الجمهــــــــورية الجزائريــــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــــــــة
واليــــــة بسكرة
محافظة الغابات
قرار رقــم  .........مؤرخ فــي ....................
يتضــــمن المصادقــــــة عـلى المخطط الوالئـــــي
لمحاربـــــة حرائـــق الغابات و تحديد اإلجــراءات
الوقائيـــــــــــة ضدهــــــــا لموســـــــــــــم .1023
إن والـــــــــي واليـــــــة بسكـــــــرة
 بمقتضــــى األمــــر رقــــم  40/67المـــــــــــؤرخ فـــي  04فيــــــــفري  ، 6767المتعلــــــــق بالقواعــــــــد المطبقــــــة.فـــي ميـــــــــدان األمـــــــــن مــن أخطـــار الحريــــق و الهلــــع و إنشــــاء لجـــــــان الوقايـــــة و الحمايـــــة المدنيـــــــة.
 بمقتضــــــــى األمــــر رقـــم  47/40المــؤرخ فــي  40فيفــــري  ،6740المتضمـــن التنظيــــم اإلقليمــــي للـــــبــــــــالد. بمقتضــــــى القانـــون رقـــــم  60 /40المــــــؤرخ فـــــي  23جـــوان  ،6740المتضمــــن النظـــــام العـــــام للغابــــــات. بمقتضـــى القانــــون رقـــــم  34 /74المـــؤرخ فـي  46ديسمبــر  ،6774المتعـلق باألمـالك الوطنية المعـــدل و المتمـــم. بمقتضــــى القانـــون رقم  64 /43المؤرخ في  67جويليـة  ،0443المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بمقتضـــــــى القانـــــــون رقـــــــــم  64 /66المـــــــــــؤرخ فــــــــــي  00جـــــوان  ،0466المتعلــــــق بالبلــــــديــــــــة. بمقتضــــــــى القانـــــــون رقــــــم  46 /60المــــــــؤرخ فـــــي  06فيـفــــــــــري  ،0460المتعلـــــــــق بالواليـــــــــــــة. بمقتضـــــى المرســـــوم الرئاســـــي المؤرخ في  0464 /47 /34المتضمن تعيين السيد /جاري مسعود واليا لوالية بسكرة. بمقتضىىىى المرسىىىوم رقىىىم  036 /48المىىىؤرخ فىىىي  08أوت  ،6748الىىىيي يحىىىدد نىىىروط تنظىىىيم التىىىدخالت و اإلسىىىعافاتعــــــند وقـــــــوع الكــــــوارث كــــــما يــــحدد كيفيــــات ذلك.
 بمقتضــــــــى المرســــــــوم رقــــــم  030/48المـــــــؤرخ في  08أوت  ،6748المتعلــق بالوقايــــة من أخطار الكوارث. بمقتضــــــى المرســـــوم رقـــــم  00/46المــــــؤرخ فـــــي  64فيفــــــري ،6746المتعلــــــق بوقايــــة األمــــــالكالغابيـــــــة والوطنيــــــــة ومــــــا جاورهـــــا من الحرائـــــــق.
 بمقتضىىىىىىىى المرسىىىىىىىوم رقىىىىىىىم  08/46المىىىىىىىؤرخ فىىىىىىىي  64فيفىىىىىىىري  ، 6746الىىىىىىىيي يىىىىىىىنظم و ينسىىىىىىىق األعمىىىىىىىال فىىىىىىىيمجــــــــال محاربـــــــة حرائــــــــق الغابات داخــــــــل األمــــــــالك الغابيــــــة الوطنيـــــــة.
 بمقتضى المرسوم التنفييي رقم  068/70المؤرخ في  03جويلية ،6770المحدد ألجهزة اإلدارة العامة في الوالية و هياكلها. بمقتضـــــــى المرســـــوم التنفــييي رقــم  333/78المـــــؤرخ فـــي 08ديسمبر  ،6778المتضمن إنشاء المحافظاتالوالئية للغابات و يحدد تنظيمها و عملها.
 بمقتضىىىىى المرسىىىىوم التنفيىىىىيي رقىىىىم  346 /46المىىىىؤرخ فىىىىي  06سبتمبــــىىىىـر  ،0446يعــــــىىىىـدل و يتمــــــىىىىـم المرســىىىىـومرقم  640 /44المؤرخ في  67سبتمبر ،6744المتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات.

ااااااا ل قاااااااالئال ئلااااااا
بنااااااا
ئل ي ل غ ب ت تحديد تنظيمه

القااااااا  9823/28ئلمااااااا ال
مه.

ااااااا  42ج ي يااااااا  ،2328ئلمتضااااااام لنجااااااا ئل جنااااااا

و باقتـ ـراح مـ ـن السي ـ ـد /محافـ ـظ الغاب ـات لوالي ـة بسكـ ـرة
 ي ـ ـق ـ ـرر –الفصـــل األول :ترتيبـــــات عامـــــة
المااااااول األولااااا :

يصىىىىىاد علىىىىىى المخطىىىىى الىىىىىوالئي ل محاربىىىىىة حرائىىىىىق الغابىىىىىات علىىىىىى مسىىىىىتو واليىىىىىة بسىىىىىكرة
لموسم  0463مع تحديد طر التطبيق و تحديد اإلجراءات القانونية ضدها.

الماااااول : 20

يحىىىىدد تىىىىاريح بدايىىىىة حملىىىىة حمايىىىىة الغابىىىىات مىىىىن الحرائىىىىق خىىىىالل موسىىىىم 0463ابتىىىىداء مىىىىن أول
جوان  0463على الساعة الصفر إلى غاية  36أكتوبر .0463
 يمكىىىىن للسىىىىيد /الىىىىوالي أن يقىىىىدم أو يىىىىؤخر هىىىىيا التىىىىاريح حسىىىىل األحىىىىوال الجويىىىىة و بنىىىىاء علىىىىىإقتراح من السيد /محافظ الغابات.

الماااااااول : 20

تتىىىىىىولى اللجنىىىىىىة الميدانيىىىىىىة الدائمىىىىىىة علىىىىىىى مسىىىىىىتو الواليىىىىىىة تطبيىىىىىىق اإلجىىىىىىراءات المحىىىىىىددة فىىىىىىي
مخط الغابات بمساعدة اللجنة الميدانية للدوائر و البلديات المعنية.

الماااااااول : 20

تىىىىىىنظم طىىىىىىول موسىىىىىىم حمايىىىىىىة الغابىىىىىىات مداومىىىىىىة علىىىىىىى مسىىىىىىتو مقىىىىىىرات اللجىىىىىىان الميدانيىىىىىىة و
جميىىىىىىىع المصىىىىىىىالم و الهيئىىىىىىىات المتدخلىىىىىىىة المعنيىىىىىىىة بتنفيىىىىىىىي مخطىىىىىىى محاربىىىىىىىة النىىىىىىىار فىىىىىىىي
الغابىىىىىات و يقىىىىىوم أعىىىىىوان مخولىىىىىون قانونيىىىىىا بهىىىىىي المداومىىىىىة لىىىىىيال و نهىىىىىارا حتىىىىىى فىىىىىي أيىىىىىام
العطل و األعياد.

الفصــــل الثانـــــي :تنظيـــم خاص بإستعمــــــال النار أثنــــاء الموســـــم
المااااااول : 20

يمنىىىىىع علىىىىىى أي نىىىىىخا إنىىىىىعال النىىىىىار داخىىىىىل األمىىىىىالك الغابيىىىىىة الوطنيىىىىىة علىىىىىى بعىىىىىد مسىىىىىافة ال
تقىىىىىىل عىىىىىىن كيلىىىىىىومتر واحىىىىىىد منهىىىىىىا ،كمىىىىىىا يمنىىىىىىع عليىىىىىى اإلتيىىىىىىان بالنىىىىىىار أو اسىىىىىىتعمالها إال فىىىىىىي
أغراض نفعية بشرط مراعاة التعليمات الواردة في هيا القرار.

الماااااااول : 20

يمنىىىىىىع طىىىىىىول موسىىىىىىم حمايىىىىىىة الغابىىىىىىات مىىىىىىن الحرائىىىىىىق إحىىىىىىرا القىىىىىى و النباتىىىىىىات األخىىىىىىر
القائمىىىىىىىة علىىىىىىىى سىىىىىىىيقانها أو الملقىىىىىىىاة علىىىىىىىى األرض أو المجموعىىىىىىىة فىىىىىىىي كتىىىىىىىل أو أكىىىىىىىوام أو
أكىىىىىىدا داخىىىىىىل األمىىىىىىالك الغابيىىىىىىة الوطنيىىىىىىة أو علىىىىىىى بعىىىىىىد كيلىىىىىىومتر واحىىىىىىد منهىىىىىىا ،و يتوقىىىىىى
حىىىىىر القىىىىى أو النباتىىىىىات األخىىىىىر خىىىىىار هىىىىىي الفتىىىىىرة و فىىىىىي الحىىىىىدود ذاتهىىىىىا علىىىىىى رخصىىىىىة
تسلمها المصالم التقنية المكلفة بالغابات.

الماااااول : 20

يتوقىىىىى الحىىىىىر الصىىىىحي للقىىىىى داخىىىىىل األمىىىىالك الغابيىىىىىة الوطنيىىىىىة و علىىىىى بعىىىىىد ال يقىىىىىل علىىىىىى
كيلىىىىىومتر واحىىىىىد منهىىىىىا ،على رخصىىىىىة تسىىىىىلمها المصىىىىىالم التقنيىىىىىة المكلفىىىىىة بالغابىىىىىات و يىىىىىتم هىىىىىيا
الحىىىىىىىر الصىىىىىىىحي بحضىىىىىىىور عىىىىىىىون تعينىىىىىىى مصىىىىىىىلحة الغابىىىىىىىات و يجىىىىىىىل أن تحىىىىىىىاط القطعىىىىىىىة
األرضىىىىىىية المطلوبىىىىىىة حرقهىىىىىىا بشىىىىىىري وقىىىىىىائي عرضىىىىىى (  64أمتىىىىىىار) خىىىىىىال مىىىىىىن أي نبىىىىىىات
ثانوي أو مادة قابلة لالنتعال.

المــاول : 20

يمنع داخل األمالك الغابيــــة الوطنية أو على بعد ال يقل عن كيـــلو متر واحد منهـــا طوال موسم
حمايــــة الغابـــات انجــــاز المفحمـــــة أو استخالص القطـــران أو ارانينـــج أو تدخيـــن خاليــا
النحــل و يمكن أن تتم هي العمليات خار هي الفتــــرة بعد الحصول على رخصة تسلمها المصالم
التقنية المكلفة بالغابات حسل الشروط المنصوص عليــــها فـــي المادة  66مـــن هـــــــــيا الـــــقرار.

المــاول : 20

اليسمــــــم بإنعـــــال النـــار فـــي المخيــم لطبــح األطعمــــة إال فــي الغابات المخصصة للتخييم.

المــاول : 02

يتعيـــــن علــــى رئيـــس المجلـــــس الشعبــــي البـــلدي أن يهيــــئ فيمـــا يخـــــــــا المفرغــــــــة
المرخــــا بهـــا طبقا للتشريع المعمول ب الواقعة داخــل األمالك الغابية آو عـــلى بعد  84متر منها
محيطا امنيا يحيـــ المفرغـــة بشري وقائي عرضـــ  84متــر يكـون خاليا من النبات آو أي مـــــادة
قابلــــــة لالنتعـــــــال.

المـاـاول : 00

ال يعفىى صىاحل رخصىة الحريىق المنصىوص عليهىا مىـن المسىؤولية فىـي حالـــىـة إلحىا أضىرار
باألمالك الغابية أو بالغير و يجل على حائـــز الرخصة أن يسهر على إطفـــىـاء النــىـار كليـىـا أمىا إذا
انتعلـــــت مــن جديـــد و امتـــدت إلـــى األمالك الغابيـــة فإنــ يتحمـــل مسؤ ولية ذلك .

الفصـــــل الثالــــث :تنظيــــم وتخزيــــن المـــواو الملتهبـــة واخـــل الغابـــة او بجوارهـــــا
المــاول : 00

يتعيـن على كل مقاولـــة تملـــك مخــزن أو ورنـــة مستعملة لتخزيــــن الحطل ،الحلفاء إلح .......
داخل الغابــة أو بجوارها صيانة أرضيــــــة المخزن وتجهيــــــزها بوسائــــل مكافحة النيران واحترام
كـــل اإلجـــــراءات الوقائيــــة المعطــاة مــــن طرف مصالـــم الغابــــات و الحمايـــــــــة المدنيـــــة.

المــاول : 00

يجـــل علـــى أصحــــاب الو رنـــــات الموجـــــودة داخـــــل الغابــــات وبجــــوارها التي تستعمل
المـــــواد المتفجــــرة والسهلـــــة االلتهـــــاب تهيئـــــة نريــــ آمنــــي خالـــي مـــن كــــل المــــواد
القابـــــلة لالنتعـــــال بمـــــا فيهــــــا األعشـــــاب.

الفصـــــل الرابـــــع  :التدابيـــــر التــــي يجـــــب أن تتخذهـــــا الجماعــــات المحليــــــة
وبعـــــض الهيئـــــات فــــي مجـــــال األشغـــــال الوقائيـــــــة.
المــاول : 00

يجــــل علـــى الجماعــات المحليــــة المعنية باألمـــر صيانــــة جوانل الطر المارة داخل الغابات
أو بالقرب منها وهيا علــى عرض  68مترا على األقل ابتدءا من  46مار إلى  36ماي من كل سنة.
يتعين علــــى الشركــة الوطنية للكهرباء والغاز أن تمد تحت الخطوط الكهربائية ذات التيـــار العالي
التي تقطع األمـــــالك الغابية أنرطة وقائيـــــة عرضهـــــا  68متــر تكـــون خاليــــة مـــن جميـــــــع
النباتــــــــات وتصونهــــــا سنويـــــــا .

المــاول : 00

يجل على الهيئات المكلفة بمد أنابيل المحروقات و الكهرباء وتسييرها واستغاللها أن تعلم الوالــــــي
و مصالـــــــم الغابــــــات باألنغـــــال والتجهيـــزات التي تنـطــوي علــى خطــر الحريـــق السيمـــا
تزويــــد بالخرائـــــــ تبــــــين بدقـــــة مواقــــع الشبكــــــة التــــي تقطـــــع األمـــــالك الغابيـــــة .

المــاول : 00

يجل علـى المستغليــن الفالحيــــن أن يعــــدوا كـل سنـة أنرطـــة وقائيـة عرضها  8أمتار تكون
خالية من النباتات و المواد القابلة لالنتعال حول القطع األرضية الفالحية الواقعـــة داخـل األمـــالك
الغابيــــة او عـــــلى بعـــــد منهـــا ال يـــقل عـــن  844متــــر إذا كانــــت تنطـــوي علــى أخطار
الحريـــــــق.

المــاول : 00

المـااـاول : 00

يجىىل أن تحـــىىـاط النباتـىىـات و المنش ى ت و الورنــــىىـات الغيىىر مخصصىىة السىىتعمال سىىكني و حتىىى
المقامــىىـة لمىىدة تقىىل عىىن سنــــىىـة واحىىدة بشىىري وقائـــىىـي عرضـــىىـ  08متىىر خىىال مىىن كىىل النباتىىات
الثانويـــة والمــواد القابلــــة لإلنتعـــال كمـــا يجــــــل أن تـــــزود بأجهــــزة لمكافحــــة الحريــــق .

المـااـاول : 00

يعاقـــىىـل كــىىـل مـــىىـن يخالــــىىـ اإلجـــىىـراءات األمنيـــىىـة والوقائيــىىـة المنصــىىـوص عليهىىا فىىي هىىيا
القرار طبقا ألحكام القانون  60/40المؤرخ في  03جوان  6740المتضمن النظام العــــام للغابـــــات .

المـاااـاول :02

يكلىىى السىىىادة /األمىىىىين العىىىام للواليىىىة  ,مىىىدير التنظىىىىيم و الشىىىؤ ن العامىىىة  ,مىىىدير اإلدارة المحليىىىىة ,
ر سىىىاء الىىىدوائر  ,ر سىىىاء المجىىىالس الشىىىعبية البلديىىىة  ,مىىىدير الحمايىىىة المدنيىىىة  ,قائىىىد المجموعىىىة
اإلقليميىىة للىىىدرك الىىىوطني  ,رئىىىيس امىىىن الواليىىىة  ,محىىىافظ الغابىىىات  ,منىىىدوب الحىىىر البلىىىدي  ,مىىىدير
المصىىىىالم الفالحيىىىىة  ,مىىىىدير الصىىىىحة و السىىىىكان  ,مىىىىدير األنىىىىغال العموميىىىىة  ,مىىىىدير البيئىىىىة  ,مىىىىدير
الطاقىىة والمنىىاجم كىىل فيمىىا يخص ى بتنفيىىي هىىيا القىىرار الىىيي سىىيدون فىىي نشىىرة القىىرارات اإلداريــــىىـة
للواليــــــــة.

