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La situation 
 

Vous êtes Claude MIR, adjoint de Jad BARKIL, directeur d’ADIME, une entreprise d’urbanisme 

qui a des activités d’expertise et de conseil pour l’environnement et l’énergie renouvelable dans les 

pays arabes. 

 

Le ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme de Sharjah fait appel à votre entreprise pour une 

expertise concernant deux projets innovants dans sa future ville écologique, ATIAB. Il s’agit de 

construire avec un budget limité, un parc ou un bassin naturel afin de faire de cet endroit un pôle 

attractif. 

 

Vous êtes en charge de ce dossier, et devez rédiger une note de synthèse à l’attention de votre 

directeur où vous émettrez un avis pour le choix d’un des deux projets. Pour vous aider dans cette 

tâche, vous contacterez par téléphone Sabah SALEM, responsable du dossier au ministère de 

l’Urbanisme et de l’Environnement à Sharjah. Enfin, vous rédigerez une note de synthèse adressée à 

votre directeur, Jad BARKIL. 

 

Votre mission se déroulera donc en trois temps : 

 Prendre connaissance du dossier documentaire (Phases 1 et 2)  

 Vous entretenir avec Sabah SALEM, responsable à Sharjah (Phases 3 et 4) 

 Rédiger en arabe une note de synthèse (Phase 5) 

 

 

  

 
 

 

De : Jade Barkil j.barkil@adime.com 

A : Claude Mir c.mir@adime.com 

 

Objet : مشروع أطياب 
 ،وبعدبة ة طي  تحي  

طلبت من ا إمارة الشارقة خالصة رأينا بخصوص مشروع بناء حديقة صديقة للبيئة أو بناء مسبح 
العائالت في السكن في مدينة  بيترغجديدة علمًا أن  اإلمارة تريد ، مدينتها الأطياب""طبيعي في 

 الطاقة الُمستدامة.
ة الشارقفي  صالاالت  أيضًا  يمكنك المعلومات مزيد منلللف  المرفق طي ه، و المأود  منك دراسة 

 .في وزارة التخطيط والبيئةصباح سالم المسؤول عن المشروع ب
 !ينشروعالمحد تقريرًا مفصاًل تشرح فيه أسباب اختيارك ألأنتظر منك 

 جزيل   شكرا  
 لالستشارات أديممدير شركة   -جاد بركيل 

 

جاد بركيلمن :   
ميركلود إلى :   

 2016 \4  \11التاريخ : 
 

 

mailto:j.barkil@adime.com
mailto:c.mir@adime.com
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Document 1 

.إمارة الشارقة.مدينة صديقة للبيئة في  أطياب ،  

  وذلك بعد نجاح مدينة مصدر الكبير مدينة صديقة للبيئة أطياب،إمارة الشارقة بناء تقرر 

 
 

تستخدمها في لإلى الصفر و  النفاياتتقليل ث الكربون وتحاول نبعاامدينة خالية تماما من ستكون أطياب 
وتتضم ن  بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. أطيابتعتمد كذلك . وطبيعية ة وأسمدة غني ةبالحصول على تر 

والمياه المكررة للشرب ومياه  الخدمات العام ة مثال: التزويد بالطاقة وتبريد المياه )المياه المحال ةالعديد من 
 مدينة على تخفيض استهالك المياه بأكثر من النصف .الوتعمل  األمطار(
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Document 1 (fin) 

 
 

 .العديد من الحدائق والساحات العام ة ومناطق الترفيه مدينة أطياب فيو 
  وتوفر ستدامةالمُ  المجتمعات تطوير مجال في جديدة معايير إرساء فيمدينة التسهم  أن المنتظر منو 

 تصميمها ذلك إلى أضف. العصرية الحياة مقومات كافة المتالكها وذلك والترفيه والعمل للعيشحديثًا  طاراً إ
 وتثبت .الحارة الصيف شهور خالل غيرها من أكثر معتدلة أجواء وزوارهاسكانها ل نيؤم   الذي والمبتكر الذكي
 الوقت وفي ،السريع العمراني التوسع استيعاب يمكنها والمستقبلية الحالية المدن أن المبتكرة تصاميمها خالل من

 .النفايات وتقليل والمياه الطاقة استهالك لمعد   من الحد   نفسه
 

 

Document 2 :  

 اإلمارات فيالمياه  استراتيجية
ألن  السكان في شبه الجزيرة العربية في تزايد مستمر وليس للمنطقة اليوم  ،المياه أهم  من النفط في اإلمارات

الماء من تحلية مياه يمكن حاليًا الحصول على و . ألن ه ال توجد أنهار في المنطقة ،الكثير من الموارد المائية
 المعيشة مستويات تحس ن نتيجة ستنزافال تتعر ض المائية مواردالألن   البحر ولكن الوضع سيختلف في المستقبل

% من المياه في أي 05تقريبًا تستهلك الحدائق ، حيث المياه الصالحة لالستخدام المنزليالطلب على  وارتفاع
 .فيال  متوسطة الحجم في اإلمارات

 المياه في اإلمارات مشكالت

 
 

يؤد ي إلى تزايد الذي اإلسراف في استخراج المياه  لزيادة الطلب على المياه لنذكر  ومن ضمن اآلثار السلبي ة
ل من وفرة المياه العذبة فيكون لذلك أثرًا سلبيًا على الزراعة التي هي مصدر ويقل   ،ملوحة المياه الجوفي ة

تحقيق األمن الغذائي للدولة.تساهم في فتوظيف ودخل   
 حياة المستقبلية ألجيالوفر لتت لكي الحالي الجيل إلى حمايته مسؤولية تعود نادر مورد المياه أن   اإلمارةدركت أو 

 المعالجة.  والمياه ةالمحال   والمياه الجوفية المياه: الثالثة المائية لمواردلذلك يجب الحفاظ على ا .مزدهرة كريمة
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 Document 3 
 

PROJET 1 : لاير      00 000تكلفة المشروع :           للبيئةمشروع حديقة صديقة     
حديقة الندرة المائية هي غاية في الجمال، تعتمد زراعة نباتات محلي ة قليلة االحتياجات المائي ة. وهي 

 نباتات مناسبة للنمو  في منطقة الخليج.
ن الحديقة من ثالثة أقسام:  من ثالث قسم  وُيخصص محلّيةالشجار ألا وقسم النسيج األخضروتتكو 

ية التي تنمو أصال في اإلمارات العربية المتحدة. هذه النباتات المحل   ةالطبيّ  والنباتات لألعشاب الحديقة
، كما تحتاج لجهد أقل  ٪ أقل من مياه 05لـوالجاف، ألنها تحتاج  هي األنسب لمناخ الشارقة الحار   الري 

ويتم  تركيز الفتات تشرح خصائص وفوائد كل  في الصيانة، وتتميز باالزدهار في شهور الصيف الحار ة.
 منها وتلفت االنتباه إلى خطر انقراضها.

الري   ويتم   ولتجميل مظهر الحديقة. الضار ة ُتغط ى التربة بأغطية من السماد لتقليل تبُخر المياه ونمو األعشاب
رالبالتنقيط لخفض كمية  .تبخ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

يجري توزيع منشورات تربوي ة لتشجيع السك ان و 
 النفايات فصلولنشر الوعي بينهم من أجل 

عادة ة العضوي   السماد الطبيعي  نتاجال تدويرهاوا 
 .نشاطات توعية للتالميذ إجراءكما يتم   .للحديقة
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Document 4 

PROJET 2 :        لاير  030 000: فته تكل              لطبيعيمشروع المسبح ا  
 هاتدوير  إعادةيتم  و .تهاوتنقي المياه المستعملةبدون مواد كيمائية، فيه العديد من أحواض تصفية  طبيعيمسبح 

 الكامل. هاستخدامعادة اإل ،بوسائل طبيعية
 

 
 

وسط المدينة ة صغيرة في ويشكل هذا المسبح محمي   

قصب المنغروف الذي مثال:  تُزرع بنباتات محلي ة،
يشكل أهمي ة كبيرة في حماية السواحل والشواطئ من 

توفير البيئة المالئمة ليعيش فيها الكثير في التآكل و 
 من الكائنات البحري ة والبري ة.

 

ان إلى مشكلة انخفاض المخزون انتباه السك  فت ل  لوأسماك مهددة باالنقراض  األسماك الملونة الزاهية إدخالويتم   
الفتات كما ُيخص ص المستنقع للبرمائيات المحلي ة مع وجود . (1891أقل  من المستوى في عام  %05السمكي )

 تعطي معلومات موجزة عنها. تربوية
.خاصة للعائالت مريحاً جو ًا طبيعيًا تقد م المياه والنباتات ف  

 
  

 
 


