الجمهوري ــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبي ــة
وزارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة
المديريــة العامـة للغابــات
محافظـة الغابـات لواليـة بسكـرة

تقريــر حــول حملــة وقـايــة وحمايــة الغابــات
من الحرائــق 3102

مـ

مـاي 3102

المقدمـــــــــــــــــــــة
يرتبع الغطاء الغايب لوالية بسكرة على مساحة  002.33هكتار (ما يعادل  521من المساحة اإلجمالية لوالية بسكرة)
تتمركز باجلهة الشمالية والشمالية الشرقية ملقر الوالية.
الغابات الرئيسة هي:
 غابة الدولة بني ملول غابة الدولة لجبل كروشن والنواصر غابة الدولة السعدة وواد عرب غابة الدولة جبل احمر خدوالغطاء النبايت السائد يتكون من:
 العرعار األمحر الفينيقي والصنوبر احلليب والبلوط األخضر مع طبقة حتت خشبية تتكون من اإلكليل اجلبلي واحللفاء املنطقة الوسطية تتكون أساسا من نبات الطرفاء أدجمت ضمن الوعاء العقاري للغاباتبرنامج اإلعالم والتحسيس ميس قطاع الرتبية واجلمعيات والسكان اجملاورين للغابة واملربني للمواشي ويتمحور حول الوقاية من حرائق
الغابات
تسجل بلدنا كل سنة العديد من احلرائق اليت تتسبب يف إتالف أالف اهلكتارات من الغابات واملتسبب الرئيسي فيها هو اإلنسان يف
اغلب احلاالت.
وخالل صائفة سنة  .35.سجلت والية بسكرة حريق مبنطقة أعايل جبال تامجوت أتى على مساحة  330هكتار
( .1هكتار أشجار العرعار و 073هكتار غطاء عشبي) ,وهذا رغم يقظة املسؤولني احملليني والوسائل املسخرة كشبكة اهلاتف
الالسلكي املوزعة على خمتلف املقاطعات واألقاليم واإلفراز ودوريات املراقبة واملناوبة على مدى  .3ساعة على  .3ساعة.

 -Iبرنامج التحسيس والتوعية:
بالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم نظم برنامج توعية وحتسني لفائدة املؤسسات التعليمية اجملاورة للغابة ومن جهة
أخرى نظم أعوان الغابات عدة عمليات (معارض ،ندوات ،توزيع امللصقات ،حصص إذاعية ميدانية) هتدف إىل توعية وحتسيس
اجلمهور الواسع " املواطنني ،احلركات اجلهوية ،طالب اجلامعات ،املصاحل اإلدارية ،الفالحني ،الكشافة اإلسالمية وسكان الرياف" حول
أضرار احلرائق وطرق مكافحتها ،والتعريف بالغابة وفوائدها يف شىت اجملاالت.
 -IIبرنام ـ ـج الوقاي ـ ـ ـة:
 .5.-IIالتجهي ـزات والمنشــات القاعديــة:
 .5.5.- IIط ـرق العبـ ـور:
متتد شبكة الطرقات الغابية على امتداد  5.327كلم  ،منها  53527كلم غري صاحلة لالستعمال .0،
كلم صاحلة لالستعمال .
 : .-5- IIأبراج المراقبة:
متلك حمافظة الغابات لوالية بسكرة ثالث أبراج مراقبة مبنية داخل الوحدات الغابية التالية:
 غابة الدولة بين ملول مزبال  35:وحدة .
 غابة الدولة جبل النواصر  3.:وحدات .
هاته األبراج تدخل يف اخلدمة ابتداء من  35جوان ..350

 .0-5- IIنق ـاط الم ـاء:
لضمان التمويل باملاء للشاحنات ذات الصهاريج يف حاالت التدخل  ،أحصينا  53نقطة ماء مهيأة لالستعمال متواجدة عرب
البلديات التالية:
 بلدية املزيرعة  3.:وحدات
 بلدية الفيض  35:وحدة
 بلدية خنقة سيدي ناجي  3.:وحدة
 بلدية القنطرة  35:وحدة
 بلدية عني زعطوط  35:وحدة
باإلضافة إىل ذلك ميكن استعمال سد فم الغرزة  ،سد منبع الغزالن وكذلك وادي تامجوت احملاذي للوحدات الغابية.

 :3-5- IIالمنازل الغابية:
متلك حمافظة الغابات منزلني غابيني بتامجوت بلدية املزيرعة وعني زعطوط يتم استغالهلما من طرف فرق التدخل األويل
ويستعمالن كمستودع للعتاد مضاد للحرائق.

 .- IIالوسائـ ـل الماديـ ـة والبشري ـة :
 5-.- IIقط ـاع الغاب ـات:
 5-5-.- IIالوسائـل البشريـة:
جندت حمافظة الغابات جمموع  73عون غابات لضمان السري احلسن للحملة والتدخل األويل يف حالة احلرائق والسهر
على ضمان املداومة .3سا.3/سا عرب مصاحل الغابات للوالية (مقر حمافظة الغابات ،الدوائر الغابية واألقاليم الغابية)  ،وكذلك
تستخري فرق تدخل أويل موزعة عرب البلديات التالية:
 بلدية عين زعطوط  :فرقة متكونة من  30أعوان
 بلدية زريبة الوادي :فرقة متكونة من  33أعوان
 بلديـ ـة مشـ ـ ـونش :فرقة متكونة من  30أعوان.
 بلديـ ـة القنط ـ ـ ـرة :فرقة متكونة من  3.أعوان.
 .-5-.- IIالوسائـل الماديـة :سخـرت حمافظـة الغابات العت ـاد الت ـايل:
العتـ ـاد المتح ـرك:
 33 سيارات ميدانية.
 3. شاحنتني صغريتني مضادة للحرائق.
 31 صهاريج.
 30 سيارات نقل.
 3. جرارين.

العتـاد اليــدوي  :جمارف  ،فؤوس ،مضخات حممولة  ،مطفأة النار.....اخل.
عتاد االتصال السلكي والالسلكي :مت تركيب العتاد التايل عرب املصاحل الغابية للمحافظة:
 محطة الربط ( : )35جبل متليلي على علو 53.1م.
 محطة ثابتة ( : )35مقر احملافظة.
 محطة نصف ثابتة (:)31الدوائ ـر الغابي ـة ( القنطرة ،سيـدي عقبة) ،األقاليــم الغابي ـة ( أوالد جالل ،عني زعطوط،
زريبة الواد) ومقر حظرية احملافظة .
 محطة متحركة ( 02,02 CCFFL : )33سيارتني نقل  33 ،سيارات ميدانية
 محطة المحمولة  35:لوحة مفاتيح سلمت للمحافظ  30،بدون لوحة مفاتيح سلمت لرؤساء الدوائر الغابية
(القنطرة ،سيدي عقبة) ورئيس مصلحة محاية النباتات واحليوانات.

:.-.- IIالحمايـ ـة المدنيـ ـة:
 الوسائ ـل البشريـ ـة .13 :عون موزعني كالتايل:
 الوحدة الرئيسية  03:عون
 الوحدة الثانوية – بسكرة 7.
 وحدة زريبة الوادي .3:عون
 وحدة اورالل 33 :عون
 وحدة سيدي عقبة 3.:عون
 وحدة القنطرة 31:عون
 الوسائ ـل المادي ـة:
 30 شاحنات صغرية مضادة للحرائق.
 33 شاحنات مضادة للحرائق
 37 سيارات إسعاف
 55 مضخات
 35 سيارتني نقل وربط
 35 شاحنة نقل.

 0-.- IIالجماع ـات المحلي ـة والخاصـ ـة:
 5-0-.- IIالجماعات المحلية:
الوسائل البشرية:
 .01عامل.

الوسائل المادية:
 3. شاحنة صغرية مضادة للحرائق.
 37 سيارات إسعاف.
 3. شاحنتني نقل.
53 شاحنات.
 31 سيارات نقل وربط.
 07 حافلة.
 33 آلة حفر.
 .-0-.- IIالمؤسس ـات الخاص ـة  :مؤسستني خاصتني على مستوى الوالية.
الوسائل البشرية:
 03عامـ ـل
الوسائل المادية :
 30 سيارات نقل وربط.
 35 آلة حفر ودفع.
 0-.-.- IIاللجان العملياتية للسكان المجاورين للغابة:
الوسائل البشرية:
 53ساكن
الوسائل المادية:
13 جمرفة
13 فأس
 13 شاقور
BATTFAUX13 

الخ ـ ـاتمـ ـة
احلصيلة العامة حلمالت الوقاية ومكافحة حرائق الغابات من  .35.-.353سجلت والية بسكرة ( )3.تسعة حرائق.
جمموع املساحة احملروقة  5155237هـ .مست الوحدات الغابية التالية:
 غابة الدولة جبل النواصر بلدية عين زعطوط.
 غابة الدولة بني ملول مزبال بلدية مزيرعة.
ملخصة فيمايلي:
 الغاب ـة  .03:هـكتار. األدغال 313.9. :هـكتار. أخرى  351233هكتار. األسباب اجملهولة املتدخلني :أعوان الغابات ،احلماية املدنية ،اجلماعات احمللية واخلاصة ،السكان اجملاورين للغابة ،املواطنني ،اجليشالوطين الشعيب.
أي نسبة  %3211يف املساحة احملروقة بالنسبة للمساحة اإلمجالية الغابية وهو رقم ضعيف.

