جائزة اجمل حديقة منزلية
بلدية مدينة الشارقة2018-

نبذة عن املسابقة:
أطقلت بلدية الشارقة مسابقة أجمل حديقة منزلية في عام  ، 2003وكانت تقتصر في بادئ األمر على حدائق املنازل .ومع
تنقيح وتطوير معايير املسابقة ً
عاما بعد عام ،أصبحت املشاركة متاحة للحدائق املدرسية الحكومية والخاصة على مستوى
مدينة الشارقة.
«حديقتي سعادتي» هو شعار املسابقة في دورتها الخامسة عشر لعام . 2018
وكانت بلدية سباقة في إطالق هذه املسابقة على مستوى املنطقة ،إذ هدفت إلى تشجيع السكان على التوسع في إنشاء
الحدائق الخاصة ،وإشراكهم في إثراء الجوانب الجمالية باملدينة ،وتعزيز االهتمام بزراعة النباتات واألشجار والورود.
وتعكس املسابقة مدى االهتمام الذي توليه بلدية مدينة الشارقة والجهود التي تبذلها في تحقيق االستدامة البيئية وإشراك
املجتمع في هذا التوجه.

اهدافها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إشراك املجتمع في جهود التخضير والتوسع في املسطحات الخضراء وإثراء األبعاد الجمالية باملدينة.
تعزيز التنافس بين أفراد املجتمع ومؤسساته في االهتمام بالحدائق الخاصة.
تثقيف سكان املدينة بأفضل املمارسات في مجال التخضير و الزراعة التجميلية.
ً
ً
تعزيز االهتمام بالتشجير التي تعتبر جزءا حيويا يرسم جمال اإلمارة و األحياء السكنية و يعكس مدى
رقي املجتمع و تحضره.
تشجيع السكان على استخدام أفضل الطرق في ترشيد استهالك مياه الري واستغالل الطاقة
الشمسية ،وترشيد الطاقة.
االهتمام باألبعاد الجمالية الهندسية في تصميم الحدائق.
اختيار نوعية الورود واألشجار املناسبة للبيئة املحلية.
مراعاة جوانب األمن والسالمة في الحدائق.

آلية عمل الفريق:

عمل تصاميم لطلب االشتراك في
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اجتماع اللجنة
لوضع معايير
اجتماع لجميع
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أي فئة
حجب
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على املدارس

املسابقة متى لم تتوفر بها
الشروط املطلوبة

املسابقة فيمتى
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عمل حجب
يمكن
لطلبمناالشتراك
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مسابقة أجمل حديقة على
موقع البلدية( لينك ) ووضعه
على حساب مواقع التواصل
االجتماعي بالتعاون مع إدارة
تقنية املعلومات

قرارات اللجنة تعتبر نهائية ال رجعة
فيها
تكريم جميع املشاركين(شتالت
زراعية-رمل عدد-2بذور-أسمدة)

الفئات:
أجمل حديقة منزلية
 النمط الهندس ي
 النمط الطبيعي
 النمط املختلط

فئة أجمل حديقة
مدرسية

الشروط:
فئة أجمل حديقة منزلية

تقتصر املشاركة على مالك الحديقة
حجب مشاركة الفائزين في السنوات السابقة
املشاركة ال تقتصر على املواطنين بل جميع قاطني املدينة
تقتصر على حدائق املنازل فقط
فئة أجمل حديقة مدرسية
تكون املشاركة لجميع مدارس مدينة الشارقة

املشاركة للمدارس الحكومية و الخاصة تحت مظلة منطقة الشارقة
التعليمية
يشترط عدم تدخل البلدية بإنشاء الحديقة

املعايير الفنية:
• تنوع االفكار في كل حديقة
• توافر العناصر النباتية و غير نباتية

• وضع خطة لورشة عمل أو منطقة كزاوية
تعليمية للطالب و إبراز مهاراتهم في الزراعة
• استخدام إعادة التدوير فالحديقة مع
مراعاة أن يكون الجزء ال يأخذ اكثر من ربع
الحديقة

• توافر البيئة املستدامة ان امكن (ترشيد
املياه-التضليل-استخدام الطاقة الشمسية)

• مدى العناية و االهتمام بالحديقة على مدار
السنة و عمل الصيانة الدورية لها

• مراعاة االمن و السالمة بالحديقة

• عمل ممرات في الحديقة و إبرازها بشكل
واضح و منظم

• وجود فكرة ابداعية

• التأكد من أن النباتات املزروعة أو املراد
زراعتها في املدارس غير مضرة بالصحة
مثال-:نباتات شوكية أو مثيرة للحساسية

• توفير أماكن للجلوس فالحديقة

• مراعاة التنوع النباتي في الحديقة و توزيعها
بشكل منتظم و منسق و مرتبط باملبنى
بالنسبة للمدارس أو حدائق املنازل

*مالحظة:ال يحق للفائزين في
الدورتين السابقتين للجائزة
املشاركة في الدورة الحالية حتى
يتسنى للمشاركين األخرين الفوز
و التتويج.

البرنامج الزمني:

التواصل و التنسيق مع املشاركين
لتحديد موعد التقييم
 2018-01-31إلى -02-01
تقييم الحدائق املشاركة
 2018-02-04إلى 2018-02-15
2018

االعالن عن املسابقة و فتح باب
التسجيل.
 2018-01-14إلى 2018-01-30

ً
حفل تكريم الفائزين تزامنا مع
اسبوع التشجير
خالل شهر مارس2018

استمارة املشاركة:

