
  مـــقـــدمـــة

تندرج في إطار لوالیة البلیدة نشاطات مدیریة الحمایة المدنیة        
 11/106من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم  في ةالمھام المذكور
المتضمن القانون األساسي الخاص  2011مارس  06المؤرخ في 

  .بالموظفین المنتمین لألسالك الخاصة بالحمایة المدنیة
  .سلكا نشطا مكلفا بمھمة وطنیة ودائمة في مجال األمن المدنيبصفتھ 

   

 27/12/1992المؤرخ في  54- 92المرسوم رقم باإلظافة إلى          
ة ـــة المدنیــایـة للحمــح الخارجیـــالـر المصـــتسیی و بتنظیم  الخاص

  :يـــھو تقنیة ة ــــح إداریـالث مصالـر ثـعب
  

  دمصلحة اإلدارة واإلمدا -1

 مصلحة الوقایة -2
 .مصلحة الحمایة العامة  -3

  

باإلضافة إلى وحدات الحمایة المدنیة العملیة الموجودة عبر تراب 
 1970المؤرخ في نوفمبر  167- 70الوالیة حسب المرسوم التنفیذي رقم 

اد الخاص بوحدات الحمایة وتثبیت التأطیر والعت  فالمتضمن التصنی
 . المدنیة

  

  

  

  

  

 التغطیة العملیة: 
 

وحــدة منھا وحدة  )15(عشر   خمسةالتغطیة العملیة مضمونة بواسطة   

، بوینان، بوفاریك، رئیسیة ، تسعة  وحدات ثانویة بالدوائر مفتاح، االربعاء، بوقرة

ات قطاع ببلدی اتوادي العالیق ،العفرون،  موزایة ، و ثالثة وحداوالد یعیش،  



وبلدیة  بباب الجزائر بالبلیدة مركز متقدمكذلك و و واد جر  بني مرادشفة، 

  .الصومعة

أخرى قید اإلنجاز مشاریع  أربعة، ھنالك إضافة للوحدات العملیة المذكورة  

حمام   :ة على مستوى بلدیاتكز متقدمامر، و وحدة رئیسیة بالبلیدةتخص كل من 

 .،  الشریعة و صوحانملوان

یغطى في   )كلم 19 ىـإل 06(شعاع  تدخل كل وحدة ینحصر بین  و بھذا یتقلص

   .)دقیقة  21 ىـإل 06( توقـیت زمـني ینحصـر بیـن 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األخطار المحصاة على مستوى إقلیم الوالیة
  

أخطـار  10،عشرة 2004دیسمبــــر  25المـؤرخ  فــي  20-04طبقا للقانـون  -

  :محصاة       على مستوى الوالیة 

  

 وجیةالزلزال و االخطار الجیول) 1 

  األخطار المناخیــــــــــة                      ) 2

  حرائق الغابـــــــــــات ) 3

  األخطار الصنــــــــــــاعیة  و  الطاقویة ) 4



  األخطار االشعاعیــــة  و  النوویة ) 5

  األخطار المتصلة بصحة  االنسان) 6

  األخطار المترتبة على التجمعات البشریة الكبیرة)  7

  أشكال التلوث الجوي او االراضي او المائي ) 8

  األخطار المتصلة بصحة الحیوان و النبات)  9

      الفیضانات) 10

  
  
  

  التكویـــــــــــــــــــــــــــــــن
و تماشیا مع العصرنة ضمان حسن سیر النشاط العملي و اإلداري  من أجل                 

  :والتطور التكنولوجي ، فقد تم

  الدراجات : النقل الجماعي –الوزن الثقیل  –مجال قیادة المركبات وین في تك
 . الناریة

میزانیة ھامة في إطار إبرام إتفاقبات مع  المدیریة العامة للحمایة المدنیةخصصت 
  .مدارس تعلیم السیاقة الخاصة لفائدة المدیریات

ت مدیریة الحمایة المدنیة من لتعلیم السیاقة أین تمكن تم إبرام اتفاقیتین مع مدرسة خاصة-
من  اأعوان إستفادو 05إستفادتھم من رخص سیاقة الوزن الثقیل، وكذا عون و 80تكوین 

  . رخص السیاقة للدراجات الناریة 
تكوین المدیریة لوزن الثقیل وھذا في إطار مخطط قائد مركبات ا 50تكوین  كما تم أیضا-

ى المدرسة الجھویة لتعلیم قیادة المركبات بمختلف العامة للحمایة المدنیة المبرمج على مستو
  .أم البواقي ملحقة التكوین لوالیة األصناف ب

  وزارة الدفاع الوطني االتفاقیات المبرمة بین المدیریة العامة للحمایة المدنیة و: 
  على مستوى المدرسة التطبیقیة لوالیة البلیدة أعوان الحمایة المدنیة  مضلین 05تكوین

 .الخاصة بسكرة للقوات 
 

  و ھذا على مستوى المدرسة التقنیة للصحة  الصحة العسكریةأعوان في  03تكوین
 .شھر 24لمدة  2العسكریة بسیدي بلعباس ن ع 

   



  و ھذا على مستوى المدرسة  تقنیي الطیرانعون وضباط صف في مجال  15تكوین
ر إستحداث مجموعة جویة شھر ، في إطا 24 لمدة 1الوطنیة لتقنیات الطیران البلیدة ن ع 

 .للحمایة المدنیة
  
0  

 تكوین إطارات في مجال  تسییر األزمات عند  وقوع كوارث : 
  

  مع تحصلھم   الطب االستعجالي،ث وطبیب حمایة مدنیة في مجال طب الكوار 12تكوین
  .على شھادات تخصص 

  تسییر األزماتإدارة وضابط في مجال  02تكوین GOCت ، مع تحصلھم على شھادا
  . كمكونین في التخصص

  نظام الجغرافي   الضابط في مجال  01تكوینSIG 
  حرائق المحروقاتمكافحة ضباط في مجال  02تكوین 
  ضباط في مجال األمن النووي  02تكوین  
  في حوادث المیـــترو التدخلضابط في مجال  01تكوین 
  ضابط في مجال االنقاذ في السكة الحدیدیة  01تكوین 
  بط في مجال تسییر المشاریع المبرمجة ضا 01تكوین 
  رقباء في مجال تسییر الخدمات االجتماعیة  02تكوین 
  رقیب في مجال تقنیات قیادة الدرجات الناریة  01تكوین 
  أعوان كمكونین في مجال اإلنقاذ في المصاعد الھوائیة 02تكوین 

  
ت الرسكلة و التكوین ھذه المجموعة البیداغوجیة مھمتھا التكوین و اإلشراف على عملیا

 .المتواصل لفائدة أعوان الحمایة المدنیة في مختلف المیادین و التخصصات

   إستحداث فرق خاصة بالتدخل أثناء حدوث كارثة: 
  للتدخل السریع  إستحداث فرقة خاصةDRPI عون في مجال  100ة من ـــمتكون

  .الكوارثعند وقوع  التدخل السریع 
  إستحداث فرقة خاصةGRIMP  اذ في ــــعون في مجال اإلنق 30متكونة من

  .الوعرة ناألماك
  غطاسین  07متكونة من لإلنقاذ في األودیة و المسطحات المائیة إستحداث فرقة

 .على مستوى الوحدة الرئیسیة للحمایة المدنیة بالبلیدة
 

  التكوین في مجال التسییر اإلداري: 
  

 ریةضباط في مجال تسییر الموارد البش 02وین تك. 
  ضابط في مجال المنازعات اإلداریة  02تكوین. 
   ضباط في مجال الصفقات العمومیة  04تكوین. 

  

 



  مشاریـع التجھیـز العمومـي  ذمتابعـة تنفیـ
  

شروط الحیاة العملیة ألعوان الحمایة المدنیة وتدعیم الوحدات ٳطار تحسین في   
رنامج ھام فیما لوالئیة للحمایة المدنیة من بر تراب الوالیة  استفادت المدیریة ابالمتواجدة ع

یخص ٳنجاز وحدات جدیدة وتھیئة الوحدات العملیاتیة القدیمة مما ساعد على تحسین البنیة 
  .التحتیة  لھذه األخیرة 

لوالیة في میدان لوبالنظر للمجھودات المبذولة من طرف مدیریة الحمایة المدنیة    
تدشین عدة وحدات للتدخل والشروع في إنجاز مشاریع جدیدة المنشآت والذي سمح لنا حدیثاً ب

وھذا كلھ من أجل التغطیة العملیة المالئمة للقطاعات ذات الكثافة السكانیة العالیة وكذا األخطار 
 :الكبرى وھي كالتالي 

  
 بمـوزایةللحمایة المدنیة  ثانویة حـدة و   

 بواد جرللحمایة المدنیة  ثانویة وحـدة   

 بالبلیدة المدنیة للحمایة وحدة رئیسیة   

  بالصومعةللحمایة المدنیة مركز متقدم  

  للبلیـدةبنــایة بداغوجیة لفائـدة الحمـایة المدنیـة  

  ببوعرفةوحدة ثانویة للحمایة المدنیة 

  المقطع األزرق(بحمام ملوان مركز متقدم للحمایة المدنیة( 

  بالشریعةمركز متقدم للحمایة المدنیة   

  الموقع (ن وظیفي لفائدة الحمایة المدنیة ، مقسمین على موقعین سكم 15إنجاز

 09/15مسكن إلزامي بالوحدة الرئیسیة الجدیدة،  الموقع الثاني  06/15األول 

 ).مسكن إلزامي بالمركز المتقدم بالصومعة 

  



 

 2010 برنامـج :  
 بدائــــــرة موزایــــــــــة ـــویـة للحمـــــــایـة المدنیــــــــةانجـــــــــاز وحــــــــــدة ثانـــــدراســـــــــة ومشــــــــروع :   
  .%100تم إنھــــــاء عملیــــــــــــــة أشــــــغال اإلنجــــــــــاز بنسبة   - 
   .01/05/2014تم وضع الوحدة في الخدمة العملیة إبتداءا من تاریخ  -
 .11/12/2014لیوم  ةالمصادف 11/12/1960مظاھرات الشعب یة بمناسبة تم تدشین الوحدة من طرف السید والي الوال - 
 ببـــــلدیـة وادي جـر انجــــــاز وحــــــــدة ثانویـــــــــة للحمــــــــایـة المدنیـــــــــة دراســــــــــة ومشـــــــــــروع:  
 . % 100بة تم إنھاء عملیــــــــــة أشــــــغال اإلنجــــــــــاز بنس  - 
 .16/04/2014تم وضع الوحدة في الخدمة العملیة إبتداءا من تاریخ  - 
 .01/11/2014لیوم  ةإلندالع الثورة التحریربة المصادف 60تم تدشین الوحدة من طرف السید والي الوالیة بمناسبة الذكرى  - 
  یـة المدنیــــــــة بالبلیــــــــدةوانجـــــــاز وحــــــــــدة رئیسیـــــــة للحمــادراســــــة مشـــــروع: 

 .% 75 أشغال اإلنجاز جـــاریة، نسبة تقدم األشغال، جدار اإلحــاطة  ومركـز الحراســــــة +طرق و شبكـــات مختلفـــــــة : 01الحصـة رقم  -
 . % 95: عملیة أشغال اإلنجاز جاریة بنسبة تقدر بــــ ء، جناح اإلیـــــــوا+ جنــــاح المطــــــبخ اإلطعــــــام+الجناح اإلداري  :02الحصـة رقم  -
 .% 92: عملیة أشغال اإلنجاز جاریة بنسبة تقدم بـ  جناح المصالح التقنیة و الحظیرة، +العیادة + جناح مرآب المركبـات و المرقد  :03الحصـة رقم   -
و كذا وضعھا قید اإللتزام على مستوى  213/2015تحت رقم  08/07/2015یخ التأشیر على الصفقة من طرف لجنة الصفقات العمومیة للوالیة بتارتم -

  . 05/08/2015بتاریخ  1048المراقــــب المالـــــي تحت رقم
  .%30وعلیھ فإن أشغال اإلنجاز جــاریة بنسبة  18/08/2015تم تنصیب الورشة بتاریخ -
 : مساكن إلزامیة 04+ برج المناورات  :  05بالنسبة للحصة رقم  - 
 .11/2015/ 26و  25في الصحف الوطنیة بتاریخ  04/2015تم اإلعالن عن المناقصة الوطنیة المحدودة رقم  - 
 . 10/02/2015تم اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد الوطنیة بتاریخ  - 
 .ة رفع التحفظات جاریة عملی ، 13/04/2016تم دراسة مشروع الصفقة على مستوى لجنة الصفقات العمومیة للوالیة بتاریخ  - 

 2011 برنامـج  : 
 مركــــــــــــز متقــــــــــدم للحمـــــــــایـة المدنیـــــــــة ببلدیـــــــــة الصومعــــــــــة و انجــــــــــــازدراســـــــــــة مشــــــــــــروع: 

  .% 100ز للقسط الثابت و اإلشتراطي إنتھت بـــــ  عملیــــــــــــــة أشــــــغال اإلنجــــــــــا-          
.19/03/2015: تم وضع المركز المتقدم قید الخدمة و تم تدشینھ من طرف السید والي والیة البلیدة بمناسبة عید النصر، وھذا بتاریخ -            

  . DPSBملف الغلق على مستوى  - 



 

 2012 برنامـج :       
 نجاز جناح بیداغـــــوجي  لفائدة  الحمـــــــــــایة المدنیـــــــــة بالبلیــــــــــــدةإو ــــــــــة دراسـمشـــــــــــــروع: 
  ، في إنتظار  تبلیغ عملیة لتجھیزه بعتاد اإلستغالل من طرف المدیریة العامة للحمایة المدنیة 29/05/2014بتاریخ   اإلستالم المؤقت للمشروع تم -
  . ةتم غلق العملی-
  :مسكن إلزامي  بالبلیـدة لفائدة للحمـــــایـة المدنیـــــــــــة 15 و انجــــــازدراســــــة مشــــــــــــروع             

  : تم تقسیم المشروع إلى موقعین -
  - الجدیدة–مسكن بالوحدة الرئیسیة للحمایة المدنیة  06/15: 01الموقع رقم -      
  مسكن بالمركز المتقدم للحمایة المدنیة بالصومعة  09/15: 02الموقع رقم -

  .% 90بنسبة تقدر بـ وبالتالـي عملیـة اإلنجـاز جاریــة  ،15/06/2014تمت عملیة تنصیب الـــــورشتین بتاریخ  -   
  

  :2013 برنامـــــــــج
  بلدیـــــة الشریــــــعةمركـــز متقــدم للحمــایـة المدنیـــة ب من أجل انجــــازدراســــة مشـــروع: 

 .عملیة الدراسة إنتھت  - 
 
  حمــام ملـوان بمركــز متقــدم للحمـــایـة المدنیــــة ببلدیــــة  من أجل إنجـازدراسـة مشــروع:    
 . تم غلق العملیة ، )الھندسة + المعماریة ( إنتھاء عملیة الدراسة   - 

  
 

 ببلدیة  بوعـــــــرفة انجـــــــــاز وحــــــــــدة ثانــــــــویـة للحمـــــــایـة المدنیــــــــةدراســـــــــة ومشــــــــروع : 
  107/2015، تحت رقم  22/04/2015من طرف لجنة الصفقات العمومیة للوالیة وھذا بتاریخ ) قسط إشتراطي+ قسط ثابت ( المصادقة على  الصفقة  تم -
.687/2015تحت رقم  03/06/2015من طرف المراقب المالي بتاریخ  تم التأشیر على الصفقة-  

.04/05/2015تم تنصیب الورشة بتاریخ            
  % 65نسبة تقدم أشغال اإلنجـــاز تقدر بــ  -

  :2014 برنامـــــــــج
  عةمركـــز متقــدم للحمــایـة المدنیـــة ببلدیـــــة الشریــــــ انجــــازمتابعة ومشـــروع: 

.04/05/2015وھذا بتاریخ في الصحف الوطنیة   2015/ 03تم اإلعالن عن المناقصة الوطنیة رقم -           
.تم اإلعالن عن عدم جدوى  المناقصة و ھذا بسبب عدم إستالم أي عــــرض -              



 

وھذا بتاریخ  « El Hayat el Rrabia  »و " الحیاة العربیة  "تم اإلعالن عن المناقصة  الوطنیة المحدودة للمرة الثانیة  في الصحف الوطنیة  -
  .من أجل إختیار مؤسسة اإلنجــاز 20/06/2015

.و ھذا بسبب إستالم عــــرض واحــــــــد فقط 16/07/2015بتاریخ  للمرة الثانیة ، في الصحف الوطنیة تم اإلعالن عن عدم جدوى  المناقصة -      
.مجمدة العملیة حالیا-            

  المقطع األزرق( مركــز متقــدم للحمـــایـة المدنیــــة ببلدیــــة حمــام ملـوان إنجـازمتابعة ومشــروع( : 
، تحت رقم 04/02/2015من طرف لجنة الصفقات العمومیة للوالیة بتاریخ ) القسط اإلشتراطي + القسط الثابت ( تم التأشیر على مشروع الصفقة  -   

 .  360/2015تحت رقم  28/04/2015ذا من طرف المراقب المالي بتاریخ و ك 021/2015
.02/04/2015تم تنصیب الورشة بتاریخ             -  

  .% 50نسبة تقدم أشغال اإلنجـــاز تقدر بــ     -
  
  
   

 : 2016سنة  خاللووضعھا في الخدمة  المشاریع المرتقب استالمھا
  دة لفائدة الحمایة المدنیة  سكن إلزامي بالبلیم 15إنجاز مشروع -

  .- الجدیدة–مسكن بالوحدة الرئیسیة للحمایة المدنیة  06/15 -    
  .مسكن بالمركز المتقدم للحمایة المدنیة بالصومعة  09/15 -



 

 مصلحـة الوقایــة 
      إن نشاط مصلحة الوقایة یدخل في إطار النشاطات الواردة فـي المرسوم        

المتعلق بتنظیم وسیر المصالح الخارجیة  27/12/1992ؤرخ في الم 54- 92رقم 
تسلیم  للحمایـة المدنیـة، مـن بین ھـذه النشاطـات نذكـر الدراسـة على المخطط في إطار

رخص البنـاء و االستغـالل، المراقـبة الدوریـة للمؤسسات المستقبلیـة للجمھـور، جمـع 
و التحسیس،   ي مختلف حمالت التوعیـةو تحلیـل مختلف اإلحصائیات، المشاركـة ف

لجان ( إنجاز خرائـط األخطـار الخاصة و المشاركة ضمن مختلف اللجان الوالئیة 
  ).المتابعة و المراقبة

  :مصلحة الوقایـةمن المھام الرئیسیة لبنـاءا على ھـذا فإن 
  

  سات زیـارات مراقبـــة للمؤسالبرنامج السنوي لزیارات المراقبة الخاصة إعداد
زیـارات وقائیـة للمؤسسات المستقبلة للجمھور  ،ERPالمستقبلة للجمھور 

ERP، زیارات مراقبة لتسلیــــم المصنفة،  زیـارات مراقبـــة للمؤسسات
، )والیة ، دائرة،بلدیة ( المشاركة في مختلف اللجان، شھــــادات المطابقــــة

  .عبر تراب الوالیة
 الئیةالمشاركة في مختلف اللجان الو. 
  المشاركة في مختلف حمالت التوعیة و التحسیس و اإلعالم على مستوى إقلیم

 .الوالیة
  مستقبلة للجمهور  ساتمؤس، منھا  لمختلف المشاریع اتملفال دراسةERP، 

 ، IGHبنايات ذات العلو المرتفع ،   EC  مؤسسات مصنفة، BH   بنايات سكنية
 

  ع ــق مـــة بالتنسیــر الوالیـرى عبـبـــار الكـــة األخطـــن بطاقیـم و تحییــتنظی
و   ات و المؤسسات لتسھیل عملیة التدخل في حالة وقوع أي خطرــــافة الھیئــــك

 : الوقایة للتقلیل من نسبة حدوث الخطر
 جمع، دراسة و تحلیل المعطیات الخاصة باألخطار. 

 

 ار تحییـن و متابعة المخطط الوالئي لتحلیل و تغطیة األخطSWACR. 
 وضع بطاقیة خاصة بالمواد الكیمیائیة الخطیرة عبر الوالیة: 

 إحصاء المناطق و الوحدات الصناعیة و مناطق النشاط. 
 إحصاء المواد الخطیرة عبر الوحدات الصناعیة و المؤسسات المستقبلة للجمھور. 

 

 لمخططالمساھمة في تقییم و دراسة األخطار الخاصة في إطار دراسة الملفات على ا. 
 اإلحصائیات و التوثیق و التوعیة. 

ضمن بمختلف التظاھرات و حمالت التحسیس            خلیـة االعـالم و االتصـالشاركت  -

  :و التوعیـة المتمثلة في



 

 . اإلعالمإعداد مخطط النشاط الخاص باالتصال و التوعیة و  .1

 . االختناقاتحوادث  ،الحوادث المنزلیة  أخطارحملة للوقایة من  .2

  .مارس 01 الیوم العالمي للحمایة المدنیة .3

في مجال  ”اقرأ“  لفائدة الجمعیة الوطنیة لمحو األمیة ةتوعوی ةاعالمی أیام .4

 . االسعافات األولیة

 . عملیة تحسیسیة لفائدة عمال و موظفي مدیریة التعلیم و التكوین المھنیین .5

و    وادث المرورححرائق الغابات، حوادث الغرق و حملة للوقایة من اخطار  .6

 .  2015ماي  أخطار موسم االصطیاف

بالتنسیق       لفائدة األئمة و الجمعیات الدینیة للوقایة داخل المساجد ةاعالمی أیام .7

 .مع مدیریة الشؤون الدینیة و االوقاف 

خالل و تعمیم االسعافات األولیة حملة توعویة داخل المساجد للوقایة من األخطار  .8

 .ركشھر رمضان المبا

                المشاركة في عدة ایام دراسیة و تقدیم محاضرات بالتنسیق مع مختلف الھئیات .9

 . و المؤسسات

تعمیم النشاط الوقائي عبر الصفحة الخاصة بمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة البلیدة .10

DPC BLIDA  عبر شبكة التواصل االجتماعيFACEBOOK لتفعیل النشاط الجواري. 

و   ق و التعاون مع مختلف وسائل االعالم المكتوبة و السمعیة البصریة التنسی.11

 .و القنوات التلفزیونیة الجزائریة المشاركة في مختلف الحصص االذاعیة



 

  
  ـاتــــــــــاإلحصائی

  العدد الكلي لمختلف تدخالت وحدات الحمایة المدنیة
  14/05/2016إلى غایة 

 

  السنة 

  الجالءاالسعاف و ا  حوادث المرور
مختلف 
  الحرائق

العملیات 
  المختلفة

التدخالت 
عدد   االجمالیة

  التدخالت
عدد   الوفیات  الجرحى

  التدخالت
  الوفیات  الجرحى  المرضى

2014  3022  3644  62  18177  15472  1826  220  3292  9210  35215  

2015  4822  3480  72  20333  17379  1865  264  3609  11130  39894  

2016  1285  1010  17  8093  6816  918  90  608  5785  15771  

  حرائق الغابات
 

  
  السنة

  حرائق التبـن  حرائق المحاصیل  حرائق األشجار المثمرة  حرائق األعشاب  حرائق األدغال  حرائق الغابات
  خسائر  عدد  خسائر  عدد  خسائر  عدد  خسائر  عدد  خسائر  عدد  خسائر  عدد

2014  35  177.78  52  216.8  17  579  16  1899  14  10.77  19  6247  

2015  63  164  95  169  114  468  42  2552  68  124.66  12  2864  

 
  



 

  

 تسییر المخططات: 
 الوالئيمخطط تنظیم التدخالت  تم تحدیث. 

 الخاص بالفیضانات مخطط تنظیم التدخالت  تم تحدیث. 

  بلدیة  25ـ ل التـدخالت البلـدي مخطط تنظیم تحدیثتم . 

  اإلقامات الجامعیة ب الخاصمخططات التدخل تحیین تم. 

  داخلي لمؤسسة فینوس باوالد یعیش و مؤسسة نفطال بني تامومخطط تدخل   03 انجاز تم . 

 ومالسسة سیفیتال  باألربعاء 

  
  لمختلف التظاھرات و الوقائیة األمنیةالتغطیة : 
  

لمختلف التظاھرات  أمنیة وقائیة و اتتغطی تخصیص وتنظیمتم                   
  :في الجدول أسفلھ  السنة كما ھو مبینوالیة البلیدة خالل  تعرفھاث التي واألحدا

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الخاص بحرائق الغابات الرتل المتنقل
ككل سنــة یتــم تنصیب رتـــل  متنقل خاص بحرائق الغابات ببني علي بلدیة الشریعة  الھدف           

نھ حمایـة  الحظیرة  الوطنیـة للشریعـة من  كـل أنواع اإلتالف وكـذلك تدعیـم فـرق التدخـل علــى م
، من كل سنةأكتوبر  31  إلى غایة لیةیجو 01مستــوى إقلیــم الوالیــة في الفترة الزمنیة الممتدة من 

شاحنة  01ة إسعاف ،سیار 01  شاحنات إطفاء ، 06عون مختلف الرتب ،  40یتكو ن ھذا الرتل من 
  .سیارة قیادة   01 و نقل األعوان ،

  

     :برنامج الخرجات المیدانیة  الطبیة  لفائدة  سكان المناطق الریفیة المعزولة

 الرقم طبیعــة الحــدث
 01 النشاطات الریاضیة

 02 نشاطات ثقافیة
 03  ) الكتابي و الریاضي(  الثانوي التعلیم  امتحانات
 04 ) الكتابي و الریاضي(  المتوسط   التعلیم امتحانات 

 05 ) الكتابي(  االبتدائي امتحانات التعلیم 
 جمیع أوارق إمتحانات البكالوریا ت و مراكز تصحیح 

 06  و اإلبتدائي  شھادة التعلیم المتوسط



 

في إطار برنامج الخرجات المیدانیة  الطبیة  لفائدة  سكان المناطق الریفیة المعزولة ،  على        
لیم الوالیة ، قامت مصالحي إبتداء من یـوم منطقة محصاة على مستوى إق 60مستوى 

حیث تم موزعة على مرحلتین خرجة میدانیة   21بتنظیم  17/05/2016إلى غایة  01/02/2016
  .  28/12/2016و العملیة جاریـة إلى  غایـة مواطن  108لـ  أدویةمن خاللھ فحص وتقدیم 

  

  :التكفل النفساني                      
للصحة  ینعیادی یننفسانی ینتتوفر مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة البلیدة على مختص               

  :مامن مھامھ العمومیة و
 .إنجاز برنامج عمل من أجل الوقایة النفسانیة ألعوان الحمایة المدنیة -
 .مراقبة طبیة بانتظام -
 .فحص طبي بطلب من العون -
 .زیارات مراقبة ومحاضرات عبر جمیع الوحدات -
 .یھ األعوان نحو المصالح المختصة توج -
 .التحلیل النفساني بعد التدخالت -
  

  : برامج التكوین الخاص بمسعف لكل عائلة
تزامنـا مع البرنامج المسطر من المدیریة العامة للحمایة المدنیة و ھذا لتحسیس من أجل        

البلیدة عبر كافة وحداتھا تكوین السالمة من األخطار و الحوادث تنظم مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة 
خالل ) مسعف متطوع ( لفائدة المواطنین في مجال اإلسعافات األولیة تحت شعار مسعف لكل عائلة 

یوم البرنامج موجھ عامة إلى المجتمع المدني من مختلف الشرائح التي تبدأ من  21دورات مدتھا 
                 لفئات و من الجنسین دون التمیزباإلضافة العملیة مفتوحة لكل ا  سنة 65سنة إلى  18سن 

  .أو العلمي   في المستوى الثقافي
  

إن تدخل المسعفین المتطوعین یساعد مصالحنا على تحدید طبیعة الحادث ، مكانھ ، عدد         
الضحایا والحالة بعین المكان كل ھذا یسمح إلجالء و إسعاف سریع للمصابین بغیة تحقیق الغایة 

ھي تقلیص مدة التدخل بالنسبة للحمایة المدنیة و النجدات المختصة ، كما یسمح لھم   نشودة  والم
  . تقدیم ید المساعدة و التعرف بالقیام باإلسعافات األولیة إذا صادفھم حادث ما في حیاتھم الیومیة 

  

في تكوین ما یزید عن في ھذا اإلطار بادرت مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة البلیدة                 
،  نأطباء ، مھندسین ، صحفیی( مسعف متطوع من الجنسیین و بكافة المستویات التعلیمیة  2673

  ... ) . موظفین ، أعوان أمن ، طالب جامعة ، الكشافة اإلسالمیة  
 

 جـدول نشـاط الحملـة التكوینیـة لفائـدة المواطنیـن فـي مجـال اإلسعافـات األولیـة
   2016 لسنـة األول الثالثيإلـى    2010 اسـي الثانـي لسنـةمـن السد

  

  المواطنيــنعـدد   السنـــة
2010  133  
2011  342  
2012  372  



 

2013  392  
2014  495  
2015  626  

الثالثي األول 
  313  2016لسنة 

  2673  المجمــوع



 

  


