.  
يف  اأ�شهم  اأنه  النظام  هذا  فوائد  ومن 
اإلى  الدوريات  و�شول  �شرعة  �شهولة 
حاجتها  حال  يف  الو�شائط  تلك  مواقع 
للم�شاعدة اأو مواجهتها لبع�س امل�شكالت 
البحرية من على  الو�شيطة  اختفت  واإذا 
هذه  يف  ندرك  فاإننا  املراقبة  �شا�شات 
فتتحرك  احرتق  اأو  اإما غرق  اأنه  احلالة 
يكون  اأن  دون  الفور  على  الدوريات  اإليه 

اختفاء  ملجرد  ولكن  بالغ  اأي  هناك 
الو�شيطة من ال�شا�شات.

-ماهي مهام فريق البحث والإنقاذ؟
�شف  و�شباط  �شباط  من  مكون  الفريق 
اأعلى  على  مدربون  وجميعهم  واأفراد 
الغط�س  جمال  يف  التدريب  م�شتويات 
لدورات  خ�شعوا  حيث  والإنقاذ  والبحث 
اأعمال  يف  وخارجية  محلية  تدريب 
الأ�شخا�س  البحري عن  والإنقاذ  البحث 
والزوارق  ال�شفن  وانت�شال  املفقودين 
تن�شب  التي  احلرائق  واإطفاء  الغارقة 
وقد  البحرية  واملن�شاآت  الو�شائط   يف 
توزيعا  الفريق  هذا  منت�شبي  توزيع  مت 
جغرافيا بحيث يتم تغطية كامل ال�شواحل 
القطرية ل�شيما ال�شواطئ التي يرتادها 
ال�شتجابة  �شرعة  بهدف  البحر  هواة 

للبالغات. 

اأبرز العمليات التي قام  - وما هي   
بها ؟

بينها  من  عديدة  بعمليات  قام  الفريق 
وحرائق  ال�شفن  حوادث  مع  التعامل 
الإنقاذ  وعمليات  البحرية  الو�شائط 
التي  البالغات  وكافة  البحر  ملرتادي 
بالإ�شافة  الخت�شا�س  نطاق  يف  تدخل 
اإلى حمالت  لتنظيف قاع البحر يف عدد 
من املواقع بالدولة وحتر�س الإدارة على 
واإعداده  الفريق  على جاهزية  املحافظة 

للتعامل مع مختلف احلوادث املتوقعة.
مع  التعامل  يف  اجلهود  عن  ماذا   -

حوادث الغرق؟
حالة  بوجود  بالغًا  الإدارة  تلقي  عند 
واإنقاذ  بحث  دورية  اأقرب  تتحرك  غرق 
التوزيع  عملية  وت�شاعد  البالغ  موقع  اإلى 
اجلغرايف لعنا�شر فريق البحث والإنقاذ 
مواقع  اإلى  الدوريات  و�شول  �شرعة  يف 
و�شول  عملية  ت�شتغرق  ول  البالغات 
الدورية اإلى املوقع �شوى ب�شع دقائق لأن 
ال�شتعداد  اأهبة  على  الفريق  عنا�شر 

دائما لال�شتجابة لأي بالغ.

 الــعــمــلــيــات لــديــهــا 
أحــــــــــــــدث الـــــــــــــــــزوارق 
البحرية لتأمين المياه 

القطــرية 
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تق��وم اإلدارة العام��ة ألم��ن الس��واحل والحدود بتس��يير دوري��ات بحرية بصورة مس��تمرة على 
مختل��ف ش��واطئ الدولة من أجل المحافظة على س��المة مرتادي البح��ر، وتقديم العون لكل 
م��ن يحتاج إلى المس��اعدة، والنصائح واإلرش��ادات التوعوية للوقاية من الح��وادث، والخطوات 
المطلوب��ة لتفادي حوادث الغ��رق، وااللتزام بالعالمات واإلرش��ادات التي تش��ير إلى المناطق 
المخصص��ة للس��باحة، باإلضافة إلى األماكن المخصص��ة لرياضة قيادة الدراج��ات المائية، مع 

التنبيه على مرتادي البحر باتخاذ التدابير الوقائية للمحافظة على سالمتهم. 

اأهمية  اإيل  البحر  الإدارة مرتادي  تدعو 
متابعة اأبنائهم عند نزولهم للبحر وكافة 
بالإر�شادات  اللتزام  مع  املائية  امل�شابح 
اجلهات  من  ال�شادرة  والتعليمات 
�شالمتهم،  على  حفاظًا  املخت�شة 
م�شرية اإلى اأن جتاهل بع�شهم للعالمات 
يف  ال�شباحة  على  والإقدام  التحذيرية 
اتخاذ  وعدم  بها  امل�شرح  الأماكن  غري 
خا�شة  لل�شالمة،  الوقائية  التدابري 

املائية  الدراجات  مل�شتخدمي  بالن�شبة 
اأو  رفقة  دون  مبفردهم  ال�شغار  ووجود 
م�شكالت  اإلى  يوؤدي  الكبار،  من  متابعة 

ت�شل اأحيانا للغرق.
م�شتخدمو الدراجات املائية

املائية  الدراجات  م�شتخدمي  تدعو  كما 
اإلى  البحر  ومرتادي  )ال�شكوترات( 
البحرية  ال�شالمة  بقواعد  اللتزام 
حفاظًا على �شالمتهم والتقيد بعدد من 

الن�شائح والإر�شادات ويف حالة وجود اأي 
البحر  داخل  للم�شاعدة  يحتاج  �شخ�س 
العمليات  اإدارة  باإبالغ  فورًا  املبادرة 
ال�شــواحـل  لأمـن  العامة  بالإدارة 

واحلـدود علــى الرقم: )999(.
الدراجات  م�شتخدمي  على  يجب  كما 
املائية  دراجاتهم  تكون  اأن  املائية 
لال�شتخدام  و�شاحلة  اآمنة  امل�شتخدمة 
يف  املائية  الدراجة  مفتاح  ربط  مع 
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مع�شم اليد، كذلك عدم قيادة الدراجة 
الأطفال  قبل  من  اأو  خربة  بدون  املائية 
ال�شن  يبلغوا  مل  الذين  الأ�شخا�س  اأو 
قيادة  وجتنب  مبفردهم  القانونية 
اأو  ال�شباحة  مناطق  يف  املائية  الدراجة 
�شفن  اأو  املالحية  املمرات  اأو  الغو�س 
البحرية  الفعاليات  مناطق  اأو  ال�شيد 
التقيد  و�شرورة  املمنوعة،  واملناطق 
بارتداء �شرتة النجاة من قبل م�شتخدمي 

الدراجة املائية اأثناء القيادة.
املائية  الدراجة  قيادة  عدم  كذلك 
املمنوعة،  املناطق  يف  بها  والدخول 
والبتعاد عن الأمالك اخلا�شة والفنادق 
البحرية،  الواجهات  على  املوجودة 
حالة  يف  املائية  الدراجة  قيادة  وعدم 
م�شايقة  وعدم  اجلوية،  الأحوال  �شوء 
موجودًا  يكون  من  اأو  البحر  مرتادي 
على ال�شاطئ، مع جتنب القيام باأعمال 
ح�شاب  على  ا�شتعرا�شية  اأو  بهلوانية 
عن  ف�شال  الآخرين،  و�شالمة  �شالمتك 

يعر�س  النجاة  �شرتة  ارتداء  عدم  اأن 
حياتهم للخطر وقد يكون �شببًا للحرمان 

من ممار�شة هوايتهم. 
الدراجات  م�شتخدمي  الإدارة  ودعت 
البحر  ومرتادي  )ال�شكوترات(  املائية 
البحرية  ال�شالمة  بقواعد  اللتزام 
بعــدد  والتقيد  �شالمتهم  على  حفاظًا 
التــي  والإر�شـادات،  الن�شائح  من 
 300 عن  تقل  ل  م�شافة  البتعاد  منها 
الأخرى  واملناطق  ال�شاطئ،  عن  مرت 
مينع  اأنه  كما  منها،  القرتاب  املحظور 
ال�شن  يبلغ  قيادة )ال�شكوترات( ملن مل 
من  التاأكد  يجب  كما  القانونية مبفرده، 
ف�شال  واخلوذة،  النجاة  �شرتة  ارتداء 

عن ربط مفتاح الدراجة يف مع�شم اليد، 
ال�شتعرا�شية  احلركات  عن  والبتعاد 
و�شالمة  ل�شالمتك  وذلك  والبهلوانية 

الآخرين.
اأو  العربة  اأن  من  التاأكد  اإلى  دعت  كما 
املائية  الدراجة  عليه  املثبت  الرتويل 
لها،  �شيانة  عمل  مت  وقد  جيدة  بحالة 
واأن يتم مراعاة  قواعد ون�شائح املرور 
بقطر  تقوم  التي  للمركبات  بالن�شبة 
التاأكد  يتم  واأن  خلفها،  عربة  �شحب  اأو 
جيدًا  املائية  الدراجة  تثبيت  عملية  من 
البدء  قبل  الرتويل  اأو  العربة  ظهر  على 
الربط  عملية  تكون  بحيث  بالتحرك 
حركة  اأو  انزلق  عدم  وت�شمن  محكمة 
كذلك  النعطاف،  عند  املائية  الدراجة 
تقوم  التي  الأر�شية  املركبة  قائد  على 
بقطر العربة اأو الرتويل التي يوجد عليها 
دراجة مائية اأن يخفف �شرعته وي�شري يف 
اأق�شى اليمني واأن ل يعيق حركة املرور. 
ويجب على قائد العربة اأو القاطرة التي 

 عند وجود أي شخص 
يحتاج للمساعدة داخل 
الـــبـــحـــر االتــــصــــال عــلــى 

األرقـــــــام )999 ( 

اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود



31

اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود

مب�شافة  البتعاد  املائية  الدراجة  حتمل 
 ، ال�شاطئ  عن  300مرت(  عن)  تقل  ل 
واللتزام بالتعليمات ال�شادرة من اإدارة 
حمل  وعدم  واحلدود،  ال�شواحل  اأمن 
ا�شتخدام  اأثناء ممار�شة هواية  الأطفال 
املائية )ال�شكوترات،  الدراجات  ريا�شة 
والتاأكد من اأن الوقود املوجود بالدراجة 
يف  العطل  جتنب  يتم  حتى  كاف  املائية 
الدراجة  م�شتخدم  يكون  واأن  البحر، 
املائية ) ال�شكوترات( على علم بكيفية 
ت�شغيلها لأنه قد يحدث عطل بها كدخول 

ماء باملاكينة.
الو�شائط البحرية

وفيما يتعلق بالو�شائط البحرية مبختلف 
بالتوا�شل  العامة  الإدارة  تقوم  اأنواعها 
معها من خالل غرفة العمليات بعد الزام 
 )AIS( جهاز  برتكيب  الو�شائط  كافة 
الطرادات  بتتبع  خا�س  جهاز  وهو 
متابعة  لنا  يتيح  بحيث  بالبحر  واملراكب 
حالة  يف  بينات  واإظهار  الطرادات  كافة 

التعر�س لأي م�شكلة داخل البحر . 
ويجب على م�شتخدمي الو�شائط البحرية 
والإر�شادات  بالن�شائح  التقيد  �شرورة 
حمل  �شرورة  منها  والتي  والتعليمات 
اخلا�شة  وامل�شتندات  ال�شخ�شي  الثبات 
بالو�شيطة البحرية عند منافذ الت�شجيل 
)الدوحة  مركز ال�شافلية ، مركز العالية 
ـ الروي�س (، والتاأكيد  ـ اخلور  "ـ  الوكرة 
البحرية  ال�شالمة  معدات  وجود  على 
بعدد  النجاة  واأطواق   ، النجاة  )�شرتات 
الركاب( والتاأكد من �شالحية الو�شيطة 
املنا�شبة  الأوزان  مراعاة  مع  لالإبحار 
حلجم الو�شيطة وكذلك الأنوار املالحية 

واملخطاف )الباورة(.
البحرية  باحلدود  التقيد  �شرورة  كذلك 
دولة  بني  البحري(  احلدودي  )اخلط 
اأو  الدخول  وعدم  املجاورة  والدول  قطر 

البيئة  على  واملحافظة  منها،  القرتاب 
البحرية وجتنب اإحداث اأي نوع من اأنواع 
اأو  التواجد  وعدم  بها،  البحري  التلوث 
القرتاب من املناطق املحظورة واملن�شات 
البرتولية وحقول الغاز والنفط، واللتزام 
برتكيب الأجهزة املالحية لتحديد املواقع 
بقواعد  واللتزام  الت�شالت  واأجهزة 

منع الت�شادم.
مرتادو البحر

يف  دورياتها  بتكثيف  الإدارة  تقوم  كما 
يف  خا�شة  ال�شواطئ  من  وقريبًا  البحر، 
فرتة ال�شيف لتقدمي امل�شاعدة ملن يحتاج 
امل�شايقات  حدوث  ملنع  وكذلك  اإليها، 
ملرتادي ال�شواطئ من قبل بع�س �شائقي 

الدراجات املائية "ال�شكوترات" . 
لل�شيد  �شواء  البحر  مرتادي  وعلى 
با�شرتاطات  التقيد  �شرورة  التنزه  اأو 
كذلك  زوارقهم،  على  البحرية  ال�شالمة 
لرحلتهم  الكافية  املوؤن  اأخذ  عليهم 
بالوقود،  والتزود  والغذاء،  املاء  من 
اأي�شًا  وعليهم  النجاة،  �شرتات  واأخذ 
الإ�شعافات  اأدوات  ببع�س  الحتفاظ 
بالتعليمات  التقيد  اأهمية  مع  الأولية، 
الأمنية ال�شادرة ب�شاأن عدم الدخول اإلى 
املناطق املحظور فيها ال�شيد اأو التواجد 

بالقرب منها ب�شكل عام.
ت�شطحب  التي  العائالت  على  ويجب 
اأطفالها اإلى ال�شواطئ عدم ال�شماح لهم 
بالنزول لل�شباحة مبفردهم، حيث يجب 
اأن يكون اإلى جانبهم اأحد اأقاربهم الكبار 
حتى ل يتعر�شوا حلوادث الغرق، ويجب 
اأولياء  اأنظار  محط  الأطفال  يكون  اأن 
اأمورهم ملراقبتهم طوال فرتة تواجدهم 

على ال�شاطئ.

 أهــــمــــيــــة مـــتـــابـــعـــة 
ـــاء عــنــد نــزولــهــم  ـــن األب
ـــحـــر والــــمــــســــابــــح  ـــب ـــل ل
 على 

ً
الــمــائــيــة حــفــاظــا

سالمتهم 
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هواية ال�شباحة
ممار�شة  محبي  الإدارة  تدعو  كما 
بالن�شائح  يتقيدوا  اأن  ال�شباحة  هواية 
والتي  بال�شباحة  اخلا�شة  والإر�شادات 
منها عدم ال�شماح لالأطفال بال�شباحة اإل 
يف وجود اأولياء الأمور اأو اأحد الأ�شخا�س 
البالغني برفقتهم مع �شرورة مراقبتهم 
ال�شاطئ  على  اأو  البحر  داخل  �شواء 
ل�شرتات  الأطفال  ارتداء  و�شرورة 
ال�شباحة،  اإلى  النزول  قبل  النجاة 
التي  الأماكن  يف  ال�شباحة  عدم  كذلك 
ال�شباحة  حتظر  عالمات  عليها  توجد 
لأمن  العامة  الإدارة  قبل  من  بها 
ارتداء  اأهمية  مع  واحلدود،  ال�شواحل 
املالب�س املنا�شبة واملخ�ش�شة لل�شباحة، 
البحر  حالة  من  التاأكد  و�شرورة 
النزول  قبل  املحتملة  املائية  والتيارات 
اجلوية  الن�شرة  خالل  من  املاء  اإلى 
الداخلية  لوزارة  اللكرتوين  املوقع  اأو 
)www.moi.gov.qa( وعدم ال�شباحة اإذا 

كنت ت�شعر بارتفاع يف درجة احلرارة اأو 
كنت تعاين من الإعياء ، ف�شال عن عدم 
كنت  لو  حتى  مطلقا  مبفردك  ال�شباحة 
جتيد ال�شباحة ، ودائمًا تاأكد من وجود 
ال�شباحة  عند  منك  بالقرب  �شخ�س 
عن  ف�شال  ال�شرورة،  عند  مل�شاعدتك 
عدم ال�شباحة بعيدًا عن ال�شاطئ ودائما 

كن قريب منه ول حتاول البتعاد عنه.

كما تدعو مرتادي البحر بعدم ال�شباحة 
القدرة  ل�شعوبة  لياًل  املاء  يف  اللعب  اأو 
على حتديد املكان خالل الظالم، وعدم 
يكن  مل  اإذا  يغرق  �شخ�س  اأي  م�شاعدة 
حالة  ويف  الإنقاذ،  على  مدربًا  املنقذ 
التعر�س لأي �شعوبات داخل املاء يجب 
الهدوء  على  واحلفاظ  الرتباك  عدم 
الأعلى  اإلى  برفق  قدميك  وحتريك 
اأنظار  لتلفت  يديك  ارفع  ثم  والأ�شفل 
مائي  تيار  جرفك  واإذا  اإليك،  الآخرين 
يتال�شى  ا�شبح عربه حتى  بل  تقاومه  ل 
ثم ا�شبح عائدًا اإلى ال�شاحل، مع اأهمية 
تنفخ  التي  الطفو  اأدوات  مع  التعامل 
الهواء  تفقد  لأنها  �شديد  بحذر  بالهواء 
الرياح  بفعل  ب�شهولة  بداخلها  الذي 
ل�شغار  )خ�شو�شًا  املائية  التيارات  اأو 

ال�شن(.
اأخذ  البحر  مرتادي  الإدارة  وتدعو 
الأيام  خالل  وخا�شة  واحلذر،  احليطة 
الأجواء  ا�شتقرار  عدم  ت�شهد  التي 
هناك  اأن  مو�شحا  البحرية،  والتيارات 
تقوم  التي  التوعية  حمالت  من  العديد 
بها وزارة الداخلية للتنبيه والتحذير من 
ال�شباحة فيها  املمنوع  الماكن اخلطرة 
اأ�شهر  خالل  اجلهود  بتكثف  نقوم  كما 
على  الدوريات  ت�شيري  عرب  ال�شيف 
نهاية  عطالت  يف  خا�شة   ، ال�شواطئ 

الأ�شبوع. 
دوريات الإنقاذ

الإنقاذ  دوريات  اأن  الإدارة  واأو�شحت 
مختلف  على  م�شتمرة  ب�شورة  موجودة 
املحافظة  اأجل  من  القطرية  ال�شواطئ 
وتقدمي  البحر،  مرتادي  �شالمة  على 
العون لكل من يحتاج اإلى امل�شاعدة، ويف 
ومرتادي  اجلمهور  على  يجب  املقابل 
بالتعليمات  والتقيد  التعاون  البحر 

والإر�شادات لل�شالمة العامة يف البحر.

ـــــــات   تـــســـيـــيـــر دوري
ــــــصــــــورة  ــــــحــــــريــــــة ب ب
ـــــمـــــرة عـــلـــى  مـــــســـــت
مـــخـــتـــلـــف شــــواطــــئ 

الدولة 

الــــعــــون  تــــقــــديــــم    
لــكــل مـــن يــحــتــاج إلــى 
الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة مـــن 

مرتادي البحر 






