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ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
إن حماية البيئة خيار أساسي من خيارات العھد الجديد فقد ثبت اليوم في جميع أنحاء المعمورة إن التنمية التي ال تحترم
البيئة تنمية غير ناجعة و قصيرة العمر.
و إننا عازمون على إنجاح ھذا الخيار و على العمل بكل جدية من اجل حماية مواردنا و ضمان حق أجيالنا القادمة فيھا
و لن ندخر جھدا في القيام بھذا الواجب الوطني المقدس باعتباره وجھا من وجوه اإلصالح الشامل الذي بدأناه معا منذ
فجر السابع من نوفمبر.
قرطاج  5جوان 1993
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
كلمة رئيس جمعية أصدقاء الفوارة بالحمامات
باسم أعضاء جمعية أصدقاء الفوارة بالحمامات و باسم كافة منخر طيھا  .أرحب بالضيوف الكرام الذين
قبلوا دعوتنا للمشاركة و األشراف على فعاليات الجلسة العامة و اخص بالذكر منھم:
 1السيد:
 2السيد:
 3السيد:
في بداية كلمتي ال بد أن أتوجه بالشكر إلى كل من منحنا الثقة و دعمنا من اجل بعث ھذه الجمعية البيئية
التي أردناھا أن تكون فضاء لقاء ألحباء و أصدقاء الطبيعة بمدينة الحمامات نعمل من خاللھا على دعم
المجھود الوطني في المجال البيئي من اجل إرساء ثقافة بيئية و مبادئ التنمية المستديمة التي تسعى
تونس التغيير و تونس التحدي إلى غرسھا بين كافة أفراد المجتمع التونسي من اجل المحافظة على
مخزونھا العقاري لألجيال المقبلة و على فضاءات خضراء و مدن يستطاب بھا العيش و ترتاح فيھا
النفس لمواصلة العمل من اجل حياة أفضل .
إننا نعتبر فضاء جبل الحمامات من أھم الفضاءات التي ال بد من تظافر الجھود للمحافظة عليھا و على
مخزونھا النباتي و الحيواني و العقاري لما لھذا الفضاء من مزايا على مناخ و نوعية الحياة بالمدينة
ككل .
إن زوار و متساكني مدينة الحمامات ال يتخيلون لحظة ھذه المدينة بدون حديقة "دار سبستيان" أو
حديقة "الياسمينة " أو بساتين الحمامات فإننا ال نتخيل لحظة واحدة مدينة الحمامات بدون غابة جبل
الفوارة التي ال بد من مزيد العناية بھا و حمايتھا من العديد من المخاطر ) الغزو العمراني  ,البناء
الفوضوي و الحرائق (
في ختام كلمتي ال بد من أن أتقدم بالشكر لكل من دعمنا في أعمالنا و أنشطتنا و اخص بالذكر منھم
األستاذ الدكتور محمد قديش  ,السيد عاشور بيشيو رئيس بلدية الحمامات  ,السيد حسن بالرجب معتمد
الحمامات  ,و كافة مسؤولي المصالح المحلية و الجھوية لوزارة الفالحة ,الحرس الوطني و كافة
المنخرطين و األحباء,
و شكرا
اآلن أحيل الكلمة إلى السيد حسن بالرجب معتمد مدينة الحمامات ليتفضل مشكورا لرئاسة الجلسة
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التعريف بالجمعية
 جمعية أصدقاء الفوارة بالحمامات ھي جمعية ذات صبغة عامة
 أدرجت الجمعية بالرائد الرسمي للجمھورية التونسية في  20جوان 2006
 تم األدراج تحت عدد 2006 R02456APSF1
 العنوان اإللكتروني E-mail: faouarafriends@yahoo.fr
 موقع الواب

www.faouarafriends.com

 أھداف الجمعية
 .1التحسيس بأھمية فضاء الفوارة كمخزون نباتي و حيواني
 .2المساھمة في الحفاظ على ھذا الفضاء و حسن استغالله حسب القوانين
البيئية للبالد.
 .3استغالل ھذا الفضاء لممارسة رياضة المشي .
 .4ربط عالقات مع مختلف الجمعيات البيئية

أعضاء الجمعية
االسم و اللقب

الصفة

المھنة

ﺍﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﺥ

ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻭﺯﻱ ﻤﺴﻌﻭﺩ

ﻤﻬﻨﺩﺱ

ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺎﻡ

ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺯ

ﻗﺎﺌﺩ ﻁﺎﺌﺭﺓ

ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺎل

ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ

ﻁﺒﻴﺏ ﻤﺨﺘﺹ

ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ -1-

ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺯ

ﻤﻬﻨﺩﺱ

ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ -2-

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﻲ

ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ

ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺎل

ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻫﻲ

ﻤﺼﻭﺭ ﻤﺤﺘﺭﻑ

ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ

ﻟﻁﻔﻲ ﻗﺼﺩﻏﻠﻲ

ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻓﻼﺤﻲ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ

ﻤﻨﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ

ﻤﻬﻨﺩﺱ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻤﺤﺭﺯ ﺒﻥ ﻓﺭﺝ

ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ

ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ

ﻋﺎﺩل ﻤﺭﻫﺒﺎﻥ

ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ

ﻋﻀﻭ

ﻏﺎﺯﻱ ﺒﻥ ﺸﻬﻴﺩﺓ

ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ

ﻋﻀﻭ

ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭﻱ

ﻤﻬﻨﺩﺱ

ﻋﻀﻭ
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لقد عمل األعضاء المؤسسون لجمعية أصدقاء الفوارة بالحمامات على إيجاد
فضاء لقاء بين احباء الطبيعة بمدينتنا .
كان للخرجات األسبوعية ألعضاء الجمعية و احبائھا فرصة لممارسة رياضة
المشي و التعريف بمزاياھا على الصحة البدنية و الذھنية.
ھذا النشاط مكننا إلى حد اآلن من قطع أكثر من  1500كلم عبر المسالك الغابية
وكان لكل ھذا االثر الطيب على المشاركين في ھذه الخرجات.
ساھم ھذا النشاط االسبوعي في التعرف على احواز المدينة و اكتشاف فضاء
الفوارة و ما يحتويه من مسالك غابية )يفوق طولھا 150كلم( و أشجار و نباتات
و حيوانات متنوعة يجب حمايتھا اضافة الى المناظر الخالبة المطلة على خليج
الحمامات و المدينة ككل.
سعت الجمعية إلى تنظيم زيارات استطالعية الى غابة الحمامات حيث استضافت
يوم 13ماي  2007وفد من مدينة نوفار ) المتوؤمة مع مدينة الحمامات( و
تمكن أعضاؤه من زيارة ھذا المعلم البيئي الول مرة رغم زياراتھم العديدة
والمتعددة لمدينتنا و كان ھذا النشاط فرصة للتعرف على المخزون النباتي و
الحيواني لھذا الفضاء الطبيعي و االمكانيات المتاحة لحسن استغالله في نطاق
تنويع المنتوج السياحي بمدينة الحمامات و تثبيت السياحة البيئية الحقيقية.
لقد آمن أعضاء الجمعية منذ تكوينھا بضرورة التعريف بھذه المنطقة و بأھمية
نشر الثقافة البيئية و المساھمة في المجھود الوطني في ھذا المجال لما يحتويه ھذا
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قامت جمعية أصدقاء الفوارة بالحمامات يوم  3نوفمبر 2007بخرجة تحسيسية
موسعة بمشاركة العديد من الجمعيات و العائالت و أطفال المدارس .
كما قامت الجمعية يوم  18نوفمبر  2007باستضافة وفد من رجال األعمال من
آسيا و أوروبا متكون من  100زائر يتعرفون على مدينتنا ألول مرة في إطار
عمل و سياحة  ,كما تفضل السيد رئيس البلدية باالشراف على حفل استقبال
اقامته جمعيتنا على شرف ھذا الوفد الذي زار غابة الحمامات و عبر عن إعجابه
بھذا الفضاء وأكد على ضرورة المحافظة عليه لما فيه خير للمدينة و زوارھا.
و لتحقيق مثل ھذه االھداف  ،عملت الھيئة الحالية على برمجة و انجاز مجموعة
من المشاريع الصغرى نخص بالذكر منھا :
 إحداث يوم محلي لنباتات الزينة بالحمامات يومي  26و 27افريل 2008
شھدت ھذه التظاھرة اقباال متميزا و استحسان كل المشاركين من زوار و فالحين
وأصحاب المنابت و إطارات المدينة كما تفضل السيد معتمد الحمامات و السيد
رئيس المجلس البلدي باالشراف على افتتاح التظاھرة التي نامل ان تتواصل في
دورات قادمة من اجل جودة الحياة و مدن أجمل .
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 تھيئة فضاءات ببعض األودية
عملت الھيئة الحالية على تھيئة فضاءات ببعض االودية فنظمت حمالت
تنظيف و غراسة أشجار و إحداث فضاءات خضراء و تركيز كراسي للراحة
على ضفة وادي الفوارة على مستوى طريق الحمامات بئربورقبة.
بالتعاون مع بلدية الحمامات تم التدخل على مستوى وادي بلقايد بحمالت
تنظيف و غراسة عدد كبير من االشجار اضافة الى االتصال بالمواطنين و
تحسيسھم بضرورة دعم المجھود البلدي في ھذا المجال.
وبھذه المناسبة فإننا نتوجه بنداء الى كافة المتساكنين على ضفاف االودية بعدم
القاء الفواضل بھا و التصدي لظاھرة الجرارات التي تلقي باألوساخ و بقايا
مواد البناء باالودية .
 المشاركة في احتفاالت عيد الشجرة
ساھمت الجمعية في احتفاالت عيد الشجرة و قامت بإعداد بطاقات تحسيسية في
مثل ھذه المناسبات تم توزيعھا على المشاركين و تالميذ المدارس االبتدائية بكافة
انحاء المدينة.
 إحداث موقع واب خاص بالجمعية www.faouarafriends.com
مساھمة من الجمعية في نشر الثقافة الرقمية و تكوين حس بيئي و ثقافة التنمية
المستديمة ,عملت الھيئة منذ تأسيسھا على إحداث موقع واب لربط الصلة
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كان لھذا المشروع االثر الطيب لدى كل من زار ھذا الموقع من داخل البالد و
خارجھا .
كما القت رسالة الشكر و التقدير التي وجھھا السيد والي نابل للجمعية بتاريخ 20
أوت  2007بمناسبة انجاز موقع الواب كل االستحسان من طرف أعضاء
الجمعية و كانت حافزا لمواصلة العمل لتحقيق األھداف المرسومة
 إعداد خريطة غابة الفوارة
شرعت الھيئة في اعداد خريطة غابة الفوارة منقوشة على لوحة رخامية قصد
تركيزھا على مستوى بوابة منتزه الفوارة  ,وأخرى سوف يتم تركيزھا على
مستوى منبت الفوارة بيشيو على الطريق الحزامية  07نوفمبر.
 -تنظيم زيارات استطالعية
.1
.2
.3

زيارة منطقة المنشار طريق الجديدي
زيارة المنطقة الغابية و األثرية بجبل الطرش
زيارة المنطقة الغابية بحمام بنت الجديدي  28ديسمبر 2008

بمناسبة االحتفال بالذكرى  21للتحول المبارك نظمت الجمعية يوم 2
نوفمبر 2008خرجة استطالعية و تحسيسية لجبل األطرش و قام األستاذ
الجامعي الشاذلي بورونية بتقديم بسطة عن :
• المخزون المائي  ) -السدود و البحيرات الجبلية(.
• المخزون البيئي )غابة األطرش (.
• المخزون -التاريخي )قبور ما قبل التاريخ أو الحوانيت (.
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 أھمية العناية بنظافة المسالك البيئية بمدينة الحمامات
من خالل الزيارات الميدانية الحظنا أن ھذه الفضاءات أصبحت عرضة إلى
العديد من المخاطر و نخص بالذكر ظاھرة البناء العشوائي على ضفاف األودية
و مجاري المياه التي غالبا ما تحول ھذه األماكن إلى مصب لألوساخ و بقايا
البناء التي تتسرب إلى السدود و البحيرات الجبلية ثم خليج الحمامات و شواطئه
مما يسبب تھديد مباشر لھا و بالتالي الضرر بالسياحة.
 أھمية حماية الغابة من الحرائق و بعض التجاوزات األخرى
رغم كل المجھودات التي يقوم بھا المجتمع المدني لدعم المجھود المحلي و
الوطني فاننا الحظنا انه توجد العديد من المخاطر ال تزال تحدق بغابة الحمامات
و الغابات المتاخمة مثل أخطار الحرائق نظرا لدخول بعض السيارات و
الدراجات النارية ذات االربع عجالت الى ھذا الفضاء مما يمثل سببا في اندالع
الحرائق رغم مجھودات الحراسة التي تقوم بھا المصالح الغابية.
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 بعض المقترحات
•

التعجيل بإنھاء إنجاز مشروع منتزه الفوارة في جزئيه األول

والثاني والعمل على صيانته و حسن استغالله مع المحافظة على الطابع الغابي
لھذا الفضاء.
•

اإلسراع في انجاز مركز تحويل الفضالت و تھذيب المصب

الحالي ببني وايل وتحويله إلى مساحات خضراء لحماية ھذا الفضاء من ظاھرة
االنزالقات و اثراء الرصيد الغابي بالمنطقة.
•

إحداث دار للجمعيات لتشجيع الجمعيات المحلية و استقطاب

اإلطارات لدعم المجھود الوطني في نشر الثقافة البيئية والتنمية المستديمة.
•

العمل على ربط شراكة مع اصحاب النزل للحفاظ على نظافة

اوديتنا و شواطئنا و احداث مسالك صحية بھا.
•

إحداث عالقة شراكة مع المدارس االبتدائية للقيام بحمالت

تحسيسية بيئية.
•

ربط عالقات مع الجمعيات ذات الصلة لتبادل الخبرات و االستفادة

من تجارب بعضھا البعض.
•

السھرعلى تطبيق القوانين البيئية ببالدنا و احترام حق االجيال

القادمة في بيئة سليمة.
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و ال يسعني في النھاية اال ان اتوجه بالشكر لكل من قدم لنا الدعم
لتكوين ھذه الجمعية و دعم مسيرتھا و نخص بالذكر منھم
•
•
•
•
•

معتمدية الحمامات.
بلدية الحمامات.
إدارة الغابات.
الحرس الوطني.
منخرطوا الجمعية و أحباؤھا .
مع الشكر و السالم.
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التقرير المالي
2008 - 2006

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
2006
المصاريف

المداخيل
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اشتراكات المنخرطين)  21مشترك (
منحة بلدية الحمامات

إدراج بالرائد الرسمي
210,000
 2000,000اقتناء طابع الجمعية
آداءات بنكية

49,898
16,985
15,340

مجموع المداخيل

 2210,000مجموع المصاريف

82,223

الرصيد
2127,777 +

2007
المداخيل
اشتراكات المنخرطين
مساھمات المحبين
منحة بلدية الحمامات
الرصيد المتبقي 2006

مجموع المداخيل

المصاريف
207,000
125,000

 260,000اقتناء  11حقيبة ظھر
 400,000اقتناء  500مسطرة تحسيسية
اقتناء  44شجرة توت من الفالح عبد
2000,000
القادر جبنون
 2127,777استضافة وفد مدينة نوفار
إحداث موقع واب
احتفاالت  7نوفمبر 2007
اآلداءات البنكية 2007

323,380
640,000
36,500
28,674

 4787,777مجموع المصاريف

1630,854

270,000

الرصيد
+
3156,923

2008
المداخيل
اشتراكات المنخرطين
منحة بلدية الحمامات
الرصيد المتبقي 2007

مجموع المداخيل

المصاريف
 270,000خرجة مع وفد من فرنسا  +ھدايا
 3000,000اليوم المحلي لنباتات الزينة
تھيئة ضفة وادي الفوارة على مستوى
3156,923
شارع فيصل بن عبد العزيز
أدوات مدرسية كإعانة في نطاق مشروع
تحسيسي
" طفل على ضفة وادي"
دعم الجامعة الدستورية بالحمامات
"نشاط ثقافي" تذاكر مسرحية
تركيز  7مقاعد بھا شعار الجمعية في
أماكن مختلفة بالمدينة
مواصلة تھيئة ضفة وادي الفوارة على
مستوى شارع فيصل بن عبد العزيز
مساھمة من الجمعية بمناسبة اليوم
الوطني للتضامن 26-26
اآلداءات البنكية 2008
 6426,923مجموع المصاريف

163,050
759,600
184,000
88,597
200,000
907,164
120,000
100,000
27,140
2549,551

الرصيد
3877,372

مالحظة :المبالغ المرصودة إلتمام المشاريع التالية:
 1000دينار
 .1مواصلة تھيئة ضفة وادي الفوارة على مستوى شارع فيصل بن عبد العزيز
 .2تركيز لوحتان رخاميتان تجسم خارطة جبل الفوارة و المسالك الجبلية المحدثة بھا  1500دينار
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مراقب الحسابات

أمين المال

رئيس الجمعية
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ANNEXES
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مجلة الغابات  -العنوان األول
نظام الغابات -

الباب األول

أحكام عامة -

الفصل األول

" يمثل التراث الغابي ثروة قومية و تعتبر حمايته و تنميته واجبا أساسيا للسياسة القومية
للتنمية االقتصادية و االجتماعية من واجب كل مواطن المساھمة في توسيعه و المحافظة
عليه" .
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