
 

Dar Canawati signing agreements 
July 23,2012 

Among its wide collection of 
rehabilitation projects in Bethlehem 
District, funded by the Government of 
Sweden / Swedish International 
Development Cooperation Agency 
(Sida), through United Nations 
Educational, Scientific, Culture 
Organization (UNESCO) – Ramallah 
Office, Centre for Cultural Heritage 
Preservation (CCHP) has signed the 
agreement to rehabilitate Dar 

Canawati building in Bethlehem with John Paul II Foundation the partner organization of 
the project, where Bethlehem Municipality witnessed the signing. 

CCHP in cooperation with John Paul II Foundation arranged a workshop in this day to 
introduce the project of rehabilitating Dar Canawati, with the presence of Father Ibrahim 
Faltas, president of the foundation in the Middle East, Dr. Kholoud Daibes, and Dr. Sameer 
Hazboun president of Chamber of Commerce in Bethlehem, Eng. George Sa'adeh deputy 
mayor of Bethlehem, Mr. Hani Al-Hayek Mayor of Beit Sahour, and number of local 
organizations representatives. 

Eng. Sa'adeh, deputy mayor of Bethlehem praised the role of the CCHP in adapting our 
traditional building and preserving our cultural identity, and stressed the need to protect 
such sites and buildings providing headquarters for the local organizations to serve the 
community. 

Arch Issam Juha, Director of the CCHP 
pointed out that this project is part of 
the programme "Local Development 
through the Rehabilitation and 
Revitalization of the Historic Built 
Environment in Palestine", initiated by 
the centre in 2005 and funded from the 
Swedish Government through the 
Swedish International Development 



Cooperation Agency "Sida".  Through this program, the CCHP has been able to rehabilitate 
more than 25 buildings in Bethlehem District, providing around 60.000 working days for 
more than 3.000 workers. Moreover, Arch. Juha indicated that the CCHP and the Bethlehem 
Municipality will be cooperating to implement future projects in the area, such as Hosh Al-
Syrian, Al-Madbasah Street and others which shall be an attraction point to locals and 
tourists alike. 

Dr. Robert Tabash presented a simple explanation about the cooperation between John Paul 
II Foundation and Mesi Ricordia in Italy that will be assisting John Paul II in implementing 
its activities and programmes in Dar Canawati after rehabilitation. 

In turn, Father Faltas thanked all who contributed to the success of this day and especially 
the owners of the building, and provided a simplified definition about John Paul II 
Foundation and their role in serving the man and the land in the Middle East, especially as 
the foundation is currently finishing a major hospital in southern Lebanon and building a 
cultural and social centre for youth in Iraq in addition to the start of emergency programme 
to help the Syrians refugees affected by the current situation in Syria, and praised the role of 
CCHP in preserving cultural heritage. 

Arch. Luma Qumsieh - Khoury has submitted presentation including the strategy of the 
Centre in preserving cultural heritage and the implementation phases of the project, which 
includes the proposed designs and functions. 

A Slide show by Ms. Mays Salsa', Head of Public Awareness and PR was presented to 
strengthen the partnership between the Centre and the institutions of civil society in order to 
protect the cultural heritage and preserve it, which affect in the maintenance of the elements 
of national identity and propel the national economy. In addition to displaying pictures of 
some projects of the Centre before and after rehabilitation. 

In conclusion, all parties thanked Sida and the owner of the building who was cooperative in 
adapting his building to serve the community and its institutions. 

 

  



 

 توقيع اتفاقية ترميم دار القنواتي في بيت لحم

2012/07/23 

ضمن مجموعة مشاريع تأهيل 
المباني التقليدية التي ينفذها مركز 

في محافظة  حفظ التراث الثقافي
بيت لحم والممولة من الوكالة 

، "سيدا"السويدية للتنمية الدولية 
تم باألمس توقيع اتفاقية ترميم دار 

قنواتي في بيت لحم بين كل من 
مركز حفظ التراث الثقافي 

ع، المشرف والمنفذ للمشرو
ومؤسسة يوحنا بولس الثاني التي 

 .ستقوم بإشغال المبنى بعد الترميم، والتي شهدت عليها بلدية بيت لحم
 

لقاء   حيث نظم مركز حفظ التراث الثقافي ومؤسسة يوحنا بولس الثاني في هذا اليوم
يم فلتس للتعريف بأهمية مشروع إعادة تأهيل دار القنواتي، بحضور كل من األب إبراه

رئيس المؤسسة في الشرق األوسط، والدكتورة خلود دعيبس، والدكتور سمير حزبون 
رئيس الغرفة التجارية، والمهندس جورج سعادة نائب رئيس بلدية بيت لحم، والسيد 
 .هاني الحايك رئيس بلدية بيت ساحور، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات المحلية

 
عت في قاعة وقد بدأت االتفاقية التي وق

مؤسسة يوحنا بولس الثاني، بكلمة نائب 
سعادة أشاد فيها بدور . رئيس البلدية م

المركز في االستفادة من المباني 
التراثية والمحافظة عليها تأكيداً لهويتنا، 
والذي يعتبر تحٍد صعب خاصة في ظل 
هذه الظروف، كما وأكد على ضرورة 

حماية مثل هذه المواقع المهمة لمنح 
مجتمع والمؤسسات العاملة فيه ال

 .الفرصة لتقديم خدماتها



 وأكّد المهندس عصام جحا، مدير مركز حفظ التراث الثقافي أن هذا المشروع المميز
لتطوير المحلي من خالل إعادة تأهيل مراكز البناء التاريخية "يأتي في إطار برنامج 

سويدية من خالل مؤسسة بتمويل من الحكومة ال" وإحيائها في المناطق الفلسطينية
 25، حيث استطاع من خالله تأهيل أكثر من 2005، والذي بدأه المركز عام "سيدا"

 3.000يوم عمل ألكثر من  60.000منزالً في محافظة بيت لحم، وتوفير ما يقارب 
كما وأشار إلى المشاريع المستقبلية في المنطقة والتي سيقوم بها المركز   .عامل

ية بيت لحم منها مشروع ترميم حوش السريان، وشارع المدبسة بالتعاون مع بلد
 .وغيرها، لتصبح نقاط جذب للمحليين والسياح

 
وقدم الدكتور روبير طبش شرحاً بسيطاً عن التعاون بين مؤسسة يوحنا بولس الثاني 
ومؤسسة الرحمة في ايطاليا والتي ستقوم بمعاونة مؤسسة يوحنا بولس الثاني بتنفيذ 

 .وبرامجها في دار القنواتي بعد الترميمأنشطتها 
 

وبدوره شكر األب فلتس جميع من ساهم في إنجاح هذا اليوم وبخاصة مالكي المبنى، 
وقدم تعريفاً مبسطاً عن مؤسسة الرحمة ومؤسسة يوحنا بولس الثاني ودورها في خدمة 

مستشفى  اإلنسان واألرض في الشرق االوسط، خاصة ان المؤسسة تقوم حالياً بتشطيب
كبير في جنوب لبنان وبناء مركز سبابي ثقافي اجتماعي في العراق باإلضافة إلى بدء 

المؤسسة ببرنامج عمل طارئ لمساعدة الالجئين السوريين المتأثرين من االوضاع 
الراهنة في سوريا، وأشاد بدور مركز حفظ التراث الثقافي في الحفاظ على الموروث 

 .الثقافي
 

خوري المشرفة على المشروع عرضاً مصوراً تخلل  -قدمت المهندسة لمى قمصية وقد 
إستراتيجية عمل المركز في الحفاظ على التراث الثقافي ومراحل تنفيذ المشروع والذي 

 .يتضمن التصميم المقترح للمشروع، باإلضافة إلى لمحة تاريخية عن المبنى
 

المجتمعية والعالقات العامة في المركز ودعت السيدة ميس سلسع مسؤولة قسم التوعية 
إلى تعزيز الشراكة بين المركز ومؤسسات المجتمع المدني بهدف حماية التراث الثقافي 

والحفاظ عليه، وذلك لما ينطوي عليه من مقومات صون الهوية الوطنية ودفع عجلة 
ضافة باإل  .االقتصاد الوطني، وشددت على ضرورة الشراكة المجتمعية في التخطيط

 .إلى عرض صور عن بعض مشاريع المركز قبل وبعد الترميم
  

 


