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المعرفي،  التبادل  ويعزز  واإلقليم،  الوطن  والحياة على مستوى  بالحماية  يتمتع  ثقافي وطبيعي  تراث  الرؤية:  الرؤية:  
ويثبت الهوية الوطنية، ويرسخ البعد الثقافي واإلنساني لفلسطين.

الّرسالة:الّرسالة:  العمل على ترميم الموروث الثقافي والطبيعي في فلسطين، وإعادة إحيائه، وتوثيقه، والحفاظ عليه، 
وبناء  الداعمة،  السياسات  والمساهمة في رسم  والمشاريع،  البرامج  وتنفيذ  الموارد،  وذلك من خالل حشد 

الشراكات التي تؤدي إلى زيادة المعرفة والوعي الوطني.

رواق 2022 

أولويات  سلم  وعلى  الوطنية،  األجندة  على  الثقافي  التراث  لوضع  رواق  سعى   ،1991 العام  في  تأسيسه  منذ 
المجتمع والمؤسسات الفلسطينية، وضمن شراكات مع الهيئات المحلية.  يؤمن رواق بأهمية الموروث الثقافي 
من  التحررية  لتطلعاتنا  واستجابة  لفلسطين،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  أساسية  كركيزة 

األنماط والمشاريع االستعمارية.
استمر رواق في العام 2022، في تنفيذ مشاريع ترميم وإحياء بتركيز خاص على الريف المقدسي.  وعلى الرغم 
من قلة الموارد المتوفرة لمشاريع الترميم لهذا العام، فقد عمل الفريق على تحضير مشاريع في كل من قلنديا 
البلد، وكفر عقب، وبدأ العمل على تنفيذ بعض هذه المشاريع نهاية العام، وسيبدأ بعضها اآلخر مطلع العام 
2023.  كما عمل رواق على ترميم مبنى تاريخي تابع لمدرسة راهبات مار يوسف في رام اهلل، واستكمل العمل 

على مبنى حازم صبابا، ومبنى الوحيدي التاريخي في غزة لصالح جمعية بسمة للثقافة والفنون.
وعمل رواق ضمن برنامجه الثقافي على مشاريع وشراكات ثقافية وفنية تعزز دور الموروث الثقافي واإلنتاج 
البالط  الذي ركز على صناعة  أيبك،  من  بدعم  التقليدية  الحرف  منها مشروع  القدرات،  وتطوير  المعرفي 
ومشروع  نيسان،  نــوار  ومهرجان  الناصرة،  في  القديمة  البلدة  في  اختفاء  رحلة  ومشروع  الملون،  التقليدي 
الجداريات »العالم معكوس« في قرى الريف المقدسي.  كما اختتم رواق مشروع الخارطة المغيبة من خالل 
معرض فني وكتيب، ومشاركة الفريق في لقاء للشركاء في لبنان.  وتابع رواق العمل على مشروع تحالف 
اللقاءات والزيارات مع الشركاء، وورش لتطوير قدرات  »ثقافة داير ما يدور«، من خالل سلسلة من  جسور 

طاقم المؤسسة.
ساهم رواق في إنتاج كتاب صوغ الحداثة: العمارة في العالم العربي 1945-1973 كجزء من مهمته في اإلنتاج 
والتبادل المعرفي حول العمارة والتراث في فلسطين والمنطقة العربية.  واختتم رواق العام 2022 بالعشاء الخيري 
الثالث بدعم من مؤسسات ثقافية وأفراد مهتمين والقطاع الخاص الفلسطيني.  أقيم العشاء الخيري في حديقة 

رواق، وبالتعاون مع الفنانة سناء موسى.
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: نحو جغرافيا جديدة
ً
 تاريخيا

ً
برنامج تأهيل 50 مركزا

طوق النجاة: إعادة إحياء تجمع قرى الريف المقد�سي

ــادة إحــيــاء وربـــط قــرى الريف  يــحــاول رواق مــن خــالل مــشــروع إعـ
المقدسي، خلق نماذج حية لمراكز تاريخية حيوية وفعالة تساهم 
ثقافية،  وتشغلها مؤسسات  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  في 
من  العديد  جــذب  فــي  عقب  كفر  نــمــوذج  نجح  ومجتمعية.   فنية 
المؤسسات الثقافية لتنقل مقراتها، أو جزءًا من برامجها إلى البلدة 
حيويًا  مركزًا  البلد  قلنديا  شكلت  أخــرى،  جهة  ومن  القديمة.  
في  العمل  يستمر  كما  الفنية.   والمعارض  لالستضافات  نشيطًا 

الجيب من خالل البرنامج الثقافي للجنة الحماية المحلية.

كفر عقب – المرحلة الخامسة

تضم البلدة القديمة في كفر عقب حاليًا مؤسسة داليا ومكتبات 
سراج ودار الحكايا، إضافة إلى منتدى الفنون البصرية.  لتعزيز 
رواق  يستكمل  عقب،  كفر  في  البيئي  الثقافي  المركز  رؤيــة 
الفنون  لمنتدى  إضــافــيــة  مــســاحــات  تــوفــيــر  مــشــروع  عــلــى  الــعــمــل 
البصرية، ومقرات لكل من جمعية فلسطين للمكفوفين، ونادي 
المعمارية  المسوحات  إنجاز  على  العمل  تم  عقب.   كفر  شباب 
ليبدأ  الــمــشــروع،  لــهــذا  العطاء  ووثــائــق  الهندسية  والمخططات 
2023، وبدعم من جمهورية ألمانيا االتحادية،  تنفيذه مطلع العام 
من خالل بنكها اإلنمائي )KFW(، وتنفيذ برنامج األمم المتحدة 
  .)UNDP/PAPP( الفلسطيني  الشعب  مساعدة  برنامج  اإلنمائي– 
تحالف  من  بدعم  ويافعين،  أطفال  حديقة  المشروع  يشمل  كما 

أطفال الشرق األوسط.



قلنديا البلد – المرحلة الرابعة

في  القديمة  البلدة  إحياء  وإعــادة  لترميم  أعماله  رواق  يستكمل 
البلد، من خالل مشروع ترميم وتأهيل األزقة والمساحات  قلنديا 
الجمعية  إقامة رواق ومقرات  إلى  المؤدية  المناطق  وتهيئة  العامة، 

النسوية، وفريق الحماية التي تم ترميمها في مراحل سابقة.

للمجلس  الثقافي  الحماية  مجلس  من  بدعم  المشروع  هــذا  يأتي 
البريطاني.  كما سيتم ترميم مبنى لمؤسسة ثقافية شبابية بدعم 
انتهى  اهلل.   االتــحــاديــة-رام  ألمانيا  جمهورية  ممثلية  مكتب  من 
وسيبدأ  العطاء،  وتحضير  والتصميم  التوثيق  أعمال  من  الفريق 

العمل على تنفيذ المشروع مطلع العام 2023.



مراكز مجتمعية وساحات عامة: بنية تحتية ثقافية 
لتغيير اجتماعي

مالئمة  بيئة  توفير  إلــى  التاريخية  المباني  ترميم  مشروع  يهدف 
واإلبــداع.  يخلق  للعمل  والشبابية  الثقافية  والمبادرات  للمؤسسات 
التغيير  في  تساهم  ثقافية  لمبادرات  حيوية  نماذج  المشروع  هذا 
مساحات  وتوفير  والشباب،  النساء  قــدرات  وتطوير  االجتماعي، 

لألطفال والعائالت ضمن قراهم وبلداتهم القديمة.

مشروع ترميم مبنى الوحيدي – مؤسسة بسمة 

الثقافية، غزة

الحقًا للحملة التي قام بها رواق في أيار 2021 لترميم بيت الوحيدي 
ليتم  غــزة،  فــي مدينة  القديمة  البلدة  فــي  الـــدرج  فــي حــي  الــواقــع 
مؤسسة  وهي  والفنون؛  للثقافة  بسمة  جمعية  قبل  من  استخدامه 
النفسي، تمكن  والدعم  والدراما  المسرح  ثقافية متخصصة في 
وتسليم  المشروع،  تنفيذ  من  ــوان،  إي مركز  مع  بالتعاون  رواق، 
المقر إلى جمعية بسمة.  بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 63,340 
لحماية  الدولي  التحالف  من  بدعم  تنفيذه  تم  أمريكيًا.   دوالرًا 
لحماية  اليونسكو  وصــنــدوق  )أِلـــف(،  الــنــزاع  مناطق  في  الــتــراث 
الفلسطيني،  االستثمار  وصندوق  الــطــوارئ،  حــاالت  في  التراث 
سامية  ومؤسسة  االجتماعية،  والتنمية  للثقافة  القدس  وصندوق 

أسعد حلبي، ومجموعة أفراد وأصدقاء رواق.

ترميم مبنى لمدرسة راهبات مار يوسف، رام الله

مبنى  ترميم  مشروع  تنفيذ  على  ــراف  واإلشـ بالتصميم  رواق  قــام 
في  القديمة  البلدة  في  يوسف  مار  راهبات  لمدرسة  تابع  تاريخي 
تأهيل  وتــم  وســاحــة،  تاريخية  علِّية  من  المبنى  يتكون  اهلل.   رام 
كمكاتب  إشغاله  ليتم  وحمام(  )مطبخ  خدمات  وإضافة  المبنى 
للموظفين، وتم إلحاق الساحة بروضة المدرسة.  تم تنفيذ المشروع 

بتمويل خاص من مدرسة الراهبات.

ترميم مبنى حازم صبابا، رام الله

خاص  تاريخي  مبنى  ترميم  على  واإلشــراف  بالتصميم   رواق  قام 
للسيد حازم صبابا في رام اهلل، ليكون سكنًا لعائلته.  يتكون 
المبنى من طابقين، وتمت إضافة ملحق للمبنى كمكتب ومطبخ 
خارجي وموقف للسيارة، إضافة إلى طابق )علية( مغطى بالقرميد 
تدفئة  أنظمة  بإضافة  المشروع  يتميز  إضافية.   نوم  غرف  ليخدم 
خارجية  مساحات  إلــى  إضــافــة  شمسية،  وطــاقــة  حديثة  وتبريد 
وحديقة تابعة للمنزل.  تم تنفيذ المشروع بتمويل خاص من السيد 

حازم صبابا.



األنشطة الثقافية والمجتمعية

تميز عمل رواق في برنامجه الثقافي للعام 2022 بتعزيز الشراكات 
وثقافية  فنية  مشاريع  ضمن  ثقافية  ومؤسسات  أفــراد  مع  والعمل 
ــذي تــركــز الــكــثــيــر مــن األنــشــطــة  ــ ــي الــوقــت ال مــشــتــركــة.  وفـ
المقدسي،  الريف  وإحياء  لترميم  رواق  رؤيــة  دعم  على  والبرامج 
فإن الشراكات امتدت إلى الداخل الفلسطيني )الناصرة(، وإلى 
الحرف  تطوير  ومشروع  الــجــداريــات،  مشروع  خــالل  )مــن  األردن 
ما  داير  ثقافة  برنامج  ضمن  جسور«  »تحالف  ومشروع  التقليدية، 
يدور(، وأخيرًا من خالل تعاون رواق مع معهد جوته، إلنتاج المعرفة 

حول عمارة الحداثة في المنطقة العربية.

)مشروع الجداريات( - العالم معكوس

من  المقدسي،  الــريــف  فــي  الــجــداريــات  مــشــروع  رواق  استكمل 
خالل استكمال ورش العمل مع المجتمعات في كل من الجيب، 
ومواضيعها،  الجداريات  ثيمات  وتحديد  عقب،  وكفر  وقلنديا، 
واستضافة فنانين فلسطينيين )تقي الدين سباتين، وفؤاد اليماني، 
وميلو(  وسيث،  )كراشكيد،  الخارج  ومن  الشرباتي(،  ورانــي 
العمل  هذا  يأتي  وقلنديا.   الجيب  من  في كل  الجداريات  لتنفيذ 
ضمن مشروع طوق النجاة: إعادة إحياء وتطوير الريف المقدسي، 
ومن خالل مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية، بتمويل 
ان والوكالة السويسرية  مشترك ما بين مؤسسة عبد المحسن القطَّ
للتنمية والتعاون.  يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مهرجان بلدك/
األردن، وبدعم من معهد جوته رام اهلل، وشركة الدهانات العربية.



مشروع تطوير الحرف التقليدية - حرفة البالط 

اإلسمنتي التقليدي

لالستثمار  العربية  الشركة  مــع  االستراتيجية  شراكته  ضمن 
حرفة  لتطوير  وعملي  بحثي  برنامج  بتطوير  رواق  قــام  »أيــبــك«، 
البحث  على  رواق  فــريــق  عمل  فلسطين.   فــي  التقليدي  الــبــالط 
وجمع المعلومات حول مصانع البالط التقليدي الملون، وأماكن 
تواجدها في فلسطين، وترتيب اللقاءات مع الحرفيين في المجال، 
طرق  عــن  البحث  بهدف  والحرفيين،  التصميم  طــالب  بــإشــراك 
تطوير استخدام البالط وتصميمه.  وزار فريق رواق األردن للتعرف 
لتبادل  المجال،  هــذا  في  تعمل  حرفية  ومشاغل  مؤسسات  على 

الخبرات حول الحرف التقليدية وطرق تطويرها.

نوار نيسان

شارك رواق بفعاليات نّوار نيسان في البلدة القديمة رام اهلل، تعّرف 
“صبرة«  شخصية  ورحلة  القدس،  قرى  على  خاللها  من  األطفال 
حصل  كما  التفاعلية.   األنشطة  من  مجموعة  خــالل  من  فيها، 
القدس«.   ريــف  في  صبرة  »مغامرات  رواق  كتّيب  على  األطــفــال 
تخّللت الفعالية قراءة تفاعلية لقصة »ما المانع؟«؛ وهي من كتابة 
للعام  رواق  مشاركة  مناصرة.   حسن  ورســومــات  النجار،  تغريد 
2022 في المهرجان، جاءت بشراكة ودعم بلدية رام اهلل، وبنك 

فلسطين، وصندوق الحماية الثقافي للمجلس البريطاني.

»الخريطة المغّيبة«: إعادة رسم خريطة القدس 

وريفها من الداخل

خالل  مــن  المقدسي،  الــريــف  فــي  البحثي  مشروعه  رواق  اختتم 
سلسلة من المعارض الفنية والجوالت.  شاركت الباحثة رغد سقف 
الحيط في ورشة عمل مختبر التربة الطينية في قرية الجيب، كما 
التوت«  ونسرق  »لنخرج  نشاط  في  قرمان  وسن  الباحثة  شاركت 
بها  يقوم  التي  الفنية  التدخالت  سلسة  ضمن  قلنديا،  قرية  فــي 
مجموعة الفنانين/الباحثين المشاركين في مشروع رواق البحثي/
القدس في سردية مغايرة«، حيث  المغّيبة: ريف  »الخريطة  الفني 
عقدت العديد من اللقاءات مع الباحثات والفنانات المشاركات، 
والقّيمين، وأهالي البلدات.  وقد شارك الفريق في هذا اليوم نتاج 
الفنية القائمة عليه، فاشتمل على جوالت في  البحث والتدخالت 
بلدتي بيت حنينا والجيب وقرية قلنديا كونها مواقع البحث.  ومن 
من  للمشروع،  والبحثية  الفنية  األعــمــال  الباحثات  شــاركــت  ثــّم 
خالل معرض فني مرافق في قرية قلنديا.  وأنهي اليوم بنقاش على 
شقيرات.   ورنــاد  اهلل  عــودة  خالد  الضيفين  مع  المستديرة  المائدة 
يأتي هذا المشروع بتمويل من منحة آفاق، والمجلس العربي للعلوم 
الفنون من خالل منحة  البحثّية حول  المنح  االجتماعّية، في إطار 

من مؤسسة أندرو و. ميلون.



رحلة اختفاء: حمار، حارة، حكاية

يحتفي  ثقافي  هو مشروع  حــارة، حكاية«  اختفاء: حمار،  »رحلة 
وتتبع  الحمار  أثر  باقتفاء  القديمة  وبلدتها  الناصرة  مدينة  بتراث 
ــه.  يــأتــي هـــذا الــمــشــروع،  الــســرديــات والــحــكــايــات الــتــي رافــقــت
الحكايا«  »دار  سراج  ومكتبات  مزّين،  محترف  مع  بالشراكة 
الــعــربــي لإلنماء  الــصــنــدوق  الــســوق، وبــدعــم مــن  وفــريــق حكايا 
شمل  التعاون.   مؤسسة  من  وبإشراف  واالجتماعي،  االقتصادي 
المشروع سلسلة من األنشطة والزيارات البحثية بغرض توثيق السوق 
القديم وحكاياته، ومعرضًا فنيًا بحثيًا، وإنتاجات وعروضًا فنية.  
واختتم المشروع بيوم فعاليات بمشاركة أهل البلدة واألطفال بدءًا 
نساء  بمشاركة  ترتير،  عــادل  الحكواتي  مع  العجب  بصندوق 
يوسف  الربابة  وشاعر  طه،  حسن  من  شعبية  وحكايات  البلدة، 
»زعتر  مسرحي  عــرض  اليوم  تخلل  كما  ــم(.   أدهـ )أبــو  صوافطة 
فاح«؛ مع أبطاله أطفال وطفالت من الناصرة والطيبة وبلدات عّدة 
أخرى، من إشراف مركز َحكايا.  وفي ساحة في السوق، اختتم 
آية خلف، بعنوان »نصراوّيات«، مع مجموعة  للفنانة  اليوم بعرض 
مميزة من العازفات والعازفين.  المحطة األخيرة للمشروع كانت 
حاولت  السوق«،  في  وصمت  »صوت  بودكاست  حلقة  عن  عبارة 
تتبع الّتحوالت التي طرأت على المشهد االجتماعي والمعماري في 
البلدة القديمة في الناصرة، وعلى أثر االستعمار في تغيير معالم 

سوق الناصرة وإخفات صوته.

تحالف »جسور« وبرنامج »ثقافة داير ما يدور«

الثقافي  التحالف  قــام  ــدور«،  يـ مــا  ــر  داي »ثقافة  برنامج  إطــار  فــي 
»جسور«، والمكّون من رواق وساقية ومشروع مساحات، بتنفيذ 
على  الطواقم  تعارف  بهدف  المؤسسات  بين  استضافات  سلسلة 
لبدء  تمهيدًا  مؤسسة،  كل  عمل  طبيعة  وعلى  البعض،  بعضهم 
العمل على مشروع مشترك.  شملت االستضافات جوالت وزيارات 
وجلسات حوار في كل من الريف المقدسي ومدينة الخليل.  يسعى 
المورد  من  مشترك  بتمويل  الممول  يــدور«  ما  دايــر  »ثقافة  برنامج 
ثقافية،  حيوية  منظومة  تعزيز  إلى  األوروبــي،  واالتحاد  الثقافي، 
في  واقتصاديًا  مجتمعيًا  الشباب  لتمكين  الــالزم  المناخ  كونها 

بلدان جنوب البحر األبيض المتوّسط.

ندوة رواق

توفير  فــي  تقليده  على  التوالي  على  التاسعة  للسنة  رواق  حافظ 
منصة لألفراد من خلفيات متنوعة، لمشاركة أعمالهم وأبحاثهم، 
نــدوة رواق اإللكترونية عــددًا من  نــدوة رواق.  تضّمنت  من خالل 
المحاضرات والنقاشات الغنية، وساهم فيها كل من رسل الناصر 
من جمعية تجّلى للفنون والموسيقى من األردن، والدكتورة سلمى 
ومجموعة  اليمن،  في  وحفاظ  ترميم  مشاريع  دملوجي حول  سمر 
رزغــادو من خالل مؤسسة  بابلو  والفنان  المخيم،  وفي  من  معمار 

ان. عبد المحسن القطَّ



رب«
ُ
مشروع »مستقبل الت

»مستقبل الُترب« هو شبكة قائمة على التعاون بين خمس مؤسسات 
المملكة  )شيفيلد،   )Arts Catalyst( كاتليست  ارتــس  إبداعية: 
فن/   - ساقية  إيطاليا(؛  )بوليا،  الفني  فيسيل  مشروع  المتحدة(؛ 
السيادة  أجــل  من  النضال  فلسطين(؛  قينيا،  )عين  زراعــة  علوم/ 
)Struggles for Sovereignty( )يوجياكارتا، إندونيسيا(؛ ومركز 
رواق، وبتمويل من منح التعاون الدولي التابعة للمجلس البريطاني.  
يخلق هذا البرنامج تباداًل بين الثقافات المختلفة من خالل فنانين 
الستكشاف  التربة  رعاية  على  وقائمين  وناشطين  بيئة  وعلماء 

المعارف الحالية والمستقبلية للتربة بشكل جماعي.

على مدار عام واحد، اتخذ هذا المسعى الجماعي شكل برنامج 
وسلسلة  اإلنترنت،  عبر  ومــدرســة  متبادلة،  فنية  إقــامــات  يعرض 
الفنية في  اإلقامات  تمت  ولــقــاءات.   بودكاست، وحلقة حــوارات 
المواقع التي يتواجد فيها كل من مركز رواق، وساقية، وفيسيل.  
الجيب،  بلدة  فــي  مشروعها  إيــرفــه  مــاري  الــمــصــورة  طــورت  فقد 
إيطاليا،  جــنــوب  بوليا  منطقة  فــي  الحيط  سقف  رغــد  والباحثة 

ومجموعة الواحات في بلدة عين قينيا.

ورش العمل والتدريبات

استقبل  الثقافي،  الموروث  حول  المعرفة  ونشر  تطوير  إلى  سعيًا 
رواق سبعة طالب من كلية الهندسة المعمارية من جامعة بيرزيت، 
وجامعة ملقة-إسبانيا، ضمن برنامج رواق للتدريب الصيفي.  شمل 
الترميم.  وقام  وتقنيات  لنظريات  والعملّي  النظري  التعّلم  التدريب 
المتدربون بزيارة مشاريع عدة يعمل عليها رواق في قرى القدس، 
وقاموا  الترميم،  دورة  في مجموعة محاضرات ضمن  واشتركوا 
التدريب،  رواق  نظم  نابلس.   في  التقليدي  البالط  مصنع  بزيارة 
الفلسطينية  العربية  والــشــركــة  فلسطين،  بنك  مــع  بالشراكة 

لالستثمار »أيبك«.

صوغ الحداثة: العمارة في العالم العربي 1973-1945

فــي مــدن مثل بــيــروت، وعــمــان، والــكــويــت، وأريــحــا، وبــغــداد، 
والقاهرة، تطورت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عمارة حداثية 
الحداثة«،  ذاتها.  كتاب »صوغ  ومتنوعة في حد  فريدة  متميزة، 
يكرم هذا الذي غالبًا ما يتم إهماله من التراث الثقافي، وبالتالي 
ال يساهم فقط في الحفاظ عليه، ولكن، أيضًا، يصحح الصورة 
هذا  فــي  الــغــرب.   عليه  يهيمن  ــذي  ال المعماري  للتاريخ  المضللة 

عشر  القارئ  سيجد  واإلنجليزية(،  )العربية  اللغة  ثنائي  الكتاب 
وفلسطين  وســوريــا  والكويت  ولبنان  الــعــراق  من  دراســيــة  حــاالت 
الباحثين  مــن  مجموعة  فيها  ســاهــم  ومــصــر،  والــمــغــرب  واألردن 
الــمــعــمــاري.  صــدر هذا  ــتــراث  ال بــهــذا  واألكــاديــمــيــيــن المهتمين 
الكتاب بتمويل من معهد جوته في رام اهلل، وبتمويل مشترك من 
وزارة الخارجية األلمانية، وبتحرير جورج عربيد وفيليب أوسفالت.  

ُنشر الكتاب بالشراكة مع الناشر األلماني »يوفيس« )برلين(.



برنامج تنمية الموارد

خالل العام 2022، استكمل رواق غايته في الوصول والتعاون مع 
وخارجها،  فلسطين  في  والمهتمين  الجماهير  من  كبيرة  أعــداد 
وذلك من خالل التواصل عبر منصات التواصل االجتماعي وإطالق 
والمؤسسات  األفــراد  مع  تواصله  رواق  عزز  إلكترونية.   حمالت 
والزيارات  الجوالت  المحليين، من خالل مجموعة من  والداعمين 
لمواقع الترميم في الريف المقدسي، وبإقامته فعاليات ثقافية في 

الحديقة كإفطار رمضان.

افتتاحات وزيارات داعمين وشركاء

رواق  قام  مقرات  افتتاح  تم  الشريكة،  المؤسسات  مع  بالتعاون 
في  البصرية  الفنون  منتدى  ومنها   ،2022 العام  خــالل  بترميمها 
عوض(،  ودار  منصور  دار  )بيوت  عقب  كفر  في  القديمة  البلدة 
بيرزيت.   القديمة في  البلدة  العتم،  ومقر مكتبة سراج في حوش 
كما قام رواق باستضافة أمسية للمجلس البريطاني في حديقته 
بمناسبة إطالق الدورة الجديدة من برنامج حماية الموروث الثقافي.  
االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  من  وفــدًا  رواق  واستضاف 
وقام  للمؤسسة.   األساسيين  الداعمين  أحد  بصفته  واالجتماعي 
لمؤسسات  والزيارات  الجوالت  من  سلسلة  بتنظيم  أيضًا،  رواق، 

دولية وقنصليات ومجموعات ضمن زيارتهم لفلسطين.



العشاء الخيري الثالث

»القرى  لمشروع  الداعم  الثالث  الخيري  العشاء  حفل  رواق  نظم 
فلسطين،  بــنــك  مــن  رئــيــســي  بــدعــم  فلسطين،  فــي  الــخــمــســيــن« 
ومساهمة مجموعة من الداعمين من القطاع الخاص، والبلدّيات، 
في  الحفل  أقيم  الخّيرين.   واألصــدقــاء  والفّنانين،  والمقاولين، 
مسيرته،  على  عامًا   31 بمرور  االحتفاء  تم  حيث  رواق،  حديقة 
الفنانة سناء  وبمشاركة  واالنجازات،  المحطات  أهم  باستعراض 

موسى وفرقتها الموسيقية.

الراعي  دعــم  لــوال  الخيري  العشاء  نجاح  الممكن  مــن  يكن  لــم 
الرئيسي للحفل بنك فلسطين، وشركة بيرزيت لألدوية، وشركة 
الفلسطينية  الــعــربــيــة  والــشــركــة  والــنــاشــر،  الــوطــنــيــة،  الــتــأمــيــن 
المسروجي،  ومجموعة  االستثمار،  وصندوق  »أيبك«،  لالستثمار 
رام  وبلدية  صوريف،  وبلدية  الظاهرية،  وبلدية  بيسان،  وشركة 
اهلل، وبلدية البيرة، وبلدية كفر عقب، وبلدية بيتونيا، وبلدية بني 
تشرين  وشركة  للمقاوالت،  مصلح  وشركة  يطا،  وبلدية  نعيم، 
زاويــة،  وجاليري  القّطان،  المحسن  عبد  ومؤسسة  للمقاوالت، 
ونورجيهان  بــشــارة،  وخــلــدون  تــمــاري،  الــعــامــري، وسليم  وســعــاد 
رياض، وعال الكاشف، وعميد بشارة، ورائد كرامة، ورمضان 
الهودلي، وفاتنة جاعوني، وأمجد وربى شعيبي،  كرامة، وأنس 
وإصــالح جــاد، وسامية خــوري،  وبني جونسون،  ورجــا شــحــادة، 
أبو  ومها  العامري،  وأروى  ناصر،  وتانيا  وحنا  دويــك،  وسوسن 
وسمير  ومنال  عبداهلل،  وأنيتا  وغسان  العامري،  وعنان  شوشة، 
أبــو حجلة،  ولنا  الــهــادي  وربــا قطب، وناصر عبد  زريــق، وطــارق 
وبشارة دوماني، وهيفاء برامكي، وريما ترزي، وممدوح العكر، 
وماجدة وميشيل زهر، والفنان بشار خلف، والفنانة شذى صفدي، 
سامية  والفنانة  تماري،  فيرا  والفنانة  بركات،  تيسير  والفنان 
والفنانة  اليماني،  والفنان فؤاد  بيوديجيان،  بنجي  والفنان  حلبي، 

أسماء غانم، والفنان عالء البابا.



مجلس اإلدارة، الطاقم، الداعمون
لمناقشة  وذلــك  الــعــام،  لهذا  الــدوريــة  اجتماعاته  المجلس  عقد 
التطوير  ومــجــاالت  الــحــالــي،  والــوضــع  االســتــراتــيــجــيــة،  الخطط 
المحتملة للمشاريع القائمة والمنتهية، كما عقد االجتماع السنوي 

للهيئة العامة في آب 2022.

مجلس اإلدارة للعام 2022:
الرئيسمها أبو شوشة

نائب الرئيسغسان عبد اهلل
أمين صندوقفرحات مهوي
أمين السرخريستو برشة
عضوسعاد العامري

عضوهاني قرط
عضوإياد مسروجي

في العام 2022، تكونت عائلة رواق من:
مهندسة معمارية/منسقة مشروع إحياءآية الطحان

مستشارخلدون بشارة
مهندسة موقعخلود النجار

مهندسة معمارية/منسقة مشروع إحياءدانا عباس
مهندسة معمارية/منسقة مشروع إحياءسجى منصور
تجنيد موارد وعالقات عامة )متطوعة(سعاد العامري

مساعدة إداريةسماح التيتي
مديرةشذى صافي

مهندس موقع/مدير دائرة اإلشرافطارق دار ناصر
المدير الماليمراد منصور

مساعد مكتبيمحمد صبحي
مهندس معماري/مدير دائرة الترميمميشيل سالمة

مسؤولة التنميةهبة العمري
مهندس معماري/مرمميوسف دار طه

لم يكن من الممكن إنجاز نشاطاتنا ومشاريعنا دون دعم 

المؤسسات التالية:
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 	
صندوق الحماية الثقافي للمجلس البريطاني 	
منح التعاون الدولي التابعة للمجلس البريطاني 	
التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع )أِلف( 	
صندوق االستثمار الفلسطيني 	
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك( 	
	  )WFK( اإلنمائي  بنكها  االتحادية من خالل  ألمانيا  جمهورية 

الشعب  اإلنــمــائــي-مــســاعــدة  المتحدة  األمـــم  بــرنــامــج  وتنفيذ 
)PPAP/PDNU( الفلسطيني

المورد الثقافي 	
العربي  	 والمجلس  )آفـــاق(  والفنون  للثقافة  العربي  الصندوق 

للعلوم االجتماعّية من خالل مؤسسة أندرو و. ميلون
تحالف أطفال الشرق األوسط 	
صندوق القدس 	
ــقــطــان، والــوكــالــة الــســويــســريــة  	 مــؤســســة عــبــد الــمــحــســن ال

للتنمية والتعاون
مؤسسة التعاون 	
اليونسكو 	
بنك فلسطين 	
شراكة الفنون )AC( ودوين 	
معهد جوته 	
مكتب ممثلّية جمهورية ألمانيا االتحادية 	
مؤسسة منى وباسم حشمة 	
مؤسسة سامية حلبي 	
البنك اإلسالمي الفلسطيني 	
شركة المسروجي 	
شركة بيرزيت لألدوية 	
شركة التأمين الوطنية 	
شركة الدهانات العربية 	

واألفــراد  الخّيرين  رواق  أصدقاء  مجموعة  أيضًا،  رواق،  يشكر 
دعمهم  على  إدارتــه  ومجلس  رواق،  وطاقم  واألعضاء،  الداعمين 
وتحقيق  برامجه،  استكمال  على  رواق  يساعد  الــذي  السخي، 

أهدافه ورسالته.



التقرير المالي

 مالحظة: قوائم اإليضاحات
 متوفرة بالتفصيل على

www.riwaq.org
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Vision: Cultural and natural heritage that thrives and enjoys protection at the national and regional 
levels, fosters knowledge exchange, contributes to the national identity, and acknowledges the cultural 
and human dimensions of Palestine.

Mission: Working to restore and revive the cultural and natural heritage in Palestine, document and 
preserv it, through mobilizing resources, implementing programs and projects, and contributing to 
drafting supportive policies and building partnerships that lead to increased knowledge exchange and 
national awarenes

Riwaq 2022

Since its establishment in 1991, Riwaq has placed cultural heritage on the national agenda as an important 
aspect of Palestinian society. Cultural heritage is acknowledged as an important pillar of socioeconomic 
development in Palestine, and as a tool to combat colonial measures and projects. 

In 2022, Riwaq continued its restoration and revitalization projects, with a special focus on rural Jerusalem. 
Despite the limited resources available for restoration projects this year, the team worked on projects in 
the historic centers of Qalandiya and Kafr Aqab. Some of these projects started at the end of 2022 or 
at the beginning of 2023. Riwaq also worked on the restoration of a heritage building at the St. Joseph 
Sisters School in Ramallah, and completed work on the Hazem Sababa building and El-Wehidi historic 
building in Gaza for the benefit of the Basma Association for Culture and Arts. 

Within its cultural program, Riwaq participated in projects and partnerships that enhance the role of 
cultural heritage, knowledge production, and capacity development, including the traditional crafts 
project supported by APIC. Work focused on traditional coloured tiles, the Journey of Disappearance 
project in the Old City of Nazareth, the Nuwar Nissan festival, and the World Reversed murals project 
in rural Jerusalem. Riwaq also concluded the Absent Map project with an art exhibition and a booklet, 
and the team’s participation in a related conference in Lebanon. Riwaq continued work on the Cultural 
Alliances project entitled All Around Culture with a series of meetings and site visits with partners. 
Workshops were held to develop staff skills. 

Riwaq contributed to the book Designing Modernity: Architecture in the Arab World 1945 - 1973 as part of 
its mission to disseminate information about architecture and heritage in Palestine and the Arab region.

Riwaq concluded 2022 with its third fundraising dinner supported by cultural institutions, individuals, 
and the Palestinian private sector. The event was held in Riwaq’s garden in collaboration with artist Sana 
Mousa.
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50 Historic Centers Program: Towards 
New Geography  

The Life Jacket: Revitalization of the Jerusalem 
Cluster 
Through a project to revitalize and connect the villages 
of rural Jerusalem, Riwaq has established models of 
vibrant historic centers that contribute to economic and 
social development, and are rejuvenated by cultural 
and community-based institutions. The Kafr Aqab 
model attracted many cultural institutions to relocate 
their premises or parts of their programs to these 
historic centers. The heritage center of Qalandiya has 
become a lively and active center for residencies and 
art exhibitions. Work has continued in Al Jib with the 
cultural program of the local protection committee.

Kafr Aqab – 5th phase 
The historic center of Kafr Aqab currently hosts the 
Dalia Association, Siraj Libraries and Storytelling Center, 
and the Visual Arts Forum. To enhance the vision of the 
Environmental Cultural Center in Kafr Aqab, Riwaq is 
completing a project to provide additional space for 
the Visual Arts Forum, plus premises for the Palestine 
Association for Visually Impaired Persons and the 
Kafr Aqab Youth Club. All surveys, designs, and bid 
documents for this project have been completed and 
implementation starts in early 2023, with support 
from the Federal Republic of Germany through its 
Development Bank (KFW), and implemented by the 
United Nations Development Program/Program of 
Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP). 
The project includes a playground for children and 
young people supported by of the Middle East Children 
Alliance (MECA).

7

Qalandiya – 4th phase

Riwaq is completing its project to revitalize the historic 
center of Qalandia by restoring alleys and public 
spaces that lead to Riwaq’s residency and the restored 
premises of the Women’s Association and the protection 
committee. The project is supported by the Cultural 
Protection Fund of the British Council. In addition, a 
building for a youth cultural institution will be restored 
with support from the German Representative Office, 
Ramallah. The team has completed documentation, 
designs and tenders, and project implementation will 
start in early 2023.
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Community Centers: Cultural 
Infrastructure for Social Change 
As part of its vision to create an alternative cultural 
infrastructure in rural Palestine, this project creates 
vital models for cultural initiatives that contribute 
to social change, empower women and youth, and 
provide spaces for children and families within their 
historic villages and towns.

El-Wehidi House Restoration Project / Basma 
Society for Culture and Arts, Gaza 

Riwaq launched a campaign in May 2021 to restore the 
El-Wehidi house, located in the Al-Daraj neighborhood 
of the Old City of Gaza, to be used by the Basma 
Association for Culture and Arts. This is a cultural 
institution that specializes in theater, drama, and 
psychological support.  In partnership with IWAN 
Center, Riwaq completed the project and handed the 
premises over to the Basma Association. The project 
was completed at a cost of $63,340 with the generous 
support of the International Alliance for the Protection 
of Heritage in Conflict Areas (ALIPH), the UNESCO 
Heritage Emergency Fund, the Palestine Investment 
Fund, the Jerusalem Fund for Culture and Social 
Development, the Samia A. Halabi Foundation, and a 
group of individuals and friends. 
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Heritage Building at Saint Joseph’s School, 
Ramallah

Riwaq designed and supervised the implementation 
of a project to restore a building belonging to the St. 
Joseph School in the historic center of Ramallah. The 
building consisted of an attic and a yard. The building 
was rehabilitated and services (kitchen and bathroom) 
added for use as school offices. The yard was annexed to 
the school kindergarten. The project was implemented 
with funding from the school.

Restoration of Hazem Sababa Building, 
Ramallah

Riwaq designed and supervised the restoration of 
a historic private building for Mr. Hazem Sababa in 
Ramallah, to serve as a residence for his family. The 
building consisted of two floors; an annex was added 
to the building for an office, an outdoor kitchen, and 
parking. An attic with red tiles serves as additional 
bedroom space. The project included smart systems, 
outdoor spaces, and a garden. The project was 
implemented with funding from the owner, Mr. Sababa.

11
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Cultural and Community-Based 
Activities
Riwaq’s cultural program for 2022 focused on 
strengthening partnerships with individuals and 
cultural institutions to work on joint artistic and cultural 
projects. While many activities focused on supporting 
Riwaq’s vision of restoring and reviving the Jerusalem 
cluster, partnerships extended to historic Palestine 
(Nazareth) and to Jordan (through the murals project, 
the traditional crafts development project, and the All 
Around Culture project), and finally through Riwaq’s 
collaboration with the Goethe-Institut to produce and 
disseminate information about modern architecture in 
the Arab region.

The World Reversed Project (Murals in 
Palestine) 

Riwaq completed the murals project in rural Jerusalem 
with community workshops in Al-Jib, Qalandiya, and 
Kafr Aqab. These workshops defined the themes 
of the murals and hosted Palestinian artists (Taqi 
Sapateen, Fuad Al-Yamani, and Rani Al-Sharabati) and 
international artists (Krashkid, Seth, and Millo) to create 
murals in Al-Jib and Qalandiya. This work was part of the 
Life Jacket Project: Revitalization and Development of 
Rural Jerusalem, and the Culture, Arts and Community 
Engagement Project, jointly funded by the A.M. Qattan 
Foundation and the Swiss Agency for Development 
and Cooperation. The project was implemented in 
partnership with Al Balad Festival/Jordan, and with the 
support of the Goethe-Institut Ramallah and the Arab 
Paints Company (APC). 
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Traditional Craft Development Project: Cement 
Tiles

As part of its strategic partnership with the Arab 
Investment Company (APIC), Riwaq developed 
a research and practical program for the craft of 
traditional tiles in Palestine. The Riwaq team collected 
information about traditional colored tile factories and 
their locations in Palestine, and organized meetings with 
craftsmen in the field. Riwaq engaged design students 
and craftsmen to research ways to improve the use and 
design of tiles. A visit to Jordan was organized to learn 
about institutions and workshops working in this field, 
and to exchange experiences on traditional crafts and 
ways to develop them.

Nuwar Nissan

Riwaq participated in the activities of the Nuwar 
Nissan children’s festival in the Old City of Ramallah. 
This introduced children to the villages of Jerusalem 
and the journey of “Sabra” (an imaginary character) 
through a series of interactive activities. The children 
also received Riwaq’s booklet, The Adventures of Sabra 
in Rural Jerusalem. The event included an interactive 
reading of the story What’s Wrong? written by 
Taghreed al-Najjar and illustrated by Hassan Manasra. 
Riwaq’s participation in the festival was supported 
by Ramallah Municipality, Bank of Palestine, and the 
Cultural Protection Fund of the British Council.
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The Absent Map: Rural Jerusalem in an 
Alternative Narrative
The closing event of Riwaq’s research-based project 
The Absent Map: Rural Jerusalem in an Alternative 
Narrative included an excursion in Beit Hanina, Al-
Jib, and Qalandiya with the participating artists and 
researchers (Raghad Saqfalhait, Wasan Qaraman, and 
Al Block). The excursion concluded with an exhibition 
of art and research, and a roundtable discussion with 
guests Khaled Odetallah and Renad Shqierat. This 
project was supported by the Research on the Arts 
Program co-funded by AFAC - The Arab Fund for Arts 
and Culture, and the Council for Social Sciences (ACSS) 
through a grant from the Andrew W. Mellon Foundation. 

Vanishing Journey: Donkey, Alley, Story
This was a cultural project that celebrates the heritage 
of Nazareth and its Old City by following the trail of a 
donkey with the narratives and stories that accompany 
it. The project was a collaboration between Riwaq, 
Mozayan, Seraj Libraries and the Storytelling Center, and 
the souq stories team. The project was supported by the 
Arab Fund for Economic and Social Development, and 
was supervised by the Welfare Association. The project 
included a series of activities, site visits, research to 
document the old souq (market) and its stories, and an 
exhibition. The project concluded with a public event 
for local people and their families. Events included the 
Wonder Box of storyteller Adel Tartir, popular stories 
by Hasan Taha and poet Yusef Sawaftah (Abu Adham), 
and the children’s play Zatar Fah organized by the 
Storytelling Center, Taybet Al Muthallath. Artist Aya 
Khalaf and her troupe performed music at the center of 
the souq. The final event of the project was a podcast 
entitled Sound and Silence in the Souq.  
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Jusoor Alliance in the All-Around Culture Program
The Jusoor cultural alliance, consisting of Riwaq, 
Sakiya, and the Masahat project, initiated a series of 
meetings to introduce staff to each other and the work 
of each institution in preparation for cooperation on a 
joint project. The program included tours, visits, and 
brainstorming sessions in both the Jerusalem cluster 
and Hebron. The All-Around Culture program, funded 
jointly by Cultural Resource and the European Union, 
seeks to promote a vibrant cultural system which is 
vital to empower youth socially and economically in the 
countries of the southern Mediterranean.

Riwaq Seminar

For the ninth year in a row, Riwaq provided a platform 
for individuals from diverse backgrounds to share their 
work. Riwaq’s seminars and webinars included lectures 
and lively discussions with contributors Russel Al-
Nasser from the Tajalla Association for Arts and Music 
from Jordan, Dr. Salma Samar Damluji on restoration 
and conservation projects in Yemen, Architect in 
Camps, and the artist Pablo Resgado through the A.M. 
Qattan Foundation.
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Arts Catalyst: Soil Futures Residency Program
Soil Futures is a network based on collaboration between 
five creative organizations: Arts Catalyst (Sheffield, 
UK); the Vessel Art Project (Puglia, Italy); Sakiya Art/
Science/Agriculture (Ein Qiniya, Palestine); Struggles 
for Sovereignty (Yogyakarta, Indonesia); and Riwaq, and 
funded by a British Council International Collaboration 
Grant. This hybrid (IRL and online) program creates 
intercultural exchange between artists, ecologists, 
activists, and soil caretakers to collectively circulate 
existing and future knowledge about soil. 

Over the course of one year, this collective endeavor 
took the shape of a program featuring an artist residency 
exchange, an online school, a podcast series, and 
several distributed local gatherings. The artist residency 
took place between September and December at sites 
chosen by Riwaq, Sakiya, and Vessel. For four weeks, 
the artists were introduced to artists, ecologists, 
farmers, and practitioners to tackle issues related to 
loss of biodiversity, the history of mud and mud-making, 
and the geography of stone and communities. These 
meetings encouraged thought about fresh approaches 
to land and its conservation.

Workshops and Training
Riwaq welcomed seven students from the Faculty of 
Architecture at Birzeit University and the University 
of Malaga, Spain, as part of Riwaq’s summer training 
program to disseminate knowledge about cultural 
heritage. The training included theoretical and practical 
workshops on restoration theories and techniques. The 
trainees visited several Riwaq projects in rural Jerusalem, 
participated in lectures on restoration, and visited the 
traditional tile factory in Nablus. Riwaq organized the 
training in partnership with Bank of Palestine and the 
Arab Palestinian Investment Company (APIC).
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Designing Modernity: Architecture in the Arab 
World 1945 - 1973

In cities like Beirut, Amman, Kuwait City, Jericho, 
Baghdad, and Cairo, outstanding modern architecture 
developed in the wake of the Second World War. The 
book Designing Modernity honors this often-neglected 
cultural heritage, and thereby not only contributes to its 
preservation, but also corrects the misleading image of 
western-dominated architectural history. The bilingual 

publication in Arabic and English presents ten case 
studies from Iraq, Lebanon, Kuwait, Syria, Palestine, 
Jordan, Morocco, and Egypt. This publication was 
initiated and funded by the Goethe-Institut Ramallah 
and co-funded by the German Federal Foreign Office. 
Designing Modernity is co-published by Jovis (Berlin) 
and Riwaq. 
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Resource Development Program
During 2022, Riwaq completed its goal of reaching 
and cooperating with a larger audience and interested 
parties in Palestine and abroad through social media 
platforms and campaigns. Riwaq strengthened its 
communications with individuals, institutions, and 
local supporters through a series of tours and visits 
to restoration sites in rural Jerusalem, and by holding 
cultural events such as the Ramadan iftar in its garden.

Inaugurations and Visits  

The premises restored by Riwaq during 2022 were 
inaugurated in collaboration with partner institutions. 
These buildings included the Visual Arts Forum in the 
historic center of Kafr Aqab (the houses of Dar Mansour 
and Dar Awad), and the premises of the Siraj Library in 
Housh Al-Atm, the historic center of Birzeit. Riwaq also 
hosted a garden event for the British Council on the 
occasion of the launch of the new cycle of the Cultural 
Heritage Protection Program. Riwaq hosted a delegation 
from a key donor, the Arab Fund for Economic and Social 
Development. Riwaq also organized a series of tours 
and visits for international institutions, consulates, and 
groups visiting Palestine.
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Riwaq’s Third Fundraiser

Riwaq organized its third fundraiser in support of the 50 
Villages project in Palestine with significant support from 
Bank of Palestine and donors from the private sector, 
municipalities, contractors, artists, and charitable friends. 
The ceremony was held in Riwaq’s garden to celebrate 
the 31 years of the Riwaq journey, and to review the key 
stages and achievements. Artist Sana Mousa and her 
ensemble participated in the event. 

The fundraiser was successful thanks to the support of the 
main sponsor of the event, the Bank of Palestine, plus the 
following donors: Birzeit Pharmaceutical Company; the 
National Insurance Company (NIC); Al Nasher Advertising; 
the Arab Palestinian Investment Company (APIC); the 
Palestine Investment Fund; Al Masrouji Group; Bissan 
Company; Al Dhahiriya Municipality; Surif Municipality; 
Ramallah Municipality; Al Bireh Municipality; Kafr 
Aqab Municipality; Beitunia Municipality; Bani Naim 
Municipality; Yatta Municipality; Musleh Contracting 
Company; Tishreen Contracting Company; A.M. Qattan 
Foundation; Zawyeh Gallery; Suad Amiry; Salim Tamari; 
Khaldun Bshara; Nurjihan Riyad; Ola Al-Kashif; Ameed 
Bshara; Raed Karama; Ramadan Karama; Anas Al-Hodali; 
Fatina Jaouni; Amjad and Ruba Shuaibi; Raja Shehadeh; 
Benny Johnson; Islah Jad; Samia Khoury; Sawsan Dweik; 
Hanna and Tania Nasser; Arwa Amiri; Maha Abu Shousheh; 
Anan Amiri; Ghassan and Anita Abdullah; Manal and 
Samir Zureik; Tariq and Raba Qutb; Nasser Abdel-Hadi and 
Lana Abu Hijleh; Beshara Doumani; Haifa Baramki; Rima 
Tarazi; Mamdouh Al-Aker; Magda and Michel Zahr; plus 
Artists Bashar Khalaf, Shada Safadi, Tayseer Barakat, Vera 
Tamari, Samia Halabi, Benji Biodjian, Fouad Al-Yamani, 
Asmaa Ghanem, and Alaa Al-Baba.
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Board, Staff and Supporters
Riwaq’s Board convened four times this year to discuss 
strategic plans, the current situation, and potential 
areas of development for existing and completed 
projects. The annual meeting of the General Assembly 
was held in August 2022.

In 2022 the Riwaq Board consisted of:

Maha Abu Shousheh President
Ghassan Abdullah Vice-President
Farhat Muhawi  Treasurer
Christo Bursheh  Secretary
Suad Amiry  Member 
Hani Kort  Member
Iyad Masrouji  Member 

In 2022, the Riwaq family consisted of the 
following members:

Aya Tahhan Architect
Khaldun Bshara Advisor 
Kholoud al Najjar Site Engineer
Dana Abbas Architect
Hiba Omari Development Officer 
Saja Mansour Architect
Suad Amiry PR & Fundraising Support 

(volunteer)
Samah Al Titi Administrative Assistant
Shatha Safi Director
Tareq Dar Nasser Site Engineer/ Director of 

Supervision Department
Murad Mansour Financial Manager
Mohammad Subhi Office Support
Michel Salameh Architect/ Director of the 

Restoration Department
Yousef Dar Taha Architect/ Restorer

Our activities and projects would not have been 
possible without the support of the following 
organizations and individuals:

 � Arab Fund for Economic & Social Development
 � Cultural Protection Fund of the British Council
 � International Collaboration Grants of the British 

Council
 � ALIPH- International Alliance for the Protection of 

Heritage in Conflict Areas
 � Palestine for Development 
 � The Arab Palestinian Investment Company (APIC)
 � The Federal Republic of Germany through its 

Development Bank (KFW) and implemented by the 
United Nations Development Program/Program of 
Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP)

 � Cultural Resource 
 � AFAC (Arab Fund for Arts and Culture) and the 

Arab Council for Social Sciences, Andrew W. 
Mellon Foundation

 � Middle East Children Alliance (MECA)
 � The Jerusalem Fund 
 � A.M. Qattan Foundation
 � Swiss Agency for Development and Cooperation
 � Welfare Association
 � UNESCO 
 � Bank of Palestine
 � Arts Collaboratory and Doen Foundation
 � Goethe Institut - Ramallah
 � German Representative Office, Ramallah
 � The Muna and Basem Hishmeh Foundation
 � Samia A. Halaby Foundation 
 � Palestine Islamic Bank
 � Masrouji Group
 � Birzeit Pharmaceutical Group
 � National Insurance Company (NIC)
 � Arab Paints Company (APC)

25

Riwaq also thanks its group of friends, supportive 
individuals, its staff and its board of directors for their 
generous support that helps Riwaq to continue its 
programs and achieve its goals and mission.
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Note: for a full report 
with all detailed notes 

please visit Riwaq

Website:www.riwaq.org
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