
ICCROM – Sharjah Award
for Good Practices in Cultural Heritage 
Conservation and Management in the Arab Region



Under the patronage of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
Member of the Supreme Council, Ruler of Sharjah, ICCROM’s Regional Conservation 
Centre in Sharjah (ICCROM-Sharjah) invites applications for ICCROM-Sharjah Award 
for good practices in cultural heritage conservation and management in the Arab 
Region, 2021. This Biennial Award seeks to honour and reward outstanding work that 
contributes to the protection and vitality of tangible cultural heritage in the Arab world. 

The Award will highlight the good practices in conservation and 
management of cultural heritage in terms of technical skills 
employed as well as social and economic impacts of the project 
on local communities. The protection offered by the project is 
understood as the effectiveness of the conservation and management 
in protecting the heritage asset against perceived threats – 
whether natural or human – for future generations to cherish. 



First Category: 

Heritage Sites and Buildings:
The first category of sites and buildings may 
include rescue and recording techniques, physical 
consolidation or repair work, restoration and 
rehabilitation including additions or alterations, 
adaptive reuse, upgradation of services, 
new architectural design and planning that 
help conserve heritage context or post crisis 
reconstruction, and site management strategies.

Second Category: 

Collections in Cultural 
Institutions:
The second category may include planning, 
design, curation and management aimed at 
care of collections in storage and display in the 
cultural institutions such as museums, libraries 
and archives.

Categories of Awards:

One Prize will be given to each category, while other honorary 
awards might be granted to outstanding exemplary projects.
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Timeline:

30 January 
2022
The deadline for 
receiving entries for 
the 2021-22 Award 
for Cultural Heritage 
Conservation.  

20 February 
2022
Announcement 
of the nominated 
projects eligible for 
the Awards. 

March-April 
2022
Award Event 
including exhibition, 
final evaluation and 
announcement of 
the Awards winners.
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Eligibility 
Requirements 
for the Entries:
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• The Award is open to heritage conservation projects in the 
Arab region undertaken by public or private institutions, 
government departments, public-private partnerships, or 
private sector initiatives based in the Arab region. 

• A submission to the Award can be made by any professional 
member of the project team if accompanied by consent from 
the owner and a letter of support from the project client or 
leader (if they are not the applicant).

• The Award is open to projects of any scale or budget that fulfil 
the award criteria.

• The work must have been completed within the past ten years 
at the time of submission. Ongoing projects may be submitted 
if a substantial part of the project has been successfully 
completed and fulfils the criteria.

• If an entry is not nominated, it may be re-submitted again 
for consideration in future award cycles, with additional 
documentation. 

• The cultural heritage being conserved must be over 50 years 
old.  Similarly, for settlements and landscapes, or newly 
created cultural contexts, the essential historic elements must 
be over 50 years old.
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Evaluation Criteria:

All projects will be judged on their own merits with 
particular attention paid to: 

• The appropriateness of the conservation project with 
regard to the challenges faced by the cultural heritage

• How well the project has been planned and implemented? 

• The project-specific technical conservation approach,  
the techniques and materials used, decision making 
process for protection and management and the quality  
of execution

• The project-specific social approach, its impact, its 
sensitivity to original character and use, its positive  
social, environmental or economic benefits to 
communities, its sustainability.

For more information, kindly 
visit the Awards webpage: 
iccromsharjahawards.org

The Award is for the conservation of cultural heritage of historical, 
architectural, social or scientific significance to its local or wider community. 
The heritage asset may be from any period and may range from historic 
building, site or a cultural institution such as museums or archives.
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 وسُتقّيم املشاريع بناًء على ظروفها اخلاصة
مع الرتكيز على:

تواُفق مشـروع احلفاظ مـع متطلبات الّتعامل مع التحديات   •
احمليطة بالرتاث الثقايف؛

جودة املشـروع من حيث التخطيط والتنفيذ؛  •

منهجيـة احلفظ املرتبطة بالشـروط الفنية اخلاصة   •
باملشـروع، عملية اتخاذ القـرار للحفظ واحلماية والتقنيات 

واملواد املسـتخدمة ونوعية تنفيذها؛

منهجية املشـروع فيمـا يخص اجلانب ااِلجتماعي، وتأثري   •
املشـروع، وتوافقه مع الهوية األصلية وااِلستخدام 

األصلـي للرتاث، والفوائد الثقافيـة أو االجتماعية أو البيئية 
أو ااِلقتصاديـة التي سـيجنيها اجملتمع احمللي بتنفيذ 

املشروع، وعوامل ِاستدامته.

معايري التقييم:

تستهدف هذه الجائزة التدخالت الهادفة لحفظ الرتاث الثقايف املادي ذو األهمية 
التاريخية أو املعامرية أو االجتامعية أو الثقافية أو العلمية للمجتمع املحيل أو 
املجتمع األوسع. وميكن أن ينتمي الرتاث الثقايف ألية فرتة كانت، وقد يرتاوح ما 

بني مبنى تاريخي أو موقع أو مؤسسة ثقافية كاملتاحف أو األرشيف. 

 للمزيـد من املعلومات
 الرجـاء زيارة موقع اجلائزة:

iccromsharjahawards.org
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رشوط 
املشاركة يف 

املسابقة:
برنامج اجلائزة متاح ملشاريع حفظ الرتاث يف املنطقة   •

العربية التي تنفذها املؤسسات العامة أو اخلاصة أو 
الدوائر احلكومية أو مؤسسات القطاع املشرتك أو 

مببادرات القطاع اخلاص القائمة يف املنطقة العربية؛

ميكن أن يتقدم أي عضو متخصص يف فريق املشروع إىل اجلائزة،   •
شرط أن يرفق الطلب مبوافقة املالك، وخطاب دعم من اجلهة 

صاحبة املشروع ان مل يكون املتقدم مؤهالً لتمثيل تلك اجلهة؛

برنامج اجلائزة متاح ملشاريع من أي حجم أو ميزانية  • 
تفي باملعايري؛

ينبغي أن يكون العمل قد أجنز خالل السنوات الثالث املاضية   •
عند تقدميه للمشاركة يف برنامج اجلائزة. كما ميكن تقدمي 

املشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ إذا كان قد مت إجناز 
جزء كبري منها بنجاح وإذا كانت أيضـًا تفي باملعايري؛

ميكن إعادة تقدمي املشاريع التي مل يتم ترشيحها باملرحلة األوىل   •
من التقييم مرة أخرى يف دورات اجلائزة القادمة مع وثائق إضافية؛

ينبغي أن يكون عمر الرتاث الثقايف الذي نُّفذ املشروع عليه أكرث   •
من خمسني سنة. أما بالنسبة إىل املستوطنات واملشاهد 

الثقافية، أو املشاريع احلديثة حلماية حميط الرتاث فينبغي أن 
يكون كذلك عمر العناصر التاريخية األساسية خمسني سنة أو أكرث.



٣٠ يناير/ 
كانون الثاين 

٢٠٢٢
النهائي  املوعد 
للجائزة.  للتقدم 

 ٢٠ فرباير/ 
 شباط
٢٠٢٢

اإلعالن عن املشاريع 
املرشحة املؤهلة 

للحصول على اجلائزتني.

مارس/ آذار - 
أبريل/ نيسان 

٢٠٢٢
املعرض والنقاش 

واإلعالن عن الفائزين 
باجلائزتني. 

الجدول الزمني:
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الفئة األوىل:
املباين واملواقع الرتاثية

الفئة األوىل من املواقع واملباين تقنيات  تتضمن 
اإلنقاذ والتسجيل، وأعمال الدعم أو اإلصالح، 

والرتميم وإعادة التأهيل مبا يف ذلك اإلضافات أو 
التكيفي، وحتديث  االستخدام  وإعادة  التعديالت، 

والتخطيط  اجلديد  املعماري  والتصميم  اخلدمات، 
الذي يساعد يف احلفاظ على سياق الرتاث أو إعادة 
اإلعمار بعد األزمات، واسرتاتيجيات إدارة املوقع.

الثانية: الفئة 
املقتنيات واملجموعات ضمن 

الثقافية املؤسسات 

واإلشراف  والتصميم  التخطيط  الثانية  الفئة  تشمل 
واإلدارة التي تهدف إىل رعاية املقتنيات واجملموعات 

الثقافية  التخزين والعرض ضمن املؤسسات  يف 
مثل املتاحف واملكتبات ودور احملفوظات.

فئات الجائزة:

سيتم منح جائزة لكل منهما، كما من املمكن منح 
جوائز شرف ملشاريع منوذجية بارزة أخرى.
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حتت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي، عضو اجمللس األعلى، 
حاكم الشارقة، يدعوكم املركز اإلقليمي حلفظ الرتاث الثقايف يف الوطن العربي )إيكروم-

الشارقة( إىل املشاركة يف جائزة إيكروم-الشارقة للممارسات اجليدة يف حفظ وحماية الرتاث 
الثقايف يف املنطقة العربية لعام 21 20. تُمنح هذه اجلائزة مرة كل سنتني، وتهدف إىل تكرمي 

ومكافأة األعمال املتمّيزة التي تسهم يف حماية الرتاث الثقايف املادي وإحيائه يف العامل العربي.

سوف يسلط برنامج الجائزة الضوء عىل جودة عملية الحفظ 
 املعنية، وعىل املهارات الفنية، واألثـر االجتامعي للمرشوع.

ستُقيّم الحامية التي وفّرها املرشوع مبدى فعاليّته يف 
حفظ الرتاث الثقايف من التهديدات املنظورة الطبيعية 

منها أو البرشية. وقد ينطوي املرشوع عىل تقنيات 
اإلنقاذ والتسجيل، وأعامل التدعـيم واإلصالح، أو الرتميم 

وإعادة التأهيل، أو إعادة اإلعامر والبناء بعد الدمار.



ــارقة ــروم – الش ــزة إيك  جائ
للمامرســات الجيــدة يف حفــظ وحاميــة 
الــراث الثقــايف يف املنطقــة العربيــة


