
AJMAN 15 MIN
CITY
INITIATIVE



WHERE EVERYTHING IS 15 MINUTES AWAY –
BY FOOT, BICYCLE OR PUBLIC TRANSIT.

Project brief:
The “15-minute city” is an approach to urban design that aims to improve
people’s quality of life by creating cities where everything a resident needs
can be reached within 15 minutes by foot, bike or public transit. This concept
puts an emphasis on careful planning at the neighbourhood level, giving each
district the features it needs to support a full life – including jobs, food,
recreation, green space, housing, healthcare facilities, small businesses and
more. And importantly, it’s a full life that doesn’t require a car.

Participants are required to design a module for Ajman 15-minute city, this
module can be replicated to create a larger city. You are welcomed to
suggest rules and policies to raise the quality of life for the residents of the
city.
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GUIDELINES

“Ajman 15-Minute City” is open to all creative people – architects,
planners, interior designers, graphic designers, and all problem solvers!
Participation is encouraged from professionals and students alike.
The submission should be about any area of Ajman city.
Teams can have up to 4 members from similar or interdisciplinary
backgrounds.
Your submission should be emailed as a PDF file attachment and not as a
link.
You need not write the Registration ID on the presentation sheets.
The submission should not contain any information which discloses your
identity.
Participants who plagiarize or submit work that is not entirely their own
will be disqualified at any point during the competition.
All text must be in English.
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SUBMISSION

File Naming: ’15MC-Registration ID.pdf’ (ex. if your Registration ID is
1234, the file name should be 15MC-1234.pdf). You will receive your
Registration ID after completing the registration.
Size Limit: 5 MB

A total of 4 sheets of size 30cm x 30cm (11.8″ x 11.8″) are to be submitted as a
combined PDF document.
Email your submissions to: 15-min@thecharette.org.

We encourage the participants to represent their designs with full-page
impactful graphics and minimal text where necessary. Please make sure to
size all text and graphics according to the sheet size. We want your design to
grab eyeballs! So pick what you want to show on your presentation boards
wisely. Choose quality over quantity. And remember, “Less is more.”
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KEY DATES

Closing date for registration
15 May 2022

Closing date for submission
15 Jun 2022

Announcement of the winners
15 July 2022
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website
email: ajman15min@am.gov.ae
phone: 067012051

For more information:

For registration

https://thecharette.org/15-minute-city/
mailto:ajman15min@am.gov.ae
https://thecharette.org/checkout/?add-to-cart=7103


مبــادرة

مـدن 15 دقيقــة
عجمــان



جميع األشياء عىل بُعد 15 دقيقة

سيـراً عىل األقـدام أو بالدراجـة أو بالمـواصالت العـامة
موجز عن المشروع:

"مدن 15 دقيقة" هي نهج للتصميم الحضري يهدف إىل تحسين نوعية حياة الناس من خالل
إنشاء مدن يمكن الوصول إىل كل ما يحتاجه المقيم في غضون 15 دقيقة سيرًا عىل األقدام أو

بالدراجة أو بالمواصالت العامة. يركز هذا المفهوم عىل التخطيط الدقيق عىل مستوى الحي،

مما يمنح كل منطقة المميزات التي تحتاجها لدعم حياة متكاملة، بما في ذلك الوظائف

والطعام والترفيه والمساحات الخضراء واإلسكان ومرافق الرعاية الصحية والشركات الصغيرة

والمزيد. واألهم من ذلك، إنها حياة كاملة ال تتطلب سيارة.

يُطلب من المشاركين تصميم وحدة نمطية لمدينة عجمان مدتها 15 دقيقة، ويمكن تكرار هذه

الوحدة إلنشاء مدينة أكبر. نرحب بك القتراح القواعد والسياسات لرفع جودة الحياة لسكان

المدينة.
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إرشادات

باب المشاركة مفتوح لجميع المبدعين المهندسين المعماريين والمخططين

ومصممي الديكور الداخلي والمختصين وكافة المجتمع.

المشاركة مقتصرة عىل أي منطقة في مدينة عجمان.

يمكن المشاركة ضمن فريق عمل مكون من 4 مشاركين كحد أقصى ضمن

نفس االختصاص أو من مختلف التخصصات.

يجب أن يتم إرسال إرسال بالبريد اإللكتروني كملف مرفق PDF و ليس كرابط.

الحاجة لكتابة معرف التسجيل عىل أوراق العرض التقديمي الخاص بالمشارك.

يتعين عىل المشاركين عدم اإلفصاح عن أي بيانات شخصية  أو أي معلومات

تكشف عن هويته.

يجب أن تكون جميع المشاركات مقدمة باللغة اإلنجليزية فقط.

سيتم استبعاد المشاركين الذين ينتحلون أو يقدمون عمالً ليس ملكهم بالكامل

في أي وقت خالل المسابقة.
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آلية التسليم

’15MC-Registration ID.pdf’ (عىل سبيل المثال، إذا كان معرف التسجيل الخاص بك هو 1234، فيجب أن يكون
اسم الملف 15MC-1234.pdf)، حيث أنك ستتلقى معرف التسجيل الخاص بك بعد االنتهاء من التسجيل.

MB 5 :أقصى حد لحجم الملف

تُقدم المشاركات بصيغة ملف PDF مدمج عىل شكل مجموعه من 4 أوراق بحجم 30 سم × 30 سم (11.8 × 11.8 بوصة).

تُسلم المشاركات عىل البريد اإللكتروني: 

 
يتم حفظ اسم الملف عىل النحو التالي:

 
بإمكان المشاركين تمثيل تصميماتهم باستخدام تصميمات باستخدام رسومات مؤثرة بملء الصفحة ونص أقل عند

الضرورة. يُرجى من المشاركين التأكد من تحديد حجم كل النصوص والرسومات وفًقا لحجم الورقة. حيث يُفضل اختيار

الجودة عىل الكمية.
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المواعيد المهمة
مرحلة اغالق التسجيل

15 مايو 2022
 

مرحلة االستالم النهائي للمشاركات

15 يونيو 2022
 

مرحلة اإلعالن عن النتائج

15 يوليو 2022

8

لالستفسارات ولمزيد من المعلومات

للتسجيل

ajman15min@am.gov.ae :البريد االلكتروني

الهاتف: 067012051

الموقع االلكتروني

https://thecharette.org/checkout/?add-to-cart=7103
https://thecharette.org/15-minute-city/

