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كلمة اإلدارة 
»موؤ�س�س��ة اأهلي��ة غ��ر ربحية ريادي��ة. تعمل عل��ى اإعادة 
اإحي��اء املوروث الثق��ايف والطبيعي يف فل�س��طني، واحلفاظ 
علي��ه. وذل��ك من خ��ال تنفي��ذ برام��ج وم�س��اريع فاعلة، 
وامل�س��اهمة يف اإيجاد بيئة قانونية وموؤ�س�ساتية و�سراكات 

داعمة توؤدي اإىل زيادة املعرفة والوعي الوطني.«
ه���ذه ه���ي روؤيتنا التي جرى نقا�س���ها واالتف���اق عليها خالل ور�س���ة العمل 
اال�س���راتيجية الت���ي انعق���دت يف عام 2011. وجت�س���د ه���ذه الروؤية حلم 
رواق يف تراث ثقايف حّي يف فل�س���طني، تراث ي�سهم يف التنمية امل�ستدامة، 
ويع���زز هويتنا الوطنية وي�سع فل�سطني يف مكانها ال�سحيح �سمن ال�سياق 

احل�ساري العاملي.  
كان���ت �سن���ة 2011 �سن���ة رائع���ة ل���رواق. فق���د متكّن���ا م���ن و�س���ع خطتنا 
اال�سراتيجي���ة لل�سن���وات 2012-2015. ه���ذه اخلط���ة التي نعت���ز بكونها 
جاه���زة للتنفيذ متاح���ة على موقعن���ا االإلكروين، وه���ي �ست�ساعدنا على 
حتقيق اأهدافنا بطريقة منهجية ميكن تقييمها ومتابعتها ب�سهولة اأكرب. 

يف ع���ام 2011، ق���ام رواق بن�سر ع�سرين عط���اء يف ال�سحف املحلية، اأي 
اأن رواق متك���ن من تنفيذ ع�سرين م�سروع ترمي���م، تراوحت بني احلفاظ 
على مباٍن منف�سلة وبني الرميم الوقائي ملباٍن واأحياء. ي�سكل هذا الرقم 
موؤ�سرًا على العمل الكبري الذي يقوم به رواق الإعادة تاأهيل وحماية تراثنا 
املعم���اري. حي���ث متكنا من اإع���ادة تاأهي���ل 12 بناية منف�سل���ة، وهو رقم 
قيا�س���ي يف �سن���ة واحدة على م���دى 21 �سنة من العمل. كم���ا انخرطنا مع 
خم�س���ة جمتمعات حملية يف عملية اإحي���اء للمراكز التاريخية يف بريزيت، 

وحجة، وجماعني، وعبوين والظاهرية. 

وباالإ�ساف���ة اإىل اأعم���ال الرمي���م، �سه���دت اأن�سطتنا الثقافي���ة وبراجمنا 
التدريبي���ة ازدي���ادًا ملحوظًا هذه ال�سن���ة، مع بناء �س���راكات اأكرث قوة مع 
منظمات حملية ودولية، مما مّكننا من الربط بني الراث والتنمية ب�سكل 
اأق���وى. واجلدي���ر بالذكر اأن رواق تعت���ز، وعلى الرغم م���ن اأن م�ساهمتها 
املادي���ة كان���ت متوا�سع���ة، يف عالقَتي �سراك���ة تعتربهما متهي���دًا لدخول 
Art Territo�  ��ساءات عمل جديدة: االأول هو العمل مع »اآرت تريتوريز «
ries  يف “م�ساحات حل���وار مدين”، والثاين هو العمل مع متحف جامعة 

بريزي���ت يف “معر�ص املدن: ما بني عيبال وجرزمي”. ونعرب عن اعتزازنا 
باثن���ني م���ن موظف���ي رواق، اإياد عي�سى و�سح���ر القوا�سم���ي، اللذين قاما 
يف املعر����ص االأخري بعر�ص عملهم���ا الفني الذي يبح���ث يف �سكة احلديد 

العثمانية التي تربط نابل�ص بالقد�ص حتت عنوان “قطارات فل�سطني”. 
فيم���ا نعر�ص عملنا خالل عام 2011، فاإنن���ا نتطلع قدمًا اإىل عام 2012، 
عل���ى اأمل التو�سل اإىل �سراكات من خالل عملنا لربط املنظمات الثقافية 
املحلي���ة يف من���رب م�س���رك لالأن�سط���ة الثقافي���ة يف فل�سطني يطل���ق عليه 
ب�س���كل اأويل ا�سم “قلنديا ال���دويل”. هذا الن�ساط ابت���داأ باتفاقية ثنائية 
ب���ني رواق وموؤ�س�سة املعمل بهدف تنظيم “بين���ايل رواق” و“القد�ص على 
اأب���واب اجلن���ة” ب�سكل م�س���رك، ثم متكن م���ن اجتذاب �س���ركاء اآخرين 
مث���ل موؤ�س�سة عبد املح�سن قطان، وجامع���ة بريزيت وموؤ�س�سة حو�ص الفن 

واجلمعية الفل�سطينية للفن املعا�سر. 
واأخ���ريًا، وكفري���ق اإدارة جدي���د فاإننا ن���ود اأن نتوج���ه بال�سك���ر اإىل كافة 
زمالئنا-موظفي رواق، والذين ي�سكل التزامهم وتفانيهم يف العمل ركيزة 
لال�ستمرار واالإبداع. �سكرًا لكم جميعًا، ونحن نتطلع قدمُا نحو املزيد من 

ال�سنوات العديدة املمتعة واملثمرة. 
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وا�س���ل رواق العم���ل يف بريزي���ت لل�سن���ة اخلام�س���ة واالأخ���رية يف م�سروع 
التاأهي���ل. ومتك���ن رواق م���ن خالل منح���ة جديدة مقدمة م���ن ال�سندوق 
العرب���ي لالإمن���اء االقت�س���ادي واالجتماع���ي، م���ن اإط���الق العم���ل و بناء 
�سراكات جدي���دة يف اأربعة مواقع جديدة هي حجة )قلقيلية(، و جماعني 

)نابل�ص(، وعبوين )رام اهلل( والظاهرية )اخلليل(. 
اإع���ادة االإحياء هي عملية اإعادة احلياة اإىل املراكز التاريخية. ومن املهم 
الت�سديد على اأن كلمة »اإحياء « لي�ست معادلة �سحرية يجري تطبيقها على 
املراك���ز التاريخي���ة بحيث تنبعث حية م���ن جديد. فرواق يعت���رب االإحياء 
عملي���ة جتمع بني ثالثة اأركان رئي�سية ه���ي التدخالت املادية على االأر�ص 
)اأعمال الرمي���م والبنية التحتية(، واالأبح���اث والتخطيط، واأخريًا بناء 
ال�سراكات وم�ساركة املجتمع املحلي. ينبغي اأن جتتمع كل هده املكونات مع 
بع�سها البع�ص واأن تعمل يدًا بيد من اأجل تعظيم املنفعة وبناء التوافق.   

�سكل���ت بريزي���ت جتربة مفيدة وبناءة لرواق، حي���ث اأثبتت اأن االإفراط يف 
الركي���ز على االأبحاث قبل البدء يف اأعمال الرميم ال ي�سكل و�سيلة فعالة 
للعم���ل. ونتيجة لذلك، فقد �سعين���ا يف املواقع االأربعة اجلديدة التي عملنا 
فيه���ا اإىل العمل يف نف�ص الوقت على الرمي���م الوقائي، والوعي املجتمعي 

وبناء ال�سراكات، اإ�سافة على اإجراء االأبحاث املوجهة. 

• بيرزيت )رام اهلل(: 	
�سكل���ت �سن���ة 2011 ال�سنة االأخ���رية من التدخ���الت املبا�س���رة يف املركز 
التاريخ���ي، حي���ث مت تنفي���ذ املرحل���ة الرابع���ة واالأخ���رية م���ن الرمي���م 
الوقائ���ي مببلغ 30،000 دوالر مما خلق 447 ي���وم عمل. مت اإعداد اخلطة 
اال�سراتيجي���ة للبل���دة القدمي���ة بالتعاون م���ع املجل�ص البل���دي، بينما مت 
االنتهاء من العمل يف احلديقة املجتمعية حيث قامت البلدية بطرح عطاء 
املع���دات موؤخرًا. كذلك مت االنتهاء من ت�سني���ف املباين التاريخية خارج 
البلدة القدمي���ة، وتعمل البلدية حاليًا على و�س���ع لوائح حلمايتها. كذلك 
عمل رواق على توفري منحة والتعاون مع معهد الراث يف والونيا البلجيكي

Walloon Heritage (IPW) ، م���ن اأج���ل ترميم حو����ص العتم بحيث 

ي�سب���ح مقرًا الإقامة اأ�ساتذة وزوار جامع���ة بريزيت. واأخريًا، �سارك رواق 
يف اأ�سب���وع الراث، وهو مهرجان نظمته موؤ�س�سة الروزانا وقامت بدعمه. 
واإنن���ا نعرب ع���ن اعتزازنا باالإع���الن اأن البلدية ق���د خ�س�ست 200،000 

إعادة إحياء فلسطين: إحياء البلدات القديمة في كل من بيرزيت، وحجة 
وجماعين وعبوين والظاهرية
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�سي���كل من موازنتها ال�سنوية ل�سن���ة 2012 للبلدة القدمية، مما يدّلل على 
التزامها بامل�سروع وامتالكها له.

• حجة )قلقيلية(	
بداأ التعاون مع حجة منذ عام 2010 على اإحياء البلدة القدمية من خالل 
اإجراء م�سح لل�سكان واالأن�سط���ة االقت�سادية/الزراعية. تعاين البلدة من  
نق�ص يف ال�سكن وهي متتاز مبنتجاتها الزراعية ولهذا كانت ا�سراتيجية 
رواق هي حت�سني بيئة املعي�سة من خالل توفري امل�ساحات العامة املنا�سبة، 
وحت�س���ني بي���وت وحدائ���ق النا�ص، والعم���ل م���ع املجتمع املحل���ي وتالميذ 
املدار����ص يف ترويج املنتج���ات الزراعية من خالل التوعي���ة العامة وطرق 
اأخ���رى، باالإ�ساف���ة اإىل توف���ري اخلدمات العام���ة الالزمة. ب���داأ العمل يف 
اإعادة تاأهيل اأحد املب���اين، والذي ي�ستخدم حاليًا كمركز للهالل االأحمر، 
وال���ذي يقدم خدماته كمركز طبي، و�سال���ة للياقة البدنية للن�ساء ومركز 
لرعاي���ة االأطف���ال، بتكلفة بلغ���ت 87،000 دوالر اأوج���دت 1264 يوم عمل 
مبا�س���ر )بتموي���ل من مكتب املمثلي���ة الهولندية(. تبع ذل���ك اإعادة تاأهيل 
�ساح���ة امل�ساف���ة مببل���غ 50،000 دوالر، مما اأوجد 480 ي���وم عمل مبا�سر 
)بتموي���ل م���ن �سيدا(. وق���ام رواق يف وقت الحق بطرح عط���اء مل�سروعني 
للرمي���م الوقائي ي�ستهدف���ان املمرات، والواجه���ات، واحلدائق ال�سغرية 
وامل�ساح���ات الداخلي���ة للبي���وت، حي���ث مت اإنف���اق مبل���غ  190،793 دوالر 
حت���ى االآن واإيجاد 940 يوم عمل )بتمويل م���ن ال�سندوق العربي لالإمناء 
االقت�س���ادي واالجتماعي(. وقد جرت اأعم���ال التح�سني الداخلي للبيوت 
يف كال امل�سروعني مب�سارك���ة مبا�سرة من اأ�سحاب البيوت، اإما من خالل 
العم���ل، اأو امل�ساهمة النقدية اأو العينية. م���ا زال امل�سروعان قائمان، ومن 
املتوق���ع اإجنازهم���ا خالل الربع االأول من �سن���ة 2012. عالوة على اأعمال 
الرمي���م، نظ���م رواق يوم توثيق للتاريخ ال�سفوي ويوم���ًا تطوعيًا للتنظيف 
وغر����ص النباتات يف البلدة كجزء من عملي���ة التوعية وبناء التوافق داخل 
املجتم���ع املحلي. كما جرى تنظيم ور�س���ة عمل للتدريب على ق�ّص احلجر 
والنح���ت ق���ام خاللها الفنان والنحات ج���واد اإبراهيم بتدري���ب 23 �سابًا 
و�ساب���ة من حج���ة، جامعة النج���اح واملعهد الفل�سطين���ي للتكنولوجيا على 
تاري���خ وفن النح���ت على احلج���ر. وقد ت�سم���ن التدريب مناق�س���ة الأنواع 

احلج���ارة املحلي���ة، والتقنيات التقليدي���ة يف ت�سكيل احلج���ر، واأمثلة على 
الرم���وز واالأ�س���كال امل�ستخدمة تقليدي���ًا للزينة يف فل�سط���ني عامة وحجة 
خا�سة، واإنت���اج حجارة الزينة التي ا�ستخدمت الحق���ًا يف �ساحة امل�سافة 

يف حجة.

• جماعين )نابلس(	
كان���ت جماعني يف ال�سابق ق���د �سهدت تنفيذ م�س���روع ترميم مبنى ق�سر 
خلي���ل. يف عام 2011، ق���ام رواق بزيارة البلدة للعمل عل���ى اإحياء البلدة 
القدمي���ة ككل. وجماعني معروفة بحجارتها، ومقاماتها ومنطها املعماري 
املمي���ز، حيث اأن معظم مبانيها هي يف الواقع ق�سور. وفوق كل ذلك، فاإن 
بلدته���ا القدمي���ة لي�ست مهج���ورة متامًا، ب���ل ي�سكن فيها م���ا يقارب 114 
عائل���ة، مما اأدى اإىل بن���اء العديد من  االإ�ساف���ات االإ�سمنتية اإىل املباين 
التاريخي���ة. من هنا كان التحدي يف جماع���ني يكمن يف كيفية التعامل مع 
ه���ذه االإ�سافات، واإيج���اد اأمثلة للنا�ص تب���ني التدخالت املفي���دة واإظهار 
ث���راء، وجم���ال وتاريخ مثل هذه البلدة. خالل �سن���ة 2011، مت العمل على 
االأبحاث، والتوثيق والت�سميم. مع بداية عام 2012، بداأ العمل على طرح 
العطاء االأول لرميم الق�سر املجاور لق�سر خليل والبيوت املاأهولة داخله. 
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• عبوين )رام اهلل(	
تع���اين عبوين م���ن الهجر. فالبلدة القدمية املدع���وة بالقعر تقع يف اأ�سفل 
التل���ة، بينما تقع البل���دة اجلديدة يف اأعلى تلك التل���ة. ويكمن التحدي يف 
كيفية حت�سني الظروف املعي�سية لل�سكان احلاليني، واإنقاذ الق�سم املهجور 
م���ن املزي���د من التدهور واإيج���اد نقاط جذب معينة ميك���ن لها اأن جتذب 
النا�ص اإىل البلدة القدمية. وامليزة االأ�سا�سية والفر�سة القائمة يف عبوين 
ه���ي اأن البل���دة القدمية تقع على اأطراف املناط���ق الزراعية، والتي تتمتع 

“ب�سنا�س���ل” جميل���ة تعترب مناطق خالبة للرح���الت العائلية املو�سمية. 
من خالل مرحلت���ني من اأعمال الرميم، جرى حت�س���ني حواف ال�سوارع، 
واجلدران احلجرية واالإ�سافات االإ�سمنتية واحلدائق املنزلية. اأما الق�سم 
االآي���ل لل�سقوط م���ن البل���دة القدمية، فق���د مت تنظيفه، وتدعي���م بنيانه، 
وترميمه وحمايت���ه. كما مت ترميم ال�ساحة الرئي�سية املركزية التي جتتمع 
فيه���ا العائالت، وتزويدها ببع����ص عوامل اجلذب مث���ل املقاعد، وترميم 
حم���ل لبيع الفالفل باالإ�ساف���ة اإىل جتميل ال�س���ارع الرئي�سي. بلغ اإجمايل 
تكلفة هذا امل�س���روع 174،425 دوالر، واأوجد 1332 يوم عمل )بتمويل من 
ال�سن���دوق العربي لالإمناء االقت�س���ادي واالجتماعي (. عالوة على ذلك 
فق���د عقدت ور�س���ة عمل لتدريب ال�سب���ان على بناء اجل���دران احلجرية، 
والذي���ن عمل���وا يف تنفي���ذ امل�سروع بع���د التدريب. كما ج���رى تنفيذ يومي 
عم���ل تطوعيني لتنظيف البلدة، وعق���د اجتماع عام مع مالكي البيوت ومت 
تنظيم اأن�سطة مو�سيقية. تخطط رواق حاليًا لرميم مركز املراأة والطفل 
يف البل���دة، وحت�سني اإحدى ال�ساحات العامة واأحد ال�سوارع، وهي م�ساريع 

�سيتم االنتهاء من العمل بها يف اأيلول 2012.   

• الظاهرية )الخليل(	
بع���د جتربة �سنوات من ترميم مب���ان تاريخية منف�سلة بالتعاون مع بلدية 
الظاهرية، �سهد عام 2011 والأول مرة مقاربة اأكرث �سمولية الإحياء البلدة 
القدمي���ة. ت�سم الظاهرية ما يزي���د على 900 مبنى تاريخي، حيث �سكلت 
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تاريخيًا املركز احل�سري للمجتمعات املحلية البدوية يف جنوب فل�سطني. 
وبالت���ايل فاإن الهدف ه���و ا�ستعادة املكان���ة التجارية للمرك���ز التاريخي، 
وال���ذي فق���ده ل�سالح املرك���ز اجلديد مع م���رور الزمن. ل���ذا مت الركيز 
عل���ى اإعادة تاأهيل ال�سوق القدمية ومبنى القي�سارية وتوفري مرفق للمبيت 
للمهتمني بزي���ارة البلدة وحميطها اخلالب، اإ�ساف���ة اإىل حت�سني ظروف 
ال�سك���ن للعائ���الت يف البل���دة. حت���ى االآن، مت ترميم اأكرث م���ن 60 غرفة، 
واإنف���اق 151،950 دوالر، واإيجاد 1265 ي���وم عمل )بتمويل من ال�سندوق 

العرب���ي لالإمن���اء االقت�س���ادي واالجتماع���ي (. زد على ذل���ك اأن البلدية 
ن�سط���ت ب�سكل كب���ري يف عملية اإزالة الركام واإع���ادة بناء املتهدم وحتديد 
ح���دود امللكيات يف مناطق امل�سروع. كم���ا مت تاأ�سي�ص “جلنة حماية البلدة 
القدمية” لتي�سري العمل مع مالكي البيوت، وال�سكان وامل�ستثمرين اجلدد، 
وذل���ك للبدء بجمع االأموال ملوا�سلة امل�س���روع وتويل امل�سوؤولية بعد مغادرة 
رواق. وي�سارك رواق حاليًا يف تنظيم “مهرجان الربيع” يف ني�سان 2012 
ويعمل اأي�سًا على و�سع برامج اإعادة تاأهيل البيوت مع ال�سكان احلاليني. 
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ا�ستم���رارًا لتجرب���ة لرواق يف ترمي���م املباين التاريخي���ة ودورها القّيم يف 
خل���ق فر�ص العمل و توف���ري اخلدمات الالزمة للمجتمع���ات املحلية، عمل 
رواق عل���ى ترمي���م 12 مبنى يف عام 2011. وقد مت تق���دمي املنح اخلا�سة 
باأعم���ال الرميم اإىل رواق مبا�سرة من كل من �سيدا )813،050 دوالر(، 
ومكتب املمثلية الهولندية )97،795  دوالر(، و  معهد الراث يف والونيا- 
بلجيكا )62،103 دوالر(. اأما امل�سروع الثاين ع�سر، وهو مدر�سة ال�سريك 
يف بريزي���ت، فقد نفذ مبنح���ة اإىل مدر�سة ال�سريك الفل�سطينية من وكالة 
التع���اون البلجيكية، حيث مت التعاقد م���ع رواق لت�سميم العمل واالإ�سراف 

عليه. وقد مت اإيجاد ما جمموعه 16،678 يوم عمل يف هذه االأعمال. 
يف ع���ام 2010 ا�ستل���م رواق اأكرث من 35 طلبًا لرمي���م املباين، ويف نهاية 
العام مت التو�س���ل  اإىل قائمة نهائية مبوجب معايري حمددة تاأخذ يف عني 
االعتب���ار كاًل من البل���دة، واملبنى، وال�سريك واال�ستخ���دام املقرح. وكما 
ج���رت العادة يف ال�سنوات ال�سابقة، مت تبن���ي اأ�ساليب الرميم  التي تزيد 
م���ن االأي���دي العامل���ة ومت اإعطاء االأولوي���ة ال�ستخدام امل���واد املحلية. وقد 
ذهب���ت 55% من املوازن���ات مبا�سرة اإىل العمال بينم���ا مت اإنفاق 60% من 

موازنات املواد يف �سراء املواد املحلية.   
يف ع���ام 2011، قدم �ست���ة م�ستفيدين من امل�ساري���ع م�ساهمات نقدية بلغ 
جمموعه���ا 54،011 دوالر ا�ستخدمت يف �سّد اأي عجز يف تكاليف امل�ساريع 
ويف امل�ساري���ع الطارئة الت���ي مل تتلقَّ منحًا من املانح���ني. ت�سمنت املباين 

التي مت ترميمها يف عام 2011:

• حوش العتم في بيرزيت	
�سي�س���كل ه���ذا احلو�ص التاريخي ال���ذي كان �سبه منه���ار ويف حالة تدهور 
�سديد قبل بدء العمل، مقر اإقامة جديد جلامعة بريزيت. املباين هي ملك 
لبلدي���ة بريزي���ت، والتي اأعطت اجلامع���ة اتفاقية اإعفاء م���ن االإيجار ملدة 
خم����ص ع�سرة �سن���ة. وقد مت تنفيذ هذا امل�سروع من خ���الل اتفاقية تعاون 
مو�س���ع مع معهد ال���راث يف والونيا وقد ت�سم���ن امل�سروع مكون���ًا تدريبيًا 

�سيتم احلديث عنه الحقا.
التكلفة الإجمالية: 62،103 دوالر

املدة: كانون االأول 2010- ني�سان 2012
اجلهة املانحة: معهد الراث يف والونيا.

عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 722

خلق فرص العمل من خالل الترميم: إعادة استخدام المباني التاريخية 

خلق فر�ص العمل من خال الرتميم
م����ن خ����الل اأعم����ال الرمي����م للمب����اين والفراغ����ات التاريخي����ة يف 
فل�سطني متكن رواق من توف����ري فر�ص عمل للمقاولني، واملهند�سني 
واملعماري����ني باالإ�ساف����ة اإىل العم����ال امله����رة وغ����ري املهرة.وبف�سل 
العط����اء ال�سخي ال����ذي قدمه مانحون����ا، وف����ر رواق يف العام 2011 
ح����وايل 20،215 يوم عمل مبا�سر يف مواقع الرميم، باالإ�سافة اإىل 

10،107 يوم عمل غري مبا�سر.
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• مقر الهالل األحمر في حجة	
كما ذكر �سابقًا، فاإن رواق تعمل ب�سكل �سمويل على اإحياء املركز التاريخي 
حلج���ة. قبل مرحل���ة التخطيط مل�س���روع االإحياء، مت حتوي���ل اأحد املباين 
املهجورة اإىل مركز اأن�سطة للهالل االأحمر، ي�سم قاعة للتدريب، وح�سانة 
لالأطف���ال وعي���ادة مو�سمية. وقد قامت جمعية اله���الل االأحمر با�ستئجار 

املبنى ملدة 10 �سنوات من عائلة طّيون.    
التكلفة الإجمالية: 97،795 دوالر

املدة: كانون الثاين 2011- اأيار 2011
اجلهة املانحة: احلكومة الهولندية

عدد اأيام العمل التي مت توفرها:1264  

• مدرسة سيرك فلسطين في بيرزيت	
ومقره���ا هو مبن���ى الريا�سة ال�سابق يف احلرم الق���دمي جلامعة بريزيت، 
وال���ذي �سمح���ت عائلة نا�سر ملدر�س���ة ال�سريك با�ستخدام���ه، حيث يتمتع 
كل من الط���الب، والفنانني واملدر�سني مب�ساحة دائمة وجمانية للتدريب، 

باالإ�سافة اإىل اأماكن لعقد االجتماعات وبيت �سيافة �سغري للزوار. 
التكلفة الإجمالية: 174،500 دوالر

املدة: اآذار 2011 -اأيلول 2011
اجلهة املانحة: احلكومة البلجيكية

عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 2300 
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• مركز ياسوف للشباب ومضافة ياسوف	
مت تنفي���ذ هذين امل�سروعني ب�سكل متزامن يف يا�سوف، وهي قرية �سغرية 
يف حمافظ���ة �سلفي���ت يبلغ عدد �سكانه���ا 2000 ن�سمة. تع���اين القرية من 
امل�ستوطنات التي حتيط بها وبالتايل من الهجمات املتكررة للم�ستوطنني. 
وق���د كان لرواق �س���رف الدخول يف �سراك���ة مع مثل ه���ذا املجتمع املحلي 
الن�س���ط، والتمكن من تنفيذ م�سروعني ه���ي يف اأم�ّص احلاجة لهما: االأول 
ه���و مركز لل�سب���اب )مت ا�ستئجاره مل���دة 15 �سنة من عائل���ة عبد الفتاح( 
والث���اين هو مقر اجتماعات متع���دد اال�ستخدامات )مت ا�ستئجاره ملدة 20 

�سنة من عائلة م�سلح(.
التكلفة الإجمالية: 123،330 دوالر

املدة: اآذار 2011- اأيلول 2011
اجله��ة املانح��ة: �سي���دا- الوكالة ال�سويدي���ة للتعاون ال���دويل من اأجل 

التنمية.
عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 2304  

• مركز التدريب واإلنتاج في بديا	
ه���ذا ه���و امل�س���روع الث���اين مع جمعي���ة ن�س���اء من اج���ل احلي���اة يف بديا. 
فاجلمعية ن�سيطة جدًا يف املجتمع املحلي، حيث متكنت من تو�سيع مهامها 
وقدراته���ا على مر ال�سن���ني. وامل�ساحة اجلديدة هي بي���ت عائلي غني من 

الناحية املعمارية، وهو مكّون من طابقني ويقع يف موقع مركزي يف البلدة. 
�سيتم ا�ستخدام هذا املبنى كمركز للخياطة والتطريز باالإ�سافة اإىل حمّل 
لت�سويق املنتجات. وقد قامت اجلمعية با�ستئجار هذا املبنى من عائلة طه 

ملدة 15 �سنة. 
التكلفة الإجمالية: 81،000 دوالر

املدة: اآذار 2011- اأيلول 2011
اجلهة املانحة: �سيدا

عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 1763  

• مرك���ز مجتمع���ي كف���ر اللب���د- قلعة 	
البرقاوي

ه���ذه القلعة هي  اأكرب م�سروع على االإطالق ل���رواق ل�سنة 2011 من حيث 
احلج���م والتكلف���ة. فقد قام���ت بلدية كف���ر اللب���د با�ستئجار ه���ذا املبنى 
املك���ون من 17 غرفة وباحة تبلغ م�ساحتها 490 مر مربع من العائلة ملدة 
خم�س���ة ع�سر �سن���ة. �ست�سكل ه���ذه القلعة مقرًا جلمي���ع منظمات املجتمع 
امل���دين املوج���ودة يف البلدة، كما �ست�س���كل مقرًا للق���اءات املجتمع املحلي 

واملهرجانات واالحتفاالت العامة. 
التكلفة الإجمالية: 174،617 دوالر
املدة: اآذار 2011-ت�سرين الثاين 2011
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اجلهة املانحة: الوكالة ال�سويدية للتعاون الدويل من اأجل التنمية
عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 3834 يومًا

• قصر الكايد للضيافة في سبسطية	
�سب�سطي���ة هي اإح���دى قرى الكرا�سي، ووهي واحدة م���ن بني ال�50 مركزا 
تاريخي���ا امل�ستهدفة م���ن رواق. يف عام 2007، عم���ل رواق مع جلنة املراأة 
للعم���ل االجتماع���ي يف ترمي���م ق�سر الكايد ال���ذي ت�ستاأج���ره اللجنة ملدة 
ع�سرين �سنة كمق���ر ومركز لالإنتاج. يف عام 2011، عمل رواق مع اللجنة 
مرة اأخرى يف ترميم الطاب���ق الثاين من املبنى ال�ستخدامه كبيت �سيافة 

ميكن لل�سياح املبيت فيه لدى زيارة املنطقة.
التكلفة الإجمالية: 130،590 دوالر

املدة: ني�سان 2011-ت�سرين االأول 2011
اجله��ة املانح��ة: �سي���دا- الوكالة ال�سويدي���ة للتعاون ال���دويل من اأجل 

التنمية
عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 1010

• مركز عناتا الثقافي 	
مرك���ز عناتا الثقايف هو اإح���د اأكرث املنظمات ن�ساطًا يف املجتمع املحلي يف 
عنات���ا، والتي تنت�سر فيه���ا العديد من امل�س���اكل االقت�سادية واالجتماعية 
وال�سيا�سية ب�سبب قربها من القد�ص. هذا القرب يعني اأن عناتا هي داخل 
القد����ص تقريبًا لكنه���ا يف نف�ص الوق���ت منقطعة عن امتداده���ا الطبيعي 
باجت���اه املدين���ة ب�سب���ب اجل���دار. ويوجد يف عنات���ا حاجز ذائ���ع ال�سيت 
وخميم لالجئني. املركز التاريخ���ي مفقود تقريبًا، حيث تنا�سل اجلمعية 
الثقافية الإنق���اذ املباين املتبقية. قامت عائلت���ا الرفاعي وحمدان بتاأجري 
املبن���ى للجمعي���ة مل���دة 13 �سنة على اأن يت���م ا�ستخدامه كمرك���ز للتدريب 

واالأن�سطة ل�سباب البلدة. 
التكلفة الإجمالية: 44،991 دوالر

املدة: ت�سرين االأول 2011-كانون االأول 2011
اجلهة املانحة: �سيدا 

عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 440
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• مركز الطفل في قيرة	
قام نادي اأطفال قرية با�ستئجار هذا املجمع الذي ي�سم  10 غرف و�ساحة، 
وذلك ال�ستخدامه كمركز الأن�سطة النادي ملدة 12 �سنة من عائالت علي، 
وطلي���ب وعربا�سي. و�سي�سم مركزًا للحا�س���وب، ومكتبة وم�ساحة متعددة 

اال�ستخدامات خلدمة املجتمع املحلي ككل. 
التكلفة الإجمالية: 85،000 دوالر

املدة: ت�سرين االأول 2011-كانون االأول 2011
اجلهة املانحة: �سيدا

عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 1273

• مركز حنظلة الثقافي في صّفا	
جمعي���ة حنظل���ة الثقافية ه���ي جمعية حملي���ة ن�سطة ت�ست�سي���ف االأن�سطة 
والفعالي���ات الثقافي���ة يف البلدة والقرى املحيطة وتنظ���م مهرجانًا �سنويًا 
للمنظم���ات الثقافية املحلية. قامت هذه اجلمعي���ة با�ستئجار اأحد املباين 
م���ن مالكي���ه )عائلت���ي نا�س���ر وكراج���ة( مل���دة 15 �سنة مقاب���ل جتديده. 
و�سي�س���م املبن���ى مكاتب اجلمعي���ة، وغرف���ًا للتدريب وغ���رف اجتماعات 

متعددة اال�ستخدام.
التكلفة الإجمالية: 90،000 دوالر

املدة: ت�سرين االأول 2011-كانون االأول 2011
اجلهة املانحة: �سيدا

عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 692  
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• قصر صالح البرغوثي –دير غسانة	
ياأتي هذا امل�سروع كا�ستمرار الأعمال رواق الهادفة حلماية القرى والقالع 
يف ق���رى الكرا�س���ي. فبعد را�ص كرك���ر، وعبوين و�سان���ور متكن رواق من 
تاأمني منحة من احلكومة االأملانية حلماية ق�سر الربغوثي يف دير غ�سانة 
وال�ساحة العامة املحيطة به. وي�سكل هذا امل�سروع خطوة نحو م�سروع اأكرب 

الإحياء املركز التاريخي باأكمله.

التكلفة الإجمالية: 64،585 دوالر
املدة: ت�سرين االأول 2011- كانون االأول 2011

اجلهة املانحة: جمهورية اأملانية االحتادية
عدد اأيام العمل التي مت توفرها: 750 
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املجتمع ه���و املحور امل�سرك يف جمي���ع اأن�سطة رواق. بالفع���ل، فاإن �سعور 
املجتمع املحلي بامتالكه لعملية الرميم هو اأمر اأ�سا�سي ل�سمان ا�ستمرار 

�سيانة وا�ستخدام املباين واملراكز القدمية التي يتم جتديدها. 
تت�سم���ن م�ساريع رواق قدرًا كبريًا من التفاعل م���ع املجتمعات املحلية يف 
اأنحاء ال�سفة الغربية، حيث اأن اأحد اأهداف هذه امل�ساريع هو اإعادة احلياة 
الثقافي���ة واملجتمعية اإىل املراكز التاريخي���ة املهجورة. خالل عام 2011، 

ق���ام رواق بتخطيط وتنفيذ العديد من االأن�سط���ة الثقافية، واالجتماعية، 
واملو�سيقية والربوية بالتعاون مع ال�سركاء املحليني الن�سطني يف كل قرية.

• المهرجانات المحلية	
تنظ���م املهرجان���ات احتف���ااًل باملنتج���ات، واالأطعمة، واحل���رف واملعرفة 
املحلية. بع�ص هذه املهرجانات قائم اأ�ساًل، كمهرجان بريزيت، بينما قام 
رواق بالتع���اون مع املجتم���ع املحلي باإيجاد بع�سها االآخ���ر لت�سليط ال�سوء 

الثقافة للجميع: البرامج الثقافية والمجتمعية
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على الراث يف مواقع معينة. 
 يف �سي���ف 2011 كان رواق �سري���كًا رئي�سي���ًا يف اأ�سب���وع ال���راث ال�سنوي 
يف بريزي���ت، والذي قام���ت بتنظيمه جمعية الروزانا به���دف ترويج تراث 
بريزي���ت. عالوة على ال�سراكة يف الن�ساط بحد ذاته، قامت رواق بتنظيم 
نقطة جذب خا�سة بها تدع���ى »على ال�سطح: م�سهد بانورامي لبريزيت «، 
والتي مت تركيبها على �سكل »منزلقة « كبرية تنطلق من �سطح اأحد املباين 
املطل���ة على  املرك���ز التاريخي. والفك���رة هي خلق فر�س���ة لالإطالل على 
الن�سي���ج احل�سري من منظور خمتلف، من اأحد اأ�سطح بريزيت، والت�سلق 
ف���وق االأ�سط���ح للو�سول اإىل املنزلق���ة، مما مّكن امل�سارك���ني من م�ساهدة 

خارطة تظهر اأفق بريزيت، وم�سهد بانورامي لبريزيت يف نف�ص الوقت.
كذل���ك نظم رواق اأول مهرجان حمل���ي يف قرية حجة، والذي جرى يف 23 
مت���وز 2011 احتفااًل مبنت���ج البامية. فحجة معروف���ة يف فل�سطني ملنتجها 
من البامية، وي�سعر املجتمع املحلي باالعتزاز بهذه ال�سمعة. باالإ�سافة اإىل 
ذل���ك يقوم �سكان البل���دة القدمية بزراعة البامي���ة يف االأرا�سي التي تقع 
داخل املركز واملحيطة به. واحتفاًء بهذا، قامت رواق بالعمل مع املزارعني 
املحليني واملجتمع املحلي لتنظيم مهرجان البامية، وهو االأول من نوعه يف 

البلدة. ومن املزمع تنظيم هذا املهرجان يف ال�سنة املقبلة اأي�سًا.

• برنامج “موسيقى في القصر”: 	
ب���داأ رواق به���ذا الن�ساط اجلدي���د يف اآب 2011 يف �سب�سطي���ة، و�ست�ستمر 
�سل�سل���ة احلف���الت املو�سيقي���ة خ���الل ع���ام 2012. والفك���رة ه���ي تنظيم 
حفالت مو�سيقية يف املباين القدمية يف فل�سطني جللب النا�ص واملو�سيقى 
احلي���ة اإىل خمتل���ف الق�سور يف قرى الكرا�س���ي يف فل�سطني. مت بناء هذه 
الق�س���ور يف اأواخر العهد العثماين ومتتاز مبواقعها اال�سراتيجية املطّلة، 
وخ�سائ�سها املعمارية املميزة، و�سرفاتها و�ساحاتها الكبرية. تهدف هذه 
ال�سل�سل���ة اإىل اإلقاء ال�سوء على اأهمية ه���ذه الق�سور وحمايتها من خالل 
عر�سه���ا للنا����ص كاأماكن ديناميكية ذات مكان���ة اجتماعية وثقافية، فيها 
املو�سيق���ى والطعام. ع���الوة على ذلك، ت�سكل ه���ذه ال�سل�سلة و�سيلة فعالة 

لت�سجيع ال�سياحة يف فل�سطني.
ج���رى احلفل املو�سيقي االأول يف �سب�سطي���ة ب�سكل متزامن مع حفل اإفطار 

رم�ساين. فب���دل ا�ست�سافة اإفطار رواق ال�سن���وي يف اأحد املطاعم، جرى 
تنظيم���ه يف ق�س���ر الكايد يف �سب�سطي���ة، بينما قامت اجلمعي���ة الن�سائية 
باإع���داد الطعام. ثم جرى احلفل املو�سيق���ي يف امل�سرح الروماين القدمي، 
حيث قام طالب من الكمنجاتي بالعزف، وذلك بح�سور اأهايل �سب�سطية 

باالإ�سافة اإىل حافلتني مليئتني قدمتا من رام اهلل. 
اأم���ا احلفل املو�سيق���ي الثاين فقد ج���رى يف الظاهري���ة يف 4 كانون االأول 
2011، وذل���ك بالتعاون مع الكمنجاتي، والت���ي قامت بحفل مو�سيقي ملدة 
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ث���الث �ساعات اأمتع عددًا من ال���زوار، واأ�سدقاء رواق، واأهايل الظاهرية 
ومن بينهم االأطفال والطالب. ت�سمن هذا اليوم جولة يف البلدة القدمية 
يف الظاهرية للتعريف بالرواي���ة التاريخية للمكان وباأعمال الرميم التي 

نفذتها رواق حتى االآن. 

• رحالت وورشات رواقية: 	
من خالل �سل�سلة الرحالت وور�سات العمل، قام رواق بتنظيم عدة رحالت 
�سريًا على االأقدام اإىل البلدات القدمية وحولها وعربها، وذلك كجزء من 
برنامج اإحياء املراكز التاريخية وكجزء من امل�سارات ال�سياحية. مت تنفيذ 
ع�س���رة رحالت متكن من خاللها فريق رواق وال���زوار من االطالع ب�سكل 
اأف�سل والتعرف على الراث الثقايف لريف فل�سطني. باالإ�سافة اإىل ذلك، 
ق���ام فري���ق رواق باإعطاء 12 حديثًا يف املواقع املختلف���ة التي مت ترميمها، 

متناولني االأهمية التاريخية للمباين وكيفية اإنقاذها واالنتفاع منها. 

التدريب
يف ع���ام 2011 ح�س���ر طاق���م رواق �سل�سل���ة م���ن ال���دورات وور����ص العمل 
التدريبية عقد بع�سها يف اخل���ارج، اإىل حيث �سافر فريق رواق واأ�سحاب 

ال�ساأن، وعقد بع�سها االآخر يف فل�سطني وا�ستهدف احلرفيني واملهنيني. 
ح�س���ر مي�سي���ل �سالمة م���ن رواق دورة ع���ن ترميم احلج���ر يف روما ملدة 
�سهرين ون�سف، من 13 ني�سان لغاية 1 متوز، قام بتنظيمها املعهد الدويل 
لدرا�سة احلفاظ وترميم املمتلكات الثقافية  ICCROM . وقد قام بدعم 
تدري���ب مي�سيل  كل م���ن رواق واملنظمة العربية للربي���ة والثقافة والعلوم 

االلي�سكو) من خالل برنامج اآثار(.
وح�س���رت كل من �س���ذا �سايف من رواق ودعد �سرييف م���ن بلدية رام اهلل 
دورة تدريبي���ة يف الرباط حول “�سيا�س���ات وا�سراتيجيات اإعادة التاأهيل  
ل���دى وزارات وموؤ�س�س���ات الثقافة يف املغرب”، وذلك م���ن خالل امل�سروع 
االورومتو�سط���ي  “ال���راث امل�س���رك”، بينما ح�سرت �سح���ر القوا�سمي 
م���ن رواق ونور خ�سريي م���ن بلدية بريزيت دورة تدريبي���ة يف تون�ص حول 
“الرميم/التحويل”. كما ح�سرت �سحر القوا�سمي والنا جودة من رواق 

دورة تدريبية يف بريوت حول “الراث املعا�سر”.
ع���الوة على ذلك، قام كل من رب���ى �سليم وخلدون ب�سارة بزيارة نامور يف 
بلجي���كا يف �سب���اط 2011 حل�سور موؤمتر حول “التدخ���الت االإن�سائية يف 
املمتل���كات الثقافية”، حيث اطلعا على تقنيات الرميم التي يتم تدري�سها 

يف معهد الراث يف والونيا. 
عل���ى ال�سعيد املحل���ي وبالتعاون مع معه���د الراث يف والوني���ا نظم رواق 
ث���الث دورات تدريبي���ة يف فل�سط���ني، االأوىل ح���ول الت�سوي���ر با�ستخدام 
 ““Metro�Photography Laser & اللي���زر واالأ�سعة حتت احلمراء
Infrared، والت���ي اأجراها �سريج باييم الذي قام بتدريب معماريي رواق 

على تقنيات امل�سح با�ستخدام تقنية تربط ال�سور باأعمال امل�سح املف�سلة. 
اأم���ا الدورة الثانية فكانت عن اأعمال احلدادة التقليدية ، واأجراها لوران 
ب���ويف يف خميم اجللزون لالجئني، وح�سرها فريق رواق وخم�سة حدادين 
حملي���ني. اأما الدورة الثالث���ة فكانت يف طالء االأ�سق���ف اخل�سبية، وجرت 
يف قاع���ة الكمنجات���ي يف جن���ني، حيث ق���ام رواق ببناء �سق���ف خ�سبي يف 
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ع���ام 2009. وقد اأجرت التدريب كارولني فول���ني وح�سره فريق رواق و 4 
حرفيني من املنطقة. 

التشبيك المحلي والدولي  
مشروع »التراث المشترك«

كان ع���ام 2011 ه���و الع���ام الثال���ث واالأخ���ري مل�س���روع  ال���راث االأوروبي 
املتو�سط���ي 4 بعن���وان “ال���راث امل�سرك” وال���ذي مت تنفي���ذه بال�سراكة 
ب���ني عدة بلدان متو�سطية وبتمويل من االحت���اد االأوروبي، ويت�سمن م�سار 
�سياح���ي، وتدري���ب ومعار����ص. وقد �سهد امل�س���روع �سنة ن�سط���ة، حيث مت 
اإع���داد خارط���ة �سياحية مع م�سار تراثي يف رواق، ن�س���رت يف اأيار 2011. 
ومت اإع���داد ن�ص وت�سميم الدليل الراثي خالل عام 2011 مب�ساركة عدد 

من املوؤلفني، ويجري العمل على ن�سره حاليًا. 
هذا امل�سروع وامل�سار ال�سياحي “مرتفعات رام اهلل” ال يقت�سر فقط على 

رب���ط فل�سطني داخليًا، ب���ل ميتد لي�سمل بناء الروابط م���ع �سركاء اآخرين 
وبل���دان اأخرى. ي�سم م�سروع ال�سراك���ة كاًل من فرن�سا، واملغرب، وتون�ص، 
واإيطاليا وال�سلطة الفل�سطينية، حيث يعمل كل �سريك على دليل وخرائط 
تراثي���ة باالإ�ساف���ة اإىل املعار�ص والتدريبات، مما يخل���ق تفاهمًا م�سركًا 
حول تراثنا امل�سرك ويوؤدي اإىل تبادل املعرفة واخلربات ويغذي �سداقات 

جديدة.    
�سمن اإطار هذا امل�سروع، اأجر رواق االأن�سطة التايل خالل عام 2011:

الرح��ات:  مت تنفيذ 7 رحالت حول ال���راث الثقايف يف فل�سطني . 1
مع مرافقة دليل ملجموعات خمتلفة من بينها �سّياح اأجانب، وطالب 

دوليون، وطالب حمليون من اجلامعات واملدار�ص.
املعار���ص: كج���زء م���ن م�س���روع “ال���راث امل�سرك” املم���ّول من . 2

االحت���اد االأوروبي ج���رى تنظيم عدد من املعار����ص على ال�سعيدين 
املحلي واالإقليمي، من بينها:
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• معر����ص رواق الإعادة تاأهيل البي���وت القدمية، والذي عر�ص يف 	
جامعة بريزيت يف 10 �سباط 2011 بح�سور  اأكرث من 70 طالبًا 
م���ن اجلامعة. كما مت عر�سه يف بولونيا، اإيطاليا يف عام 2011 

ويف اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف �سهر اأيلول.
• معر�س���ان يف اأ�سبوع الراث يف بريزيت )13-17 متوز(، واحد 	

م���ن املدر�سة الوطني���ة للهند�س���ة املعمارية يف املغ���رب يعر�ص 
“الراث املعماري للمدن املغربية يف القرن الع�سرين”، والثاين 
يعر����ص لل���راث امل�سرك يف املنطق���ة، ويحمل ا�س���م “امل�سهد 
- ال���راث: املدن وم�سه���د احلداثة يف منطق���ة املتو�سط-اإلقاء 

ال�سوء على امل�ساريع الراثية من املغرب، وتون�ص وفل�سطني”.

مبادرات الحوار الحضري
خا�ص رواق خ���الل عامي 2010-2011 �سراكتني تتعديان ترميم املباين، 
حيث عمل مع  “اآرت ترييتوريز” على “م�ساحات حلوارات مدنية”، وهو 
منت���دى ملدة يومني وجولة يف رام اهلل والتو�سع احل�سري املحيط بها. قام 

رواق بدعم اجلولة و�سارك يف ت�سميمها.
كما عمل رواق مع متحف جامعة بريزيت يف املعر�ص الثالث للمدن بعنوان 
وبناء  التدخالت  اأحد  اإنتاج  “ما بني عيبال وجرزمي”، حيث قام بدعم 

�سراكة طويلة االأمد مع املتحف.
تدل���ل مثل هذه ال�س���راكات عل���ى الت���زام رواق املتوا�س���ل والطويل االأمد 
بامل�ساهمة يف االإنت���اج الثقايف االإبداعي واجلريء يف فل�سطني وعلى بحثه 

امل�ستمر يف ت�سكيالت املكان، واحل�سرية والتغيري.

التعاون مع المنظمات المحلية ذات الصلة: 
�سم����ن اإطار التعاون مع املوؤ�س�سات العاملة على حماية الراث الثقايف 
يف فل�سط����ني، وا�سل رواق العمل جنبًا اإىل جنب مع املنظمات االأخرى: 
مركز حفظ الراث الثقايف-بيت حلم، وجلنة اعمار اخلليل، وبرنامج 
اإع����ادة اإحي����اء البل����دة القدمي����ة يف القد�ص-موؤ�س�سة التع����اون. ونذكر 
امل�س����روع امل�سرك ب����ني رواق ومركز حفظ ال����راث الثقايف-بيت حلم 



20

20
11

ي 
سنو

ال�
ير 

قر
الت

الإحي����اء البلدة القدمية يف بلدة اجلبعة يف حمافظة بيت حلم، وه����و م�سروع �سغري ت�سمن امل�سح، والتوثيق، والرميم الوقائي، وحتديد امل�ساريع 
ذات االأولوية بالتعاون مع املجتمع املحلي.
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جائزة توم كاي:
لل�سن���ة الثالث���ة على التوايل، يقوم رواق بتنظيم جائزة توم كاي للر�سم اليدوي: وق���د مت فتح باب امل�ساركة اأمام ثالث جامعات فل�سطينية هي جامعة 
النج���اح، وجامع���ة البوليتكنيك الفل�سطيني���ة وجامعة بريزيت. �سارك يف امل�سابقة 28 طالبًا، وتكونت جلنة احلك���م من كل من اآدا كاي )زوجة توم(، 
ود. تين���ا �سريوي���ل )مديرة االأكادميية الدولية للفنون-فل�سطني(، وفداء توما والنا جودة )رواق(. وقد مت تقييم الر�سوم على اأ�سا�ص تقنيات الر�سم، 
والركي���ب، والتعب���ري، والق���درة على ر�سم الواقع، والق���درة على االبتكار. وقد فازت باجلائ���زة االأوىل رانية جامو�ص، وه���ي طالبة يف جامعة النجاح 

للوحتها املمتازة. 
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ملحق:
حقائق عن رواق 2011 :

جمل�ص الإدارة
مها اأبو �سو�سة      رئي�سة جمل�ص االإدارة

نائبة الرئي�سة النا ابو حجلة   
اأمني ال�سندوق غ�سان عبد اهلل 

اأمني ال�سر جالل خ�سر  
ع�سوة فريا متاري     
ع�سو خري�ستو بر�سة  

ع�سوة اأريج حجازي   

فريق رواق 
مهند�ص معماري/من�سق م�سروع اإياد عي�سى  

مدير م�سارك خلدون ب�سارة 
مهند�سة معمارية/من�سقة م�سروع ربى �سليم  

من�سقة م�سروع الراث امل�سرك  �سحر القوا�سمي 
العالقات العامة وح�سد االأموال �سعاد العامري 

م�ساعدة اإدارية �سماح دراغمة 
مهند�سة معمارية/من�سقة م�سروع �سذا �سايف  

مديرة م�ساركة فداء توما  
رئي�ص ق�سم التخطيط والتنمية فرحات مهوي 

مهند�سة معمارية/من�سقة م�سروع النا جودة  
مهند�سة معمارية ماري تايلور 

الدعم املكتبي حممد �سبحي 
مهند�ص معماري/من�سق م�سروع مي�سيل �سالمة 

مدير مايل مايكل فار  
مهند�ص موقع نظام عوي�سات 
مهند�سة موقع هدى دحدول 

مهند�ص معماري يو�سف دار طه 
املمولون

االحتاد االأوروبي- م�سروع الراث االأوروبي املتو�سطي 4
ال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي واالجتماعي 

�سيدا- الوكالة ال�سويدية للتعاون الدويل من اأجل التنمية 
معهد الراث يف والونيا )بلجيكا(  

مكتب املمثلية الهولندية 
موؤ�س�سة فورد

يف ع���ام 2011، واف���ق جمل����ص االإدارة عل���ى قب���ول اأع�س���اء جدد يف 
اجلمعي���ة العمومي���ة، مم���ا اأدى اإىل ارتفاع عدد اأع�سائه���ا من 13  اإىل 
23. و�ستجري انتخابات جمل�ص االإدارة اجلديد يف ت�سرين االأول 2012.

رواق تنال جائزة الأمر كاو�ص 
يف اأيل���ول 2011، ح���از رواق على اإحدى جوائز �سن���دوق االأمري كالو�ص للثقافة والتنمية. يتم من���ح جوائز االأمري كالو�ص �سنويًا 
لالأف���راد، واملجموعات واملنظمات يف كل من اأفريقيا، واآ�سيا واأم���ريكا الالتينية والبحر الكاريبي لالإجنازات املتميزة يف جمال 

الثقافة والتنمية والتاأثري االإيجابي الأعمالهم على البيئة املبا�سرة وعلى امليدان الثقايف اأو االجتماعي االأو�سع. 
»مت من���ح اجلائزة ل���رواق بف�سل اإجنازاتها الهامة يف حفظ وتن�سيط مواقع ذات اأهمية تاريخية ومعمارية، وربط الراث الثقايف 
م���ع التنمية املجتمعي���ة والفر�ص االقت�سادية، وتغذية الذاك���رة اجلماعية وتعزيز الهوية الفل�سطيني���ة، ولعملها اجلريء والرائد 

�سمن �سياٍق يت�سم بالنزاع واالحتالل الع�سكري «.
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القوائم المالية
31 كانون األول 2011
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www.riwaq.org :ماحظة: قوائم الي�ساحات متوفرة  بالتف�سيل على موقع رواق اللكرتوين
قائمة املركز املايل

كما يف 31 كانون االأول 2011
20112010

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكياإي�ساح
املوجودات

موجودات غر متداولة
3204.53163.186ممتلكات ومعدات

204.53163.186

موجودات متداولة
41.446.0083.504.578م�ستحق من جهات مانحة 

5125.98323.467موجودات متداولة اأخرى
61.853.8481.806.258نقد وودائع ق�سرية االأجل

3.425.8395.334.303
3.630.3705.397.489جمموع املوجودات

�سايف املوجودات واملطلوبات 
�سايف املوجودات 

1.107.9831.014.904�سايف املوجودات غري املقيدة 
761.53561.535اإحتياطي خا�ص

1.169.5181.076.439جمموع �سايف املوجودات  

مطلوبات غر متداولة
825.08335.294اإيرادات موؤجلة

9194.846293.657خم�س�ص منافع املوظفني
219.929328.951

مطلوبات متداولة
10255.504409.833ذمم دائنة وم�ستحقات

111.985.4193.582.266منح مقيدة موؤقتًا
2.240.9233.992.099

2.460.8524.321.050جمموع املطلوبات
3.630.3705.397.489جمموع �سايف املوجودات واملطلوبات 
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قائمة الن�ساطات والتغر يف �سايف املوجودات
لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2011

20112010
دوالر اأمريكيدوالر اأمريكياإي�ساح

الإيرادات
111.846.2882.068.960اإيرادات متحققة من املنح املقيدة موؤقتًا

1213.72332.203منح وتربعات غري مقيدة
13203.81076.628اإيرادات اأخرى

819.6688.816اإيرادات موؤجلة متحققة 
2.083.4892.186.607

امل�ساريف 
141.846.2882.077.081م�ساريف امل�ساريع

15139.11118.751م�ساريف اإدارية وعامة
5.01141.942خ�سائر حتويل عمالت اأجنبية

1.990.4102.137.774
93.07948.833الزيادة يف �سايف املوجودات
1.076.4391.027.606�سايف املوجودات يف بداية ال�سنة

1.169.5181.076.439�سايف املوجودات يف نهاية ال�سنة
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قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2011

20112010
دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

التدفق النقدي من اأن�سطة الت�سغيل:
93.07948.833الزيادة  يف �سايف املوجودات 

تعديات: 
21.67118.751اإ�ستهالكات

45.546103.145خم�س�ص منافع املوظفني
)8.816()19.668(اإيرادات موؤجلة متحققة 

-219خ�سائر ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
140.847161.913

التغر يف راأ�ص املال العامل:
)1.914.045(2.058.570م�ستحق من جهات مانحة
239.450)102.516(موجودات متداولة اأخرى

246.639)154.329(ذمم دائنة وم�ستحقات
1.120.343)1.596.847(منح مقيدة موؤقتًا

9.45720.607اإيرادات موؤجلة
)211.922()144.357(دفعات خم�س�ص منافع املوظفني 

)337.015(210.825�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( اأن�سطة الت�سغيل

التدفق النقدي من اأن�سطة ال�ستثمار
)20.607()163.235(�سراء ممتلكات ومعدات

)20.607()163.235(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة الإ�ستثمار

)357.622(47.590الزيادة )النق�ص( يف النقد والنقد املعادل
1.806.2582.163.880النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

1.853.8481.806.258النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة
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إيضاحات حول القوائم المالية
31 كانون االأول 2011

ع�ام. 1
رواق- مرك���ز املعم���ار ال�سعب���ي )رواق( هي جمعي���ة فل�سطينية غري حكومية غ���ري هادفة للربح تاأ�س�ست يف حزي���ران 1991. هدفت رواق من���ذ تاأ�سي�سها اإىل 
احلف���اظ عل���ى الراث الثق���ايف الطبيعي واملعم���اري يف فل�سطني. ومن منطل���ق اإدراكها الأهمية العم���ل اجلماعي، ت�سع���ى رواق دائمًا اإىل التع���اون وامل�ساركة 
 م���ع موؤ�س�س���ات حملي���ة ودولي���ة تعنى بحماية ال���راث الثق���ايف. �سجل���ت رواق يف رام اهلل ل���دى وزارة الداخلية الفل�سطيني���ة بتاري���خ 22 اآب 2004 حتت رقم

. RA�22318�CU

تنف���ذ رواق ن�ساطاته���ا م���ن خالل �ستة وحدات: وح���دة ال�سجل الوطني للمب���اين التاريخية، وحدة الرمي���م املعماري، وحدة التخطيط امل���دين وتطوير املدن 
التاريخية، وحدة االأبحاث واملن�سورات، وحدة توعية ودمج املجتمع، ووحدة االإدارة واملالية. 

مت اإقرار القوائم املالية لرواق كما يف 31 كانون االأول 2011 من قبل جمل�ص االأمناء بتاريخ  8 ني�سان 2012.
اأ�س�ص اإعداد القوائم املالية   1.2

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية. 
مت اإعداد القوائم املالية بالدوالر االأمريكي والذي ميثل عملة االأ�سا�ص لرواق.

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ الكلفة التاريخية.
التغرات يف ال�سيا�سات املحا�سبية   2.2

اإن ال�سيا�س���ات املحا�سبي���ة املتبعة يف اإعداد القوائم املالية لرواق مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها الإعداد القوائم املالية لل�سنة ال�سابقة، با�ستثناء 
قيام رواق بتطبيق املعيار املعدل التايل خالل ال�سنة:

معيار املحا�سبة الدويل رقم 24: االإف�ساح عن اجلهات ذات العالقة )املعدل( 
اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية املعيار التايل والذي ال يزال غري نافذ املفعول ومل يتم تطبيقه بعد من قبل رواق:

معيار التقارير املالية الدولية 13 – قيا�ص القيمة العادلة 
الأ�س�ص والتقديرات   3.2

اإن اإع���داد القوائ���م املالية وفقًا ملعايري التقارير املالي���ة الدولية يتطلب ا�ستخدام عدة تقديرات وافرا�س���ات حما�سبية ويتطلب ذلك قيام االإدارة 
با�ستخ���دام عدة اإجتهادات خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لرواق. تق���وم االإدارة مبراجعة تقديراتها وافرا�ساتها واجتهاداتها ب�سكل م�ستمر 

بناًء على املعلومات املتوفرة وخرباتها ال�سابقة. نظرًا ال�ستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  4.2

اإيرادات املنح 
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تعهدات املانحني غري امل�سروطة هي تلك التعهدات التي يعطيها املانح دون وجود اأية �سروط م�سبقة على متلق املنحة القيام بها للح�سول على هذه املنحة.
يتم االإعراف باإيرادات املنح من تعهدات املانحني غري امل�سروطة كما يلي:

• يتم االإعراف باملنح غري مقيدة اال�ستخدام اأو الوقت كاإيراد عند احل�سول على تعهد غري م�سروط من املانح. 	
• يتم االإعراف باملنح املقيدة موؤقتًا واملخ�س�سة لتنفيذ غر�ص معني اأو مرتبطة مبرور زمن كاإيراد عندما يتحقق الغر�ص اأو مرور الزمن املحدد للمنحة. 	

الإيرادات املوؤجلة
ت�سجل املمتلكات واملعدات التي مت احل�سول عليها دون مقابل كاإيرادات موؤجلة بالقيمة العادلة ويتم االإعراف بها كاإيرادات يف قائمة الن�ساطات والتغري يف 

�سايف املوجودات ب�سكل منتظم وفقًا للعمر االإنتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات. 
حتقق امل�ساريف

يتم قيد امل�ساريف عند حدوثها وفقًا ملبداأ اال�ستحقاق.
تدين وعدم قابلية حت�سيل املوجودات املالية

يتم اإجراء تقييم يف نهاية كل �سنة مالية لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت تدين موجود مايل حمدد. اإذا وجد مثل هذا الدليل، فاإنه يتم اإثبات 
اأية خ�سارة تدين �سمن قائمة الن�ساطات والتغري يف �سايف املوجودات. يتم حتديد التدين يف القيمة الدفرية على النحو التايل: 

• املوجودات الظاهرة بالقيمة العادلة، ميثل التدين الفرق بني الكلفة والقيمة العادلة. 	
• املوج���ودات الظاه���رة بالكلفة، ميثل التدين الفرق بني القيمة الدفرية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�سومة ب�سعر ال�سوق احلايل على 	

عوائد موجودات مالية مماثلة.
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القيمة العادلة
اإن القي���م العادل���ة للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة يف قائمة املركز املايل هي مقاربة ب�سكل كبري لقيمها الدفرية وذلك لكون تلك االأدوات ذات فرات 
�سداد اأو حت�سيل ق�سرية االأجل. عندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية من خالل االأ�سواق الن�سطة، يتم حتديد القيمة العادلة 
من خالل طرق تقييم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة. مت اأخذ املدخالت لهذه النماذج من اأ�سواق ميكن مالحظتها قدر االمكان، ولكن يف حالة اأن 

الرجوع اإىل املعلومات ال�سوقية غري جمدي، فاإن ذلك يتطلب درجة تقدير لتحديد القيمة العادلة لها.
النقد والودائع ق�سرة الأجل

يتك���ون النق���د والودائع ق�سرية االأجل يف قائم���ة املركز املايل من ح�سابات جارية لدى البنوك وودائع ق�سرية االأج���ل ت�ستحق خالل فرة ثالثة �سهور اأو اأقل. 
الأغرا����ص قائم���ة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد املعادل من ح�سابات جارية وودائع ق�سرية االأجل ت�ستحق خالل فرة ثالثة �سهور اأو اأقل، بعد تنزيل 

ح�سابات البنوك الدائنة.
امل�ستحق من جهات مانحة

تظهر امل�ستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غري امل�سروط بعد تنزيل املبالغ امل�ستلمة والتعهدات غري القابلة للتح�سيل. يتم تقدير التعهدات غري القابلة 
للتح�سيل عندما ي�سبح من غري املرجح حت�سيل كامل مبلغ التعهد غري امل�سروط. 

املمتلكات واملعدات 
تظه���ر املمتل���كات واملع���دات بالكلفة بع���د تنزيل االإ�ستهالك املراك���م وخ�سائر الت���دين املراكمة اإن وجدت. ت�سم���ل كلفة املمتلكات واملع���دات الكلفة املتكبدة 
الإ�ستب���دال اأي م���ن مكون���ات املمتلكات واملعدات. يت���م اإثبات جميع النفقات االأخ���رى يف قائمة الن�ساط���ات والتغري يف �سايف املوجودات عن���د حتققها. ال يتم 

ا�ستهالك االأرا�سي. 
يتم احت�ساب االإ�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت وفقًا للعمر االإنتاجي املتوقع كما يلي:

�سنوات
3-7اأجهزة مكتبية وحا�سوب

10اأثاث مكتبي 
10حت�سينات املاأجور

يت���م �سط���ب اأي بند من املمتلكات واملعدات واأي اأجزاء جوهرية منها عن���د التخل�ص منها اأو عند عدم وجود منفعة اقت�سادية متوقعة من ا�ستخدام االأ�سل اأو 
التخل����ص من���ه. يت���م قيد اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة عن �سطب االأ�س���ل، والذي ميثل الفرق بني العائد من التخل�ص و�سايف القيم���ة الدفرية لالأ�سل، يف قائمة 

الن�ساطات والتغري يف �سايف املوجودات.
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�سريبة الدخل 
رواق موؤ�س�سة غري هادفة للربح، وفقًا لذلك فاإنها غري خا�سعة ل�سريبة الدخل.

ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم اإثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للب�سائع اأو اخلدمات امل�ستلمة �سواء متت اأو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد.

خم�س�ص منافع املوظفني 
يت���م التخ�سي����ص لتعوي�ص نهاية خدمة املوظفني ح�سب قانون العمل ال�ساري املفع���ول يف فل�سطني و�سيا�سة رواق الداخلية بواقع �سهر عن كل �سنة خدمة. يتم 

التخ�سي�ص مل�ستحقات �سندوق ادخار املوظفني على اأ�سا�ص م�ساهمة رواق وم�ساهمة املوظف بن�سبة 10% و5% من الراتب االإجمايل، على التوايل.
العمات الأجنبية

يت���م حتوي���ل املعامالت الت���ي تتم بالعمالت االأخرى وفقًا الأ�سع���ار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ املعامل���ة. يتم حتويل املوجودات واملطلوب���ات النقدية التي ت�ستحق 
القب�ص اأو الدفع بالعمالت االأجنبية وفقًا الأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل، يتم اإظهار اأرباح اأو خ�سائر فروقات العملة يف قائمة الن�ساطات 

والتغري يف �سايف املوجودات.
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A word from the executive
“A pioneering nonprofit NGO, that works on 
reviving and protecting cultural and natural 
heritage in Palestine through implementing 
effective programs and projects, contributing 
to  building a conducive institutional and legal 
environment along with supporting partnerships 
that seek to advance knowledge and national 
awareness.” 

This is our vision as discussed and agreed upon in 
our strategic planning workshop in 2011. This vision 
encapsulates Riwaq’s dream of a living and protected 
natural and cultural heritage in Palestine, a heritage that 
contributes to sustainable development, reinforces our 
national identity and provides Palestine its rightful place 
in the global cultural context. 
2011 proved a wonderful year for Riwaq; we were able to 
build our strategic plan for 2012�2015 and are proud to 
have it ready and in place. This plan, which is accessible 
on our website, will help us achieve our goals in a more 
systematic manner that is easily evaluated and monitored.
In 2011, Riwaq published 20 tenders in local newspapers, 
meaning that Riwaq was able to implement 20 restoration 
projects. Such projects ranged from single building 
conservation to preventive conservation of buildings 
and neighborhoods. This number is an indicator of 
Riwaq’s extensive work towards the rehabilitation and 
protection of our built heritage.We were able to restore 
12 single buildings, a record number for a single year 
in all our 21 years of work. We were also engaged with 
five communities for the regeneration of historic centers: 
Birzeit, Hajjah, Jamma’in, Abwein, and Adh Dhahiriya. 

In addition to restoration, our cultural activities and 
training programs witnessed a considerable boost this 
year with the building of stronger partnerships with local 
and international organizations, thereby allowing us to 
forge a stronger link between heritage and development.  
Of special mention, and although financially Riwaq’s 
contribution was modest, Riwaq is proud of two 
partnerships that we see as opening new frontiers for 
Riwaq’s work. First is the work with Art Territories on 
“Designing Civic Encounter” and, second, with Birzeit 
University’s Ethnographic and Art Museum  on the “Cities 
Exhibition: Between Ebal & Gerzim.”We are very proud of 
two of our staff members, Iyad Issa and Sahar Qawasmi, 
who, in the latter project,  presented their art installation 
“Palestine Connected,” which investigated the Ottoman 
railway system connecting Nablus to Jerusalem. 
As we present our work for 2011, we look forward to 
2012 with a new, and we hopewonderful, partnership in 
the works that will connect local cultural organizations 
to organize a joint platform event for cultural activities in 
Palestine. Tentatively called “Qalandia International – QI,” 
this event began through a bilateral agreement between 
Riwaq and Al Ma’mal Foundation to jointly organize the 
Riwaq Biennale & the Jerusalem Show for 2012. Such 
a partnership attracted others, such as the A.M.Qattan 
Foundation, Birzeit University,  Al Housh Gallery, and 
PACA to join. 
Finally, as a new management team we would like to 
thank all of our colleagues—Riwaq’s staff—whose infinite 
dedication and commitment are the bedrock of our 
continuity and creativity. So thank you all, and we look 
forward to many fun and productive years ahead.  
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Riwaq continued to work in Birzeit for the fifth and 
final year as its pilot for regeneration. Through a new 
grant from the Arab Fund for Social and Economic 
Development, Riwaq has been able to initiate work 
and build new partnerships in four new locations: 
Hajjah (Qalqilya), Jamma’in (Nablus), Abwein 
(Ramallah) &Adh Dhahiriya (Hebron). 

Regeneration is the process of bringing life back to 
historic centers. It is important to stress the word 
process as regeneration is not a magical formula 
that is applied to historic centers and,voila,it is alive 
again! Riwaq sees regeneration as a process that joins 
together three main pillars: on the ground physical 
interventions; research & planning; and, finally, 
partnership building & community involvement. All 
three components should go hand in hand and to 
maximize benefits and build consensus. 

Birzeit has served as a useful and constructive 
experience for Riwaq, evidencing that too great a 
focus on research prior to restoration work is not 
an effective tool. Consequently, when the four new 
sites were approached, preventative conservation, 
community awareness & partnerships along with 
targeted research, were equally pursued.  

Birzeit (Ramallah)
2011 marked the last year of direct interventions 
in the historic center. The fourth and final phase 
of preventive conservation was implemented 
for $30,000, creating 447 working days.  The 
strategic plan for the historic center was prepared 
in cooperation with the municipal council, while 

the community garden was finalized with the 
municipality recently tendering the equipment. Also 
the classification of houses has been completed and 
now the municipality is working on protection bylaws 
for such houses. Riwaq also worked on securing a 
grant and building cooperation with the Institute for 
Walloon Heritage (IPW) in Belgium for the restoration 
of Hosh el Etem to become the residency for Birzeit 
University. Finally, Riwaq participated in and 
supported Heritage Week, a festival organized by Al 
Rozana. We are proud to report that the Municipality 
has allocated 200,000 NIS from its 2012 annual 
budget for the historic center, demonstrating its 
commitment and ownership of the project. 

Hajjah (Qalqilya) 
Cooperation with Hajjah started in 2010 for the 
regeneration of the historic center through a survey 
of residents and economic/agricultural activities in 
Hajjah. The town suffers from a shortage of housing 
and is distinct for its agricultural produce. Riwaq’s 

Revitalizing Palestine: the regeneration of Birzeit, Hajjah, 
Jamma’in, Abwein & Adh Dhahiriya’s old towns
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strategy was to upgrade the living environment 
by providing suitable public spaces, upgrading 
people’s homes and gardens, and working with the 
community and school children on the promotion of 
agricultural produce through public awareness and 
other means, along with providing needed public 
services. Works began with the rehabilitation of a 
building,now used as the  Red Crescent Center, to 
provide a medical center, fitness hall for women 
and a day care facility, all for around $87,500 
and creating 1,264 direct working days (funded 
by the Netherlands Representative Office). This 
was followed by the rehabilitation of the Madafah 
public space and plaza for $50,000, creating 480 
direct working days (funded by Sida).  Riwaq later 
tendered two preventive conservation projects that 
targeted alleys, facades, small gardens and interiors 
of houses, so far $190,793 has been spent and 940 
working days created (funded by the AFSED). In 
both projects, interior upgrading works were done 
with the direct contribution of home owners, whether 
through labor, in kind or cash. Both projects are 
ongoing and are expected to be completed by the 
first quarter of 2012. In addition to restoration works, 
Riwaq organized an oral history recording day along 
with a volunteer cleanup and planting day in the 
town as part of awareness and consensus building 
in the community. A stone carving and cutting 
workshop was also organized in which artist and 
sculptor Jawwad Ibrahim trained 23 young men and 
women from Hajjah, along with An Najah University 
and the Palestine Institute of Technology,on the art 
and tradition of stone carving. The training included 
discussion of local stone types, traditional stone 
shaping techniques, examples of symbols and 
ornaments traditionally used in Palestine and the 

production of stone ornaments that were later used 
in the Madafeh public plaza in Hajjah. 

Jamma’in (Nablus)
Jamma’in was the location of a previous single 
building restoration project (Khalil Palace). In 2011 
Riwaq revisited the town to work on the regeneration 
of the historic center. Jamma’in is well known for 
its stone, its Maqams, and its distinct architectural 
style where almost all buildings are palaces. Most 
importantly, the old town is not entirely abandoned 
with 114 families living there, which has resulted in 
numerous concrete additions to historic buildings. 
Hence the challenge in Jamma’in was how to deal 
with such additions, how to show people useful 
examples of interventions, and how to showcase the 
wealth, beauty, and history of such a town. 2011 
served to work on the research, documentation and 
design components. As 2012 began, the first tender 
to upgrade another palace and the people’s houses 
inside that palace was underway.  

‘Abwein (Ramallah)
Abwein suffers from abandonment. The old town 
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called Al Qa’er (literally the bottom) is at the bottom 
of a hill whilst the new town is on top of that hill. The 
challenge is how to upgrade the living conditions of 
current residents and save the abandoned section 
from further deterioration while creating certain 
points of attraction that could bring people to the 
old town. A main advantage and opportunity in 
Abwein is that the old town is at the edge of the 
agricultural lands, which are beautifully terraced 

and offer seasonal picnic areas for families. Through 
two phases of conservation works, street edges, 
stone walls, concrete additions and family gardens 
were upgraded. The historic section—prone to 
destruction—was cleaned, structurally supported, 
restored and protected. A main central plaza for 
family gatherings was restored, with attraction 
points such as seating areas and a falafel shop also 
upgraded along with the overall beautification  of the 

7
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main street. This work was all done for $174,425 
and created 1,332 working days  (funded by the 
AFESD). In addition to this, a  workshop on stone 
wall building was given and young people trained in 
it were employed in the restoration project. Further, 
two volunteer cleanup days, a public meeting 
with home owners, and music activities were 
also organized. Currently Riwaq is planning the 
restoration of a women’s& children’s center in the 
town along with a public plaza and street upgrading 
which will be finalized in September 2012. 

Adh Dhahiriya (Hebron)
Following many years of single building restoration 
work with the municipality of Adh Dhahiriya, 2011 
marked the first year of a more comprehensive 
approach to the regeneration of the old town. Adh 
Dhahiriya is home to more than 900 historic buildings 
and has historically functioned as the urban center 
for Bedouin communities in the south of Palestine. 
Consequently, the goal is for the historic center to 
regain its commercial power, which has been lost to 
the new center over the years. Hence a main focus, 
in addition to upgrading the housing conditions for 
families in the town, was the rehabilitation of the old 
market (souq &al qesariyyeh) along with providing a 
sleep over facility for those interested in visiting the 
town and its amazing surroundings. So far more than 
60 rooms have been restored, $151,950 spent and 
1265 working days created (funded by the AFSED). 
Further, the municipality has been quite active in 
taking over the  role of debris removal and rebuilding 
the boundaries in the project areas. Also the “Old 
Town Protection Committee” was established in 
order to facilitate work with homeowners, residents,  
and new investors, in order to begin gathering funds 
for the continuation of the project, and to be able 

to carry on the burden after Riwaq’s departure. 
Currently Riwaq is involved in the organizing of the 
“Spring Festival” in April 2012 and is also working 
on developing house rehabilitation schemes with 
current residents. 

8
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Continuing to build upon Riwaq’s experience in 
building restoration with both its valuable role in job 
creation and provision of needed services for local 
communities, Riwaq worked on the restoration of 
12 buildings in 2011. Grants for restoration works 
were directly provided to Riwaq with a grant from 
Sida for $813,050, the Netherlands Representative 
Office for $97,795 and IPW for $62,103 while the 
twelfth project (the circus school in Birzeit) was 
a grant to the Palestinian Circus School from the 
Belgium Cooperation wherein Riwaq was contracted 
to design and supervise work.  A total of 16,678 
direct working days were generated throughout.

In 2010 Riwaq evaluated more than 35 building 
restoration applications, which were short listed 
according to pre�set criteria that consider the town, 
the building, the partner and the proposed function.  
As in previous years, labor intensive methods of 
restoration were adopted and local materials were 
prioritized. 55% of the budgets went directly to 
laborers while 60% of the material budgets was 

spent on local materials.  

In 2011, 6 project beneficiaries contributed in cash 
and this sum of $54,011 was used to cover any 
deficits in the project costs as well as emergency 
projects that were not recipients of donor grants. 
While these buildings are important to save, they 
do not necessarily fall into our project guidelines in 
terms of use. Thus, this amount meant, for example, 
that if we observed a building that was about to fall, 
we could draw on this sum to repair the structure 
directly since the money was not restricted to donor 
agreements.

The 12 buildings restored in 2012 include: 

Hosh Al Etem In Birzeit
Nearly collapsed and quite deteriorated before 
work began, this building complex will now serve 

Job creation & restoration:
the adaptive reuse of historic buildings 

Job creation through conservation:
Riwaq’s conservation projects have created 
several job opportunities throughout the 
program’s active work over the last 20 years. 
During 2011, with the generous support of our 
donors, Riwaq provided more than 20,215 direct 
working days as well as 10,107 indirect working 
days for contractors, engineers, and architects, 
as well as skilled and unskilled workers.

9
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as the new residency space for Birzeit University. 
The buildings are owned by the Municipality of 
Birzeit which gave the University a 15 year rent–
free agreement. The project was realized through a 
larger cooperation agreement with IPW which also 
included a training component. 
Total cost: $62,103
Duration: December 2010�April 2012
Donor: WBI & IPW
Generated direct working days: 722

The Red Crescent Center in Hajjah
As mentioned previously, Hajjah is a site where Riwaq 
is working comprehensively on the regeneration of 
the historic center. Prior to the planning phase of 
the regeneration project. An abandoned building 
was turned into the Red Crescent Activity Center 
with a training hall, a kindergarten and a seasonal 
clinic.  The building was rented by the Red Crescent 
Society for 10 years from the Tayyoun family. 
Total cost: $97,795
Duration: January 2011�May 2011
Donor: Government of the Netherlands
Generated direct working days: 1,264

The Palestinian Circus School in Birzeit
Housed in the former gymnastics building of Birzeit 
University’s old campus, generously provided by the 
Nasir family, the Circus School students, artists and 
teachers now enjoy a rent�free permanent space 
for practice along with meeting spaces and a small 
residency for visitors. 

Total cost: $174,500

Duration: March 2011 – September 2011

Donor: The Belgium Government 

Generated direct working days: 2,300

Yasuf Youth Club & Yasuf Meeting Place 
(Madafeh)
Two projects took place concomitantly in Yasuf, a 
small village of 2,000 people in Salfit. Yasuf is a 
village that suffers from surrounding settlements and 
consequent settler attacks.  Riwaq was fortunate to 
partner with such an active community and to be 
able to realize two much needed projects: one to 
serve as a youth center (rented for 15 years from 

10
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the Abdel Fattah family) and the other to serve as 
a multipurpose meeting place (rented for 20 years 
from Musleh family).
Total cost: $123,330 
Duration: March 2011�September 2011
Donor: Sida
Generated direct working days: 2,304 days 

Biddya Women for Life Association 
Workshop &Production Center:
This marks the second project in Biddya, both with 
the Association. The Association is very active in 
the community and has been able to increase its 
functions and capacity over the years. The new 
space is an architecturally rich family house with 
two floors that sits in a central location in the town. 
It will now serve as a sewing and embroidery center 
along with a shop to market products.  The building 
has been rented by the Association from the Taha 
family for the duration of 15 years. 
Total cost: $81,072 
Duration: March 2011�September 2011
Donor: Sida
Generated direct working days: 1,763 days 

Kufr Al Labad Community Center-Al 
Barqawi Castle
The castle in question is by far Riwaq’s biggest project 
in 2011 in terms of size and cost. The municipality 
of Kufr Al Labad rented the building, consisting of 
17 rooms with a 490 square meter courtyard, from 
the family who owns it for the coming 15 years. The 
castle will house all civil society organizations in the 
town and will be the main meeting space for the 
community as well as a location for public festivals 
and celebrations. 

11
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Total cost: $174,617

Duration: March 2011�November 2011

Donor: Sida

Generated direct working days: 3,834 days 

Al Kayed Palace Guesthouse in Sabastiya: 
Sabastiya, one of the Throne Villages, is among 
the 50 historic centers prioritized by Riwaq. In 
2007 Riwaq worked with the Women’s Committee 
for Social Work on the restoration of Kayed Palace 
which is rented by the Committee for 20 years to 
serve as their headquarters and production center. 
In 2011 Riwaq worked with the Committee again, 
this time on the restoration of the second floor of the 
building to be used as a guesthouse where tourists 
can sleep over when visiting the area. 
Total cost: $130,590 
Duration: April 2011�October 2011
Donor: Sida
Generated direct working days: 1,010 days 

Anata Cultural Center
The Anata Cultural Society is one of the most active 

organizations in this community where numerous 
socioeconomic and political issues plague the 
community, mainly because of its proximity to 
Jerusalem. This proximity means Anata is nearly 
inside Jerusalem, but it is also severed from this 
natural connection by the Wall. It is home to an 
infamous checkpoint and a refugee camp. The 
historic center is nearly lost and the cultural society 
is struggling to save the remaining buildings. The 
Rifa’i & Hamdan families leased the building for 13 
years to the Society to be reused as a training and 
activity center for young people in the town.

Total cost: $44,991

Duration: October 2011�December 2011

Donor: Sida

Generated direct working days: 440 days 

Qira Children’s Center
A building complex with 10 rooms and a courtyard 
has been rented by the Children’s Society in Qira 
to serve as their activity center. The Society rented 
the place from the Ali, Tleib & Irbassi families for 
12 years. The premises will host a computer center, 
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a library and a multifunctional space to serve all 
community members. 
Total cost: $85,000
Duration: October 2011�December 2011
Donor: Sida
Generated direct working days: 1,273

Handala Cultural Center in Saffa
The Handala Cultural Society is an active community 
organization that hosts cultural events and activities 
in the town and surrounding villages including 
an annual festival for local cultural organizations. 

The Society has rented a building from its owners 
(Nasser &Karajeh families) for the coming 15 years 
in exchange for renovation. It will be used for offices, 
training rooms, and multipurpose meeting rooms.

Total cost: $90,000

Duration: October 2011�December 2011

Donor: Sida

Generated direct working days: 692

13
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Saleh Al Barghouthi Palace
Deir Ghassaneh
This project comes as a continuation of Riwaq’s work towards the protection of Throne Village palaces and 
castles. After Ras Karkar, Abwein & Sanur, Riwaq was able to secure a grant from the German government 
to protect the Barghouthi Palace in Deir Ghassaneh along with the surrounding plaza. This is the first step 
towards a larger project for the regeneration of the historic center as a whole. 

Total cost: $64,585

Duration: October 2011�December 2011

Donor: Federal Republic of Germany 

Generated direct working days: 750

14
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Community is a key thread that runs through 
all of Riwaq’s activities. Indeed, local ownership 
of the restoration process is crucial to ensuring 
sustainable maintenance and use of renovated 
buildings and old centers.

Riwaq’s projects involve a great deal of interaction 
with communities across the West Bank, one 

of the objectives of the projects being to bring 
cultural and community life back to abandoned 
historic centers. Through 2011 Riwaq planned 
and implemented several cultural, social, musical 
and educational activities in cooperation with 
active local partners in each village.

Culture for all: cultural & community programs 
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Local festivals:
Festivals celebrate local produce, gastronomy, 
crafts and knowledge. Some are already in place 
in communities like Birzeit while others are created 
by Riwaq and the local community to showcase the 
heritage in particular locations.  In 2011, Riwaq 
participated in and supported Heritage Week in 
Birzeit and helped organized the first edition of the 
Okra (Bamiyeh) Festival in Hajjah.  

In the summer of 2011 Riwaq was a major partner 
in the Annual Heritage Week in Birzeit organized by 
Al Rozana Association to promote Birzeit’s heritage. 
In addition to partnering in the event itself, Riwaq 
organized its own attraction point called“On the 
Roof: a panoramic view of Birzeit” in the form of 
a large slide that began on a roof of one building 
overlooking the historic center. The idea was to 
create an opportunity to see the urban fabric from 
a different point of view, a Birzeit rooftop Climbing 
upon roofs to reach the slide enabled participants 
to see both a map that showed the skyline of Birzeit 
and also a panoramic view of Birzeit. 

Riwaq also organized the first local festival in the 
village of Hajjah. The festival took place on 23 July 
2011 to celebrate Hajja’s okra (bamiyeh). Hajjah 
is well known in Palestine for its okra, and the 
community is proud of this reputation. In addition 
residents of the historic center cultivate okra in the 
land plots inside and surrounding the center. To 
celebrate this, Riwaq worked with the local farmers 
and community to organize their own Okra Festival. 
It was the first festival of its kind in the town and 
there are plans to organize it next year as well. 

Concert at the Palace program:
A new activity Riwaq began in August 2011 

in Sebastiya, the Concert Series will continue 
throughout 2012. The idea is to program musical 
concerts at old buildings in Palestine to bring 
people and live music to different Ottoman castles 
in the Throne Villages of Palestine. Those castles 
were built in the late Ottoman period and enjoy 
strategic locations overlooking their surroundings, 
distinctive architectural features, and large terraces 
and courtyards. The Series aims at highlighting the 
importance of those castles and their protection 
by exposing people to them as dynamic social and 
cultural venues which feature music and food. The 
Series, moreover, offers an active way to encourage 
tourism in Palestine.

The first concert was held in Sebastiya parallel to a 
Ramadan Iftar. Rather than hosting Riwaq’s annual 
Iftar in a restaurant this year, the Iftar took place in 
the Kayed Palace in Sebastiya with the food prepared 
by the Women’s Association. The concert then took 
place at the old Roman Amphitheater.  Students 
from Al�Kamndjati Association played at the concert 
which was attended by the people of Sebastiya and 
two bus loads of people from Ramallah. 

The second concert was held in Adh Dhahiriya 
on 4 December 2011, with cooperation from Al�
Kamndjati which performed a three hour concert 
that entertained a number of visitors, Riwaq’s 
friends, and locals from Adh Dhahiriya, including 
children and students.  The day included a tour 
of the old town of Adh Dhahiriya to introduce the 
historical story of the place and Riwaq’s conservation 
work to date. 

Walks and Talks:
Through its “Walks and Talks” series, Riwaq 
organized several walks to, around and through 
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historic centers that are part of the regeneration 
program or part of the tourism trails. Ten walks took 
place in which Riwaq’s team and visitors were able 
to become more acquainted with and introduced 
to cultural heritage in rural Palestine. In addition 
Riwaq’s team gave 12 talks at the various sites of 
restoration projects, dealing with the importance of 
historic structures and how to save as well as benefit 
from them.

Trainings
In 2011 Riwaq was part of a series of training 
sessions and workshops. Some were held abroad, 
for which Riwaq’s team and stakeholders traveled, 
and some were held in Palestine and targeted crafts 
people and professionals. 

Riwaq’s Michel Salameh attended a 2.5 month 
course in Rome on stone conservation from 13 
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April to 1 July 2011 organized by ICCROM. Michel’s 
training was supported by Riwaq and ALESCSO 
(ATHAR Program).

Shatha Safi from Riwaq and Da’ad Seirafi from the 
Ramallah Municipality attended a training session 
on “the rehabilitation policies and strategies of 
cultural ministries and institutions in Morocco”  
in Rabat through the MH project, while Sahar 
Qawasmi from Riwaq and Nour Khdeiri from the 
Birzeit Municipality traveled to Tunis for a training 
on“ Restoration/Conversion.”Sahar Qawasmi and 
Lana Judeh, both from Riwaq, went to Beirut for a 
training on  “Contemporary Heritage.” 

Moreover, Ruba Salim and Khaldun Bshara visited 
Namur, Belgium, in February 2011 for a conference 
on “Structural Interventions in Historic Context” 
and were introduced to the restoration techniques 

being taught at IPW there. In addition they were 
particularly focused on structural consolidation 
techniques and methods applied in IPW.   

Locally and in cooperation with IPW, Riwaq 
organized three training workshops in Palestine. The  
first was on “Metro�Photography Laser & Infrared” 
by Serge Paeme who trained Riwaq’s architects on 
survey techniques using a technology that connects 
photos to detailed survey works. The second was 
on traditional iron works by Laurent Bouvy that took 
place in al Jalazone refugee camp and was attended 
by Riwaq’s team and 5 local blacksmiths. The third 
was on painting wooden ceilings, which took place in 
al Kamandjati hall in Jenin where Riwaq constructed 
a wooden ceiling in 2009; the workshop was given 
by Caroline Pholien and attended by Riwaq’s team 
and 4 craftsmen from the area. 
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Creating connections: local 
and international 

“Mutual Heritage” 
2011 was the 3rd and final year of the EuroMed 
Heritage 4 project called “Mutual Heritage” which 
was implemented in partnership between several 
Mediterranean countries and funded by the EU 
to include a tourist trail, trainings, and projects. It 
was a very active year for this project as a brilliant 
“heritage map” was prepared at Riwaq, published 
in May 2011. The text and graphic design of the 
heritage guide were prepared throughout 2011, with 
a number of authors participating in constructing 
this guide, which is currently being published.

The tourist trail from Birzeit to Taybeh called “Re�
Walk Heritage: Ramallah Highlands Trail” is not just 
about connecting Palestine internally but it is also 
about creating connections with other partners and 
countries. The project partnership includes France, 
Morocco, Tunisia, Italy and the Palestinian Authority; 
each partner works on heritage guides & maps as 
well as exhibitions and trainings, thus creating a 
common understanding of our mutual heritage and 
sharing knowledge and experience while fostering 
new friendships.  

Within this project, Riwaq held several activities in 
2011:

1. Heritage guided tour: A total of 7 heritage guided 
tours were implemented with different groups, 
including international tourists, international 
students, local university and school students.

2. Exhibitions: as part of the EU project Mutual 
Heritage a number exhibitions took place locally 

and regionally, including:  

•	 Riwaq’s exhibition of the Room Makeover 
Project was shown in Birzeit University 
on 10 February 2011 with over 70 Birzeit 
University students in attendance. It was 
also shown in Bologna, Italy, in 2011, and 
at the Lebanese University in Beirut in 
September.

•	 Two exhibitions where shown at Birzeit 
Heritage Week (13�17 July) one from the 
National University of Architecture (ENA) 
in Morocco illustrating the “20th Century 
Architectural Heritage of Moroccan Cities” 
while the second was an exhibition looking 
at mutual heritage in the area, called 
“HERISCAPE: Cities & Landscapes Of 
Modernity In The Mediterranean Area�
Highlighting Heritage Projects From 
Morocco, Tunisia & Palestine.”

Urban Discussion Initiatives 
In 2010�2011, Riwaq ventured into two partnerships 
that go beyond building restoration.  Riwaq worked 
with Art Territories on “Designing Civil Encounter,” a 
two day symposium and urban tour in Ramallah and 
the surrounding urban expansion. Riwaq supported 
and was part of the design of the urban tour. 

Riwaq also worked with the Birzeit University 
Ethnography Museum on the  3rd Edition of the 
Cities’ Exhibition, entitled:“Between Ebal and 
Gerzim,” through which it supported the production 
of one intervention and developed a long�term 
partnership with the Museum. 

Such partnerships attest to Riwaq’s ongoing and 
long�term commitment to contributing to innovative 
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and daring cultural productions in Palestine 
and its ongoing research into space formations, 
urbanization and change.

4CHO Cooperation:
Within the 4CHO Cooperation, Riwaq continued 
to work side by side with other cultural heritage 

organizations in Palestine: CCHP, HRC & OCJRP�WA. 
Of special mention is Riwaq and CCHP’s joint project 
for the regeneration of the old town of  al Jaba’a in 
the Bethlehem district. This is a small scale project 
that included survey, documentation,preventive 
conservation, and project prioritization in cooperation 
with the local community. 
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Tom Kay Award:
2011 was the third round of Riwaq’s Tom Kay Award for freehand sketching. The award was open to participants 
from three Palestinian universities: An�Najah University, Palestine Polytechnic University, and Birzeit University. 
28 students participated, and drawings were judged by a panel consisting of Adah Kay (Tom’s wife), Dr. Tina 
Sherwell (director of the International Academy of Art–Palestine), Fida Touma (co�director of Riwaq), and Lana 
Judeh (Riwaq). The drawings were judged according to drawing techniques, composition, expression, the ability to 
draw from reality, and originality. A young woman named Rania Jamous, a student from Al� Najah University, won 
the first place award for a splendid drawing. 
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Annex
Facts about Riwaq :
Board of Directors: 
Maha Abu Shusheh President of the board
Lana Abu Hijleh  Vice president
Ghassan Abdullah Treasurer
Jalal Khader Secretary
Vera Tamari Member
Christo Burshe Member
Areej Hijazi Member

Riwaq team 2011:

Farhat Muhawi  Head of planning &
Development

Fida Touma Co- Director
Huda Dahdol Site engineer

Iyad Issa  Architect/ project
coordinator

Khaldun Bshara Co- Director
Lana Judeh  Architect/ project

coordinator
   Marie Taylor  Architect
           Michael Far Financial Manager
Michel Salameh  Architect/ project

coordinator
Muhammad Sobhi Office support
Nizam Oweidat  Site engineer
Ruba Saleem  Architect/ project

coordinator
Sahar Qawasmi  Coordinator of MH 

 project
Samah Daragmeh  Administrative 

 Assistant

In 2011, the board accepted new members in the 
general assembly thus enlarging it from 13 to 23. 
New board elections are due in October 2012. 

Riwaq wins the Prince Claus Award 
In September 2011, Riwaq was awarded one of the 2011 awards for the Prince Claus Fund 
for Culture & Development. The Prince Claus Awards are presented annually to individuals, 
groups and organizations in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean for their outstanding 
achievements in the field of culture and development and the positive effect of their work on their 
direct environment and on the wider cultural or social field.
“Riwaq is awarded for its significant achievements in preserving and reinvigorating sites of 

historical and architectural significance, for linking cultural heritage with community development 
and economic opportunities, for nourishing collective memory and strengthening Palestinian identity, and for its 
daring and pioneering work in a context marked by conflict and military occupation.”
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             Shatha Safi  Architect/ project
coordinator

Suad Al- Amiry  PR & Fundraising
Yousef Dar Taha Architect

Funders
AFESD: Arab Fund for Economic & Social 
Development 

Ford Foundation

IPW: The Institute of Walloon Heritage (Belgium) 

SIDA – the Swedish International Development 
Cooperation Agency 

The Representative Office of the Netherlands 

The EU: EuroMed Heritage IV

WBI: Wallonie�Bruxelles International
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Note: For a full report with all detailed notes please visit Riwaq’s website� www.riwaq.org

Statement of Financial Position
As at December 31, 2011

2011 2010
Notes U.S. $ U.S. $

Assets
Non�current assets
Property and equipment 3 204,531 63,186

204,531 63,186
Current assets
Contributions receivable 4 1,446,008 3,504,578
Other current assets 5 125,983 23,467
Cash and short�term deposits 6 1,853,848 1,806,258

3,425,839 5,334,303
Total Assets 3,630,370 5,397,489

Net Assets and Liabilities 
Net assets
Unrestricted net assets 1,107,983 1,014,904
Special reserve 7 61,535 61,535
Total net assets 1,169,518 1,076,439

Non-current liabilities 
Deferred revenues 8 25,083 35,294
Provision for employees’ indemnity 9 194,846 293,657

219,929 328,951

Current liabilities 
Accounts payable and accruals 10 255,504 409,833
Temporarily restricted contributions 11 1,985,419 3,582,266

2,240,923 3,992,099
Total liabilities 2,460,852 4,321,050
Total Net Assets and Liabilities 3,630,370 5,397,489
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Statement of Activities and Changes in Net Assets
For the year ended December 31, 2011

2011 2010

Notes U.S. $ U.S. $

Revenues 

Temporary restricted contributions released 
from restriction

11 1,846,288 2,068,960

Unrestricted contributions 12 13,723 32,203

Other revenues 13 203,810 76,628

Deferred revenues recognized 8 19,668 8,816

2,083,489 2,186,607

Expenses 

Projects’ expenses 14 1,846,288 2,077,081

Administrative expenses 15 139,111 18,751

Currency exchange loss 5,011 41,942

1,990,410 2,137,774

Increase in net assets 93,079 48,833

Net assets, beginning of year 1,076,439 1,027,606

Net assets, end of year 1,169,518 1,076,439
28
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Statement of Cash Flows
For the year ended December 31, 2011

2011 2010
U.S. $ U.S. $

Cash flows from operating activities:
Increase in net assets 93,079 48,833

Non-cash adjustments to reconcile increase  in net 
assets to net cash flows from operating activities:
Depreciation 21,671 18,751
Provision for employees’ indemnity 45,546 103,145
Deferred revenues recognized (19,668) (8,816)
Loss from disposal of property and equipment 219 �

140,847 161,913
Working capital adjustments: 
Contributions receivable 2,058,570 (1,914,045)
Other current assets (102,516) 239,450
Accounts payable and accruals (154,329) 246,639
Temporarily restricted contributions (1,596,847) 1,120,343
Deferred revenues 9,457 20,607
Payments of employees’ indemnity (144,357) (211,922)
Net cash flows from (used in) operating activities 210,825 (337,015)

Cash flows from investing activities:

Purchase of property and equipment (163,235) (20,607)
Net cash flows used in investing activities   (163,235) (20,607)

Increase (decrease) in cash and cash equivalents 47,590 (357,622)

Cash and cash equivalents, beginning of year 1,806,258 2,163,880
Cash and cash equivalents, end of year 1,853,848 1,806,258
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Notes to the Financial Statements
December 31, 2011

1. Activities
Riwaq Center for Architectural Conservation (Riwaq) is a non�government, non�for�profit organization established 
in June 1991. Since its establishment, Riwaq’s main aim is the protection of the cultural, architectural and 
natural heritage of Palestine. As Riwaq recognizes the benefits of group work, it has always sought to join 
efforts with other organizations, local and international, which care to protect the cultural heritage. On August 
22, 2004, Riwaq was officially registered in Ramallah with the Palestinian Ministry of Interior under registration 
number RA�22318�CU. 

Riwaq carries out its activities through six units; the national registry of historic buildings unit, the architectural 
renovation unit, the urban planning and development of historic cities unit, the research and publication unit, 
the social awareness and the incorporation of the society unit and the management and financial unit.

Riwaq’s financial statements as of December 31, 2011 were approved by the Board of Trustees on April 8, 
2012. 

2.1 Basis of Presentation 
The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
(IFRSs), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB).  

The financial statements have been presented in U.S. Dollars, which is the functional currency of Riwaq.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention.

2.2 Changes in accounting policy and disclosures
The accounting policies adopted are consistent with those of the previous financial year except that Riwaq has 
adopted the following new and amended IFRS. Adoption of this standard did not have any effect on the financial 
performance or position of Riwaq.   

IAS 24 – Related Party Disclosures (Amendment)

The following standard has been issued but is not yet effective, and has not been adopted by Riwaq:

IFRS 13  Fair Value Measurement 

2.3 Judgments and estimation uncertainty
Riwaq’s financial position and changes in net assets are sensitive to accounting methods, assumptions, 
estimates and judgments that underlie the preparation of the financial statements. Riwaq bases its estimates 
on its past experience and on various other assumptions deemed reasonable, the results of which form the 
basis for making judgments about the carrying values of assets and liabilities. Due to different assumptions and 
situations, the actual results may differ significantly from these estimates.
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2.4 Summary of significant accounting policies
Donations revenue
Donor’s unconditional pledges are those pledges where donor does not specify prerequisites that have to be 
carried out by the recipient before obtaining the fund. 

Donations revenue from unconditional pledges are recognized as follows:

•	 Unconditional pledges that are not restricted by donor for a specific purpose or time are recognized as 
revenue when the pledge is obtained.

•	 Unconditional pledges that are temporarily restricted by donor for a specific purpose or time are recognized 
as revenue when such purpose or time is satisfied.

Deferred revenue
Donations related to property and equipment are stated at fair value, recorded as deferred revenues and 
recognized as revenue on a systematic basis over the useful life of the asset.

Expenses recognition
Expenses are recognized when incurred based on the accrual basis of accounting.

Impairment and uncollectibility of financial assets
An assessment is made at each statement of financial position date to determine whether there is objective 
evidence that a specific financial asset may be impaired. 

If such evidence exists, any impairment loss is recognized in the statement of activities and changes in net 
assets. Impairment is determined as follows:

•	 For assets carried at fair value, impairment is the difference between cost and fair value;

•	 For assets carried at cost, impairment is the difference between carrying value and present value of future 
cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset; 

Fair value of financial instruments
The fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position approximate 
their carrying amounts largely due to the short�term maturities of these instruments. Where the fair value of 
financial assets and financial liabilities cannot be derived from active markets, they are determined using valuation 
techniques including the discounted cash flows model. The inputs to these models are taken from observable 
markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values.

Cash and short-term deposits 
Cash and short�term deposits in the statement of financial position comprise cash at banks and on hand, and 
short term deposits with an original maturity of three months or less.

For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and short�term 
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deposits as defined above, net of outstanding bank overdrafts.

Contributions receivable 
Contributions receivable are stated at the original amount of the unconditional pledge less amounts received 
and any uncollectible pledges. An estimate for the uncollectible amount is made when the collection of the full 
unconditional pledge is no longer probable.
Property and equipment
Property and equipment are stated at cost, net of accumulated depreciation and any impairment in value, if any. 
Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment. All other repair and maintenance 
costs are recognized in the statement of activities and changes in net assets as incurred. Land is not depreciated.
Depreciation is calculated on a straight line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

Years

Equipment and computers 3�7

Furniture 10

Leasehold improvement 10
An item of property and equipment and any significant part initially recognized is derecognized upon disposal or 
when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition 
of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the 
asset) is included in the statement of activities and changes in net assets when the asset is derecognized.
Income taxes
Riwaq is a not�for�profit organization; accordingly, it is not subject to income tax.
Accounts payable and accruals
Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for goods or services received whether billed by 
the supplier or not.

Provision for employees’ indemnity 
Provision for employees’ end of service benefits is calculated in accordance with the labor law prevailing in 
Palestine, and Riwaq internal policies, based on one month indemnity for each year of employment.

Employee’s provident fund is provided for through contributing 10% and 5% of the gross salary by Riwaq and 
the employees, respectively.

Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are recorded at the rate of exchange ruling at the date of the transaction. 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the rate of exchange ruling 
at the statement of financial position date. All differences are taken to the statement of activities and changes 
in net assets.
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