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خلفية عامة

مؤسسة تنموية، مستقلة، غير ربحية، تعمل 
في تطوير الثقافة والتربية في فلسطين 

والعالم العربي، عبر التركيز على األطفال، 
والمعلمين، والمبدعين الشباب.  تأسست 
وسجلت العام 1993 في المملكة المتحدة 

كمؤسسة خيرية )رقم 1029450(، وكشركة 
خيرية محدودة الضمان )رقم 2171893(، 
وباشرت العمل في فلسطين العام 1998 
.)F-0035- QR كمؤسسة غير ربحية )رقم

الرؤيا

مجتمع معرفي يتسم بالعدل والحرية 
والتسامح، ويتبنى الحوار، ويقدر العلم والفن 

واألدب وينتجها، وذو حضور عالمي وفاعل.

المركز الثقافي الجديد 



الرسالة

 مؤسسة مستقلة تعمل في مجال المعرفة
واإلبداع، من أجل تحقیق بیئة ثقافیة حیویة

محفزة لإلنتاج المعرفي التحرري.
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تقدير اإلنسان والدفاع عن حقوقه وكرامته

انطالقاً من التراث اإلنساني، وانسجاماً مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي ينص على 
أن الناس يولدون »أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميراً، وعليهم أن 

يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء«، فإن المؤسسة تعمل على تكامل التطور الذاتي وخدمة اآلخرين، 
مراعية التوازن بين االهتمامات الفردية واالهتمامات العامة، والتركيز على تقديم خدمات عامة 

واسعة النطاق ورفيعة المستوى.

الحرية، والتعددية، والحوار، وإنتاج المعرفة

تؤمن المؤسسة بحق كل فرد في حرية التفكير والمعتقد، وحرية التعبير عن ذلك، وتتبنى هذه 
الحقوق في ثقافتها الداخلية، وفي ممارستها في حقلي الثقافة والتربية، وتعتمد مبدأ المشاركة 

في الحوار والممارسة، بما يسهم في إنتاج المعرفة.

تقدير قيمة العمل بروح الزمالة وتثمين اإلنتاج

تدرك المؤسسة أن تحقيق رسالتها وأهدافها العامة يعتمد على فاعلية العمل الذي تقوم به، 
وقيمته، ومعناه بالنسبة للفئات التي تعمل معها، وتسعى إلى أن يتم ضمن روح الزمالة والشراكة 

بين المؤسسة والعاملين فيها والفئات التي يتم العمل معها من أطفال، ومبدعين، ومعلمين، 
وغيرهم من المستفيدين.

الجرأة بالحق

تدرك المؤسسة أن التطور والسالم والعدالة المستدامة، تتطلب الجرأة بالحق، ورفع الصوت عالياً 
نصرة للقضايا اإلنسانية العادلة.
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التمويل واالستدامة

تتولى عائلة القطان تغطية النفقات اإلدارية ومعظم تكاليف برامج المؤسسة من أجل ضمان 
استقالليتها واستدامتها في خدمة أهدافها، وتسعى المؤسسة إلى الحصول على تمويل خارجي 

مشارك بهدف توسيع تدخالتها القائمة، أو استحداث تدخالت جديدة في إطار برامجها الرئيسة.  
وحسب سياسة المؤسسة، ال يجوز للتمويل الخارجي المشارك أن يتجاوز نسبة 40% من الموازنة 

السنوية، وأن يكون التمويل الخارجي غير مشروط، وأن ال يناقض رسالة المؤسسة وقيمها.

وبلغ إجمالي نفقات المؤسسة في فلسطين ما بين العامين 1998-2017 حوالي 82 مليون دوالر، 
موزعة حسب مصادر التمويل على النحو التالي:

مواقع العمل

يتركز عمل المؤسسة في فلسطين مع تدخالت في لبنان من خالل مشروع »صالت: روابط من 
خالل الفنون«، وفي المملكة المتحدة من خالل »قاعات الموزاييك«.

مصادر أخرى 

مليون دوالر )%1(

عائلة القطان

65 مليون دوالر (%79)

متويل خارجي

16 مليون دوالر )%20(

مركز الطفل - غزة
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فريق المؤسسة

مجلس األمناء

مجلس األمناء هو الهيئة العليا في نظام حاكمية المؤسسة، ولديه المسؤولية الكاملة عن تحديد 
سياسات المؤسسة واستراتيجياتها، واإلشراف على برامجها وأنشطتها، ورصد األوضاع القانونية 

والمالية للمؤسسة وتقييمها، فضاًل عن توفير الموارد الالزمة الستدامتها وتطورها.  وقام 
المجلس بمراجعة هيكليته، ليضم لعضويته عدداً من المتخصصين والمهنيين في مجاالت عمل 

المؤسسة، حيث انضمت ناديا حجاب إلى المجلس كأول عضو من خارج عائلة القطان في حزيران 
2012، تبعه انضمام عبلة معايعة في حزيران 2014، ود. خليل هندي في العام 2016،ود. رائف 

زريق في العام 2017.

المؤسسون

عبد المحسن القطان )1929- 2017( وليلى مقدادي - القطان )1934 - 2015( 

مجلس األمناء

عمر القطان

رئيس مجلس األمناء

د. جنوى القطان 

عضواً

 ناديا حجاب

سكرتير

عبلة معايعة

عضواً

د. خليل هندي

عضواً

د. رائف زريق 

عضواً

فريق المؤسسة في رام اهلل مع السيد عبد المحسن القطان، 2015
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من مهرجان العلوم والطفولة 
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يعتبُر برنامج البحث والتطوير التربوّي أّن 
أّي تغيير يجب أن ينطلق من مفاصل التعليم 

األساسّية، وهي نوعّية التعليم ومناهجه، 
وتكّون المعلّمين ومكانتهم االقتصادّية 

واالجتماعّية، والسياسات التربوّية.

ويعمل البرنامج من أجل تحقيق ذلك مع 
المعلّمين والمعلّمات مباشرة، فيتطلّع إلى 

تحسين نوعية التعليم في فلسطين والعالم 
العربّي عبر برامج ومشاريع مستمّرة؛ مثل 

الدراما في التعليم، والكتابة المسرحّية، 
والثقافة والفنون والمشاركة المجتمعّية، 

والتكّون المهنّي لمربّيات الطفولة المبّكرة، 
والتعلّم عبر المشروع، وإحياء الدمى، 

والثقافة السينمائّية في المدارس.

كما ينظم البرنامج سنوياً »المدرسة 
الصيفية: الدراما في سياق تعلمي«، 

ومساقات شتوية، وبرنامجاً للتبادل بين 
مربيات الطفولة المبكرة في فلسطين 
ومدرسة وودرو في المملكة المتحدة.

يعمل البرنامُج في عّدة مراكَز فّعالة 
منتشرة في محافظات فلسطين، منها مركز 
المعلّمين في نعلين، والمنتديات التي أنشئت 
بمبادرٍة من المعلّمين في مناطقهم. ويحرُص 
على توفير مصادر نوعّية في مجالْي التربية 

والثقافة، عبر مكتبتيْن في رام اهلل وغزة، 
وإصدار مجلة »رؤى تربوّية« الفصلّية، وذلك 

ضمن مسار يشمل نشَر كتب ومقاالت 
متخّصصة عربّية ومترجمة تواكب التطّورات 

الفكرّية في العالم.

المسارات البرامجية

تعمل المؤسسة منذ تأسيسها في تطوير الثقافة والتربية في فلسطين والعالم العربي، من خالل 
ثالثة مسارات برامجية هي التربية، والطفولة، والثقافة، تنفذ من خالل: برنامج البحث والتطوير 

التربوي، مركز الطفل - غزة، برنامج الثقافة والفنون، قاعات الموزاييك، إضافة إلى البرنامج 
العام الذي يعمل على إخراج نشاطات برامج المؤسسة إلى الفضاء العام وإدارة البرنامج السنوي 

للمركز الثقافي الجديد في مدينة رام اهلل. 
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»ومن كل هذا الخراب نربي األمل، ونشحن م
طاقتنا ليومنا ولغدنا، سنكون في كل لحظة 

في مواجهة مع أطفالنا، ينبغي أن نضيء 
مسارات الغد ال أن نطفئها، أن نحرر أفق 

الحرية ال أن نكّبله«. 

وسيم الكردي - مدير برنامج البحث 
والتطوير التربوي

»الدراما تتيح لنا مكانًا متخّياًل، نستطيع 
فيه أن نسأل األسئلة التي ال نستطيع 

طرحها في الواقع«. 

رزق عرموش - معلم في مدارس الفرندز 
الثانوية 

من مساقات الدراما في التعليم 2017 
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»كنت أمنع طالباتي من ارتكاب األخطاء، 
الدراما عّلمتني أّننا حين ُنخطئ، ُيتاح لنا 

مجاٌل أوسع لالستكشاف«. 

عائشة سالمة - معلمة في مدرسة بنات 
عناتا الثانوية 

»إّن التحّول الذي خضته منذ التحاقي 
ببرنامج التكّون المهنّي في »القطان« 

جذرّي، أنا أرى األطفال اآلن بشكٍل أعمق، 
وكأّنما تعّرفت عليهم من جديد«. 

براءة أبو حّماد - مربية في روضة الوكالة 
الفلسطينية العيزرية

معلماً ومعلمة من فلسطين والعالم 
العربي شاركوا في المدرسة الصيفية 

حتى العام 2017

582

منتدًى للمعلّمين ما بين منتدياٍت قائمة، 
وأخرى نُوى أو قيد التأسيس.

16

 مشاركة ما بين مؤتمرات وورشات عمل 
في دول حول العالم

11

 كتب وعدد من مجلة 
"رؤى تربوية العام 2017"

4
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أُنشئ المركز للتعويض عن انعدام الفرص 
والحوافز المفتوحة لألطفال حتى سن 15 
عاماً، في المدارس وأماكن أخرى، ويهدف 

إلى تغذية فضولهم، وتوسيع مداركهم، 
وتسهيل وصولهم إلى ثقافات خارجية. كما 

يقدم المركز األنشطة المشتركة لألهالي 
واألطفال دون السادسة لتعزيز الروابط بين 

األطفال وأهاليهم.

تم افتتاح المركز في أيلول 2005، وهو 
قائم على أرض مساحتها 3 آالف متر مربع 
خصصتها بلدية غزة، مشكورة، للمؤسسة. 

وتحتوي مكتبته على أكثر من  100 ألف 
مادة مكتبية، ما يجعلها واحدة من أكبر 

مكتبات األطفال وأكثرها تطّوراً في العالم 
العربي، كما يقّدم المركز مجموعة متنّوعة 

من المعلومات وخدمات المكتبات.

ويعّزز المركز تقدير الفنون من خالل 
البرامج الفنية، كما يُرّسخ االنتماء إلى 

الهوّية الثقافية العربية، إضافة إلى تعزيز 
شعور األطفال بالملكية واالنتماء إلى المركز 

الذي ُوجد من أجلهم. كما يقدم العديد 
من برامج العلوم والتكنولوجيا بأساليب 

ممتعة وتفاعلية تخلق الرغبة لدى األطفال 
لالستكشاف والتعرف والبحث عبر فضاءات 
تجريبية يشارك فيها األهالي أيضاً، إضافة 

إلى  برامج تمكين مهنّي للمكتبيين والعاملين 
في مجال الطفولة.

وتمتّد خدمات المركز خارج أروقته، عبر 
وحدة الخدمة الممتدة، إلى المناطق األبعد 

عن المركز في قطاع غزة، من خالل مشروع 
»مناطق صديقة للطفل«، ومشروع »المكتبة 

المتنقلة«.
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مشاركة أطفال مشروع "مناطق صديقة للطفل" في فعاليات يوم األرض.
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مشتركاً فاعاًل حتى العام 2017
16,123

مادة مكتبية

أكثر من

100,000

كتاباً تمت إعارتها العام 2017
105,556

مستفيد من فعاليات الخدمة الممتدة 
العام 2017

35,900

»سعدت جدًا برؤية أطفال غزة 
في مركز القطان، لقد رأيت 

األمل في عيونهم، وأتمنى أن 
يحل السالم في غزة«.

تاكيشي أوكوبو - رئيس مكتب ممثلية 
اليابان في فلسطين

20
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»إن اإلبداع ليس  أمرًا كماليًا، وإنما هو ضرورة في ظل الظروف الصعبة، لذا فإن تعليم العلوم 
والتكنولوجيا والفنون واإلبداع لألطفال هو أمر مهم ومصيري وطريق أساسي للتغلب على 

الصعوبات، وهذا ما يمنح المجتمع التطلع بأمل نحو المستقبل«.

يشار نافيسي آزار - نائب رئيس مكتب الممثلية السويسرية في فلسطين سابقاً
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صورة تذكارية تجمع األهالي واألطفال المشاركين في ورشة فنية نظمها مركز الطفل والمتحف الفلسطيني ضمن 
فعاليات معرض "تحيا القدس"

جانب من مشاركة األطفال في أنشطة مشروع المكتبة المتنقلة



17 مشاركة جوقة مركز الطفل - غزة في مهرجان البحر والحرية 2017

طفلة مشاركة في األنشطة الفنية ضمن مشروع "مناطق صديقة للطفل"
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تدريب على اإلضاءة لطلبة كلية دار الكلمة الجامعية
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يهدف برنامج الثقافة والفنون إلى دعم 
الفنانين الشباب وتحفيزهم، ورعايتهم، 
وتنمية مواهبهم، وتمكينهم من تحقيق 

مشاريعهم اإلبداعية و/أو عرضها، 
ومساعدتهم على تعميق معارفهم، وإغناء 
تجاربهم، وذلك في سياق سعي البرنامج 
إلى تعزيز حيوية المشهد الثقافي والفني 

واستدامته في فلسطين.

وتحقيقاً لذلك، ودعماً للتطوير الفني 
والمهني واألكاديمي لدى هذه الشريحة 

المؤثرة، يقدم البرنامج، وعلى أساس 
تنافسي، منحاً دراسية وإنتاجية وترويجية، 

وجوائز تحفيزية، وفرصاً مختلفة؛ مثل 
إقامات فنية وأدبية، ودعم مشاركات في 

منابر وفعاليات محلية وعربية ودولية، هذا 
إضافة إلى سعي البرنامج الدائم إلى تعزيز 

التعاون الثقافي بين فلسطين والمنطقة 
العربية وبقية العالم.

وال يقتصر دعم البرنامج على األفراد، بل إّن 
قسطاً من عمله وموارده يتم تخصيصه لدعم 
العديد من الفعاليات والمشاريع واإلنتاجات 

الفنية والثقافية المختلفة، التي تقف 
وراءها مؤسسات وفرق ومجموعات فنية 

في أماكن مختلفة في فلسطين وخارجها.  
وتشمل تدخالت البرنامج مجاالت الفنون 

األدائية، والفنون البصرية، واألدب، 
والمرئي والمسموع.  كما يقوم البرنامج 

بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات 
والتدخالت الثقافية، كمسابقة الفنان 

الشاب )اليايا(، ومسابقة الكاتب الشاب، 
والمدرسة الصيفية في الفنون األدائية، 
إضافة إلى تطوير مشاريع جديدة قادرة 

على االستجابة للحاجات المتنامية للقطاع 
الثقافي؛ مثل مشروع »صالت: روابط 

من خالل الفنون« بشراكة صندوق األمير 
كالوس، ومشروع »الفنون البصرية: نماء 

واستدامة« بتمويل من القنصلية السويدية 
العامة ممثلة بـ )سيدا(، ومشروع »الثقافة 

والفنون والمشاركة المجتمعية« بتمويل 
من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

وغيرها.

»برنامج الثقافة والفنون هو قابلة مولدي كروائي، شكرًا لمؤسسة عبد المحسن القطان«.

أكرم مسلم - روائي وصحافي
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منحة جديدة إلنتاج أعمال موسيقية 
ومسرحية وأدائية جديدة

منحة دراسية لطالب يدرسون الموسيقى 
وحقول أخرى في الفنون األدائية في 

أكاديميات مختلفة حول العالم

منح لدعم مبادرات ومشاريع جديدة 
في منطقة الخليل، وطولكرم، واألغوار، 

والعيزرية، وقطاع غزة 

منحة فصلية لدعم مهرجانات وفعاليات 
فنية وأدبية متنوعة حضرها حوالي 

100 ألف شخص

فنانين من بين 42 متقدماً من فلسطين 
والخارج يتنافسون في الدورة العاشرة 

من مسابقة الفنان الشاب  )اليايا(

منح لدعم المؤسسات العاملة في 
مجال الفنون البصرية، بلغ مجموعها 

 912,000 دوالر ضمن مشروع 
»الفنون البصرية: نماء واستدامة«

1616

7

29 10

5

إحصاءات العام 2017
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فرج سليمان يعزف "وحل"، 2016
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البرنامج العام هو برنامج متحول مبني 
على سلسة من الفعاليات والنشاطات التي 

تهدف إلى مساءلة العمليات االجتماعية 
والقيمية واالقتصادية المعقدة التي 

تشكل مشهدنا المعاصر. يقدم البرنامج 
نشاطاته إلى أطياف متنوعة من الجمهور 

والجغرافيات. وتسعى برامج ونشاطات 
البرنامج العام إلى تعزيز الفكر النقدي 

والبحث واإلبداع والمشاركة وبناء الشبكات 
وإنتاج معرفة تهدف إلى خلق نماذج ثقافية 
ملهمة في التماسك االجتماعي والتعددية 

واالستقاللية. 

ويعد البرنامج العام مكماًل لبرامج المؤسسة 
الثالثة وهي برنامج الثقافة والفنون، 

وبرنامج الطفولة، وبرنامج البحث والتطوير 
التربوي.  ومن المتوقع أن يتبع البرنامج 

العام نهج تطوير متبادل للفعاليات العامة 
جنباً إلى جنب مع البرامج المذكورة، مع 

المحافظة على توازن ما بين التوجهات 
الثقافية والفكرية للبرنامج، واهتمامات 
المؤسسة، والتركيز على توفير معايير 

مميزة للفعاليات العامة.

ويتجه البرنامج العام إلى منطقة أبعد من 
الدالالت الكالسيكية التي تعرف كلمة 

»عام«.  فكلمة »عام« تشغل نفسها بالعمليات 
االجتماعية االقتصادية المعقدة التي تشكل 

مكاناً في جغرافية محددة، وتختلف في 
تعريفها وفي إنتاجها للهويات البصرية 

والثقافية من فضاء إلى آخر.  ولهذا، فإن 
البرنامج العام يقدم فعاليات وبرامج متحولة 
تتفاعل بتغاير حسب اختالف فئة الجمهور 
والمناطق الجغرافية التي تتميز عن بعضها 

البعض بثقافات وخصوصيات معينة.  
ويتحقق ذلك من خالل احتضان التفكير 

النقدي، والبحث، واإلبداع، والتعاون، 
والتشبيك، واإلنتاج المعرفي. 



23

عام
ج ال

نام
بر

ال

الفنان تقي سباتين يرسم جدارية طائر الدرة المطوقة، 2017
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مشروع شطحة، 2017

ندوة حول تجربة العمل األدائي "معرض 
خياالت من أحالم اليقظة"، 2017
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االستوديو المفتوح، عمل فني للفنان سليمان منصور، معرض "قريب ال أراه بعيٌد أمامي"، 2017
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دانا عورتاني، "مشهد طبيعي". تصوير آندي ستاغ.

ك
يي

وزا
 امل

ات
اع

ق

تأسست في العام 2008 في الناحية الغربية من 
مدينة لندن، وأصبحت تشكل حيزاً ثقافياً غير ربحي، 

يهدف إلى دعم النتاج الثقافي المعاصر الخاص 
بالعالم العربي، والصادر عنه، كما تحتوي على متجر 

للكتب. وتؤمن قاعات الموزاييك التي تمثل ذراع 
المؤسسة في المملكة المتحدة بأهمية خلق مساحة 
ثقافية تقدم أفكاراً جديدة وإبداعات جريئة، وتعمل 
على إنارة الفكر وتعزيز التفاهم المتبادل، وإخضاع 
القضايا المعاصرة للمساءلة. وهي تسعى أيضاً إلى 
تنمية فهم جمهورها في لندن للثقافة والمجتمعات 

العربية، وتعزيز اطالعه على مستجداتها، وانخراطه 
في قضاياها.

وتُعّد قاعات الموزاييك شريًكا مؤسًسا لمهرجان 
»شباك: نافذة على الثقافة العربية المعاصرة«، وهو 

مهرجان يُعَقد كل عامين ويتناول الثقافة العربية 
المعاصرة. كما تُعّد قاعات الموزاييك ملتقى ريادًيا 

لمهرجان نور للفنون المعاصرة، وهو مهرجان سنوي 
للفنون العربية يُقام في غرب لندن. وتعمل قاعات 
الموزاييك على أساس من الشراكة مع المنظمات 
المحلية والوطنية والدولية لنشر برامجها الفنية 
المشتركة وتعميمها على أوسع نطاق ممكن من 

أفراد الجمهور - في لندن وخارجها. ومن جملة 
المؤسسات التي أقامت قاعات الموزاييك التعاون 

 The British( معها في السابق المتحف البريطاني
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 Victoria and( »ومتحف »فيكتوريا أند ألبرت ،)ICA( ومعهد الفنون المعاصرة ،)Museum
 Delfina( ومؤسسة دلفينا ،)Iniva( والمعهد الدولي للفنون البصرية ،)Albert Museum

 ،)Ffoto Gallery( »وجاليري »ففوتو ،)Southbank Center( ومركز ساوثبانك ،)Foundation
والبيت العربي )Casa Árabe(، ومهرجان لندن للتصميم )London Design Festival(، ومهرجان 
لندن للهندسة المعمارية )The London Festival of Architecture(، ومهرجان فلسطين لألدب 
)of Literature( Palestine Festival ، ومهرجان هاي )Hay Festival(، ورابطة القلم اإلنجليزية 

)English Pen(، ومركز »فري وورلد« )Free Word Centre(، ومنظمة األدب عبر الحدود 
)Literature Across Frontiers(، ومركز ترجمة الشعر )Poetry Translation Centre(، ومعهد 

 Goldsmiths – University( وكلية جولدسميث -جامعة لندن ،)Goethe Institute(  جوته
of London(، وجامعة لندن للفنون )University of the Arts London(، وكلية لندن لالتصال 

.)London College of Communication(

تنظم قاعات الموزاييك سنوياً سلسلة محاضرات إدوارد سعيد، التي تناقش طبيعة النظرة 
المستقبلية في أعماله. وشمل المتحدثون في هذه المحاضرات نوعام تشومسكي، دانييل 

بارنباوم، نعومي كالين، محمود ممداني، رجا شحادة، رشيد خالدي، أهداف سويف، والصحافية 
عميرة هاس )2018(. وتوفر سلسلة المحاضرات هذه منصة لعرض تراث إدوارد سعيد أمام 

الجمهور في قلب الحياة الثقافية والفكرية في المملكة المتحدة. 

إحصاءات بارزة خالل العام 2017

معارض تم تنظيمها

4
فنانين تم دعمهم لتطوير 

أعمال جديدة
فعالية تم تنفيذها

4 32
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زهراء الغامدي، "خلية األرض" )2017(. تصوير آندي ستاغ

»فضاء يقدم 
وجهة نظر 

دقيقة ومثيرة 
عن الثقافة 

العربية«
مجلة فريز، 2018
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استوديو العلوم هو أحد مشاريع مؤسسة عبد المحسن القطان التي ينّفذها 
برنامج البحث والتطوير التربوّي. انطلق في تشرين األول 2017 بالشراكة 

مع بلدّية رام اهلل، حيث تبّرعت البلدّية بمكاِن إنشاء االستوديو في مجّمع رام 
اهلل الترويحّي.

استوديو العلوم هو مشروع تجريبي مدّته خمس سنوات، ويشّكل نواة لمركز 
علوم تفاعلّي سيتّم إنشاؤه في رام اهلل في المستقبل. كما يعّد تتويجاً 
لمشروع وليد وهيلين القّطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم، الذي 

عمل على مدى ست سنوات  في مجال التكّون المهنّي للمعلّمين. لذا؛ فإّن 
االستوديو هو نتاج تجربة بحثّية طويلة، تّتخذ من تعليم العلوم االستقصائّي 

منهجاً جوهرّياً.

يهدف استوديو العلوم إلى إثارة الفضول حيال العلوم، ووضعها في سياقها 
اإلنسانّي الفلسطينّي والعالمّي. ويطمح إلى إيصال العلوم إلى الجمهور 

لتحقيق انخراطه الفعلّيّ فيها، وتطوير قدرته على اكتساب المعرفة العلمية، 
إضافًة إلى إتاحة فرص تعلّم للطلبة والمعلّمين والجمهور العام.

يجتمع فّنانون وعلماء ومهندسون وتربوّيون وتقنّيون في االستوديو؛ تلك 
المساحة اإلبداعّية، للتفكير والتفاكر والتصميم والنمذجة، انتهاًء بتصنيع 

المعروضات العلمّية.

وتُوّظف المعروضات العلمّية في المدارس، وفضاءات عامة ومهرجانات 
علمية، بهدف تطوير تعليم العلوم، ولكي تتيح للزّوار فرصة االنغماس في 
عملّية تفاعلّية مبنّية على البحث الموّسع، والتأّمل، والتقييم المستمّر في 

المراحل كاّفة.

وم
لعل

و ا
دي

تو
اس

مشروع »صالت: 
روابط من خالل 
الفنون«، لبنان.  

ورشة في صناعة وتحريك الدمى بدعم من مشروع صالت، لبنان، 2017
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يهدف مشروع »صالت: روابط من خالل الفنون« الذي أطلقته المؤسسة، ضمن برنامجها للثقافة 
والفنون في العام 2012، بالشراكة مع صندوق األمير كالوس )هولندا(، إلى تعزيز الحياة الثقافية 

في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتوفير فرص للشباب الفلسطيني هناك لبناء قدراتهم وتطوير 
مهاراتهم ومعارفهم، والتعبير عن أنفسهم في حقول إبداعية مختلفة.  ويسعى المشروع، أيضاً، إلى 
تعزيز التواصل والروابط الثقافية ما بين الفلسطينيين في لبنان وبقية المجتمع اللبناني، وذلك من 

خالل دعم تنفيذ مشاريع ثقافية وفنية تتقدم بها مؤسسات ثقافية عاملة في لبنان.

من فعالية "الكون في قشرة جوز" التي أقامها استوديو العلوم تكريماً للعالم الراحل ستيفن هوكينغ
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مشروع »الفنون البصرية: نماء واستدامة« 
هو أحد مشروعات مؤسسة عبد المحسن 

القطان ضمن برنامج الثقافة والفنون، 
أطلقته المؤسسة في شباط 2017، بتمويل 

من القنصلية السويدية العامة ممثلًة 
بالوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا(. 

ويهدف المشروع إلى تقوية وتمتين قدرات 
المؤسسات العاملة في حقل الفنون 

البصرية، في فلسطين، وتعزيز فرص 
استدامتها، وإلى تطوير برامج تعلّم الفنون 

البصرية، وفرص البحث، إضافة إلى تمكين 
المؤسسات الفنية من تقديم الدعم للفنانين 
والعاملين في الحقل؛ وتحفيزهم على إنتاج 
أعمال فنية خالقة، واالنخراط في مشاريع 

فنية مجتمعية، إضافة إلى توسيع دائرة 
الجمهور. ويتم اختيار القائمة القصيرة 
من المؤسسات المرشحة للحصول على 

الدعم من قبل لجنة تحكيم مستقلة، وبعد 
عملية تقييم إداري ومالي لهذه المؤسسات 
والوقوف على حاجاتها، ويعقب ذلك عملية 

حوار وتواصل مع هذه المؤسسات من 
أجل تطوير المشروع المقدم، بناء على 

توصيات لجنة التحكيم، ومخرجات التقييم 
المؤسساتي، وتوصيات مستشار المشروع. 

مشروع »الفنون البصرية: مناء واستدامة«

يتم توظيف هذه التوصيات للخروج 
باحتياجات تطويرية مشتركة وفردية 

لقدرات العاملين في مؤسسات الفنون 
البصرية، يتم تلبيتها عبر عقد سلسلة من 
التدريبات، ترافق مرحلة تنفيذ المشاريع، 

وذلك في مجاالت مختلفة منها؛ بناء 
الجمهور وإعداد الموازنات واإلدارة المالية 

واالستدامة والمتابعة والتقييم وغيرها.

وقد تم توقيع ثماني اتفاقيات منح لتنفيذ 
مشاريع ضمن الدورة األولى للمشروع 
)2017-2019( بقيمة إجمالية بلغت 

1,590,500 دوالر. وقد تنوعت المشاريع 
التي قدمت إليها المنح، فمنها ما استهدف 
بشكل أساسي الفنانيَن الشباب، ومنها ما 
استهدف تصميم وتطوير برامج تعليمية 
وتدريبية، وأخرى نزعت إلى تطوير بيئة 

العمل في مجال الفنون البصرية، وأخرى 
نزعت إلى خلق تجارب جديدة، ومنها ما 

اهتم باألرشيف. وحاولت كل هذه المشاريع 
االستفادة من هذه المنح لتعزيز قدراتها 
المؤسساتية اإلدارية والمالية والفنية، ما 

يزيد من فرص استدامتها. 

نقاش حول بناء جمهور الفنون البصرية نظمه مشروع "الفنون البصرية: نماء واستدامة"
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مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية 
مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة 

املجتمعية« هو مشروع ميتد على مدى ثالث 
سنوات )2016 - 2018(، أطلقته املؤسسة 

بتمويل مشارك من الوكالة السويسرية 
للتنمية والتعاون )SDC(، ويطمح إلى 

إبراز الدور الذي ميكن للثقافة والفنون أن 
تلعبه كأداة فعالة لتعزيز التنمية، وتشجيع 

املشاركة املجتمعية، وتقوية التماسك 
االجتماعي، والهوية الثقافية.

يهدف املشروع إلى تعزيز املسؤولية 
واملشاركة املجتمعية من خالل الثقافة 

والفنون.  وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع 
تعبر عن آمال وحاجات املجتمع احمللي 

وإيصالها إلى املسؤولني وأصحاب القرار.  
ويتم تطوير كل مشروع بشكل تشاركي 

وتفاعلي مع املجتمع احمللي الذي سيتم 
تنفيذ املشروع فيه. 

يتم العمل على املشروع من خالل مسارين:

األول: يديره برنامج البحث والتطوير 
التربوي، حيث يتم العمل من خالل فرق يف 

املواقع املختلفة يقومون بتنفيذ التدخالت 
بشكل مباشر بالتنسيق مع منسق ومدير 

املشروع.

الثاني: يديره برنامج الثقافة والفنون، عن 
طريق اإلعالن عن توفر منح يتم تقدميها 

على أسس تنافسية، لتمويل مشاريع 
ومبادرات فنية وثقافية يقودها فنانون، أو 

مجموعات أو مؤسسات فنية وثقافية.

وشملت تدخالت املشروع حتى اآلن أريحا، 
وقلقيلية، ونعلني، واجلفتلك، وطولكرم، 

واخلليل، وغزة، وخان يونس، وقطنة، 
وعنبتا، والعيزرية.

من مسرحية افتح الحقيبة في أريحا



العمل المسرحي االدائي "Infini#5" لرماح جبر وجوزيف فاوتيرز



The theatrical performance “Infini #5” by Rimah Jabr and Jozef Wouters
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Covering a period of three years 
)2016–18(, the Culture, Art and 
Social Engagement )CASE( Project 
was launched by the A.M. Qattan 
Foundation with co-funding from 
the Swiss Agency for Development 
and Cooperation )SDC(. The project 
aspires to highlight the role culture 
and the arts can play as an effective 
tool in promoting development, 
encouraging community participation 
and strengthening social cohesion 
and cultural identity. 

The project seeks to consolidate 
community responsibility and 
engagement through culture and 
the arts. To this end, it implements 
projects that articulate and convey 
the hopes, needs and priorities of 
local communities to officials and 
decision makers. Each project is 
developed jointly and interactively 
within the local community. 

CASE is implemented through two 
tracks: 

Managed by the Educational 
Research and Development 
Programme, the first track is 
carried out directly by teams in 
different locations. These lead the 
interventions in conjunction with the 
project manager and coordinator. 

The second track, run by the Culture 
and Arts Programme, awards grants 
that are offered on a competitive 
basis. These are allocated to fund art 
and cultural projects and initiatives 
led by artists, artist collectives, or art 
and cultural institutions. 

CASE has so far implemented 
activities in Jericho, Qalqiliya, Ni’lin, 
Al-Jiftlik, Tulkarem, Hebron, Gaza, 
Khan Yunis, Qatanna, Anabta and 
Al-Eizariya. 

Cultrue, Art and Social  
Engagement Project

From “Open the Suitcase” play in Jericho, 2017



In February 2017, the A.M. Qattan 
Foundation launched the Visual 
Arts: A Flourishing Field )VAFF( 
project as part of the Foundation’s 
Culture and Arts Programme. The 
project is funded by the Consulate 
General of Sweden represented 
by the Swedish International 
Development Cooperation Agency.
The VAFF project aims to enhance 
the capacities and sustainability of 
visual arts organisations in Palestine, 
develop their artistic and educational 
programmes, learning and research 
opportunities, and enable art 
organisations to extend support to 
artists and art professionals for the 
production of innovative works and 
community-based art projects. VAFF 
also seeks to broaden the reach of 
visual arts. 

The shortlist of applicants nominated 
to receive support is announced by 
a specialised and independent jury. 
Selection is based on an assessment 
of the applicants’ administrative 
and financial capacities and needs. 
A dialogue is then initiated with 
the applicants to develop their 
projects on grounds of the jury’s 
recommendations, results of the 
assessment and the recommendations 
of the project consultant. 

Visual Arts: A Flourishing Field

These recommendations also inform 
the assessment of both collective 
and individual needs with a view to 
provide capacity building to staff 
members of visual arts organisations. 
These needs are fulfilled through 
a series of training sessions, held 
during the project implementation 
phase. Training covers various 
areas, including audience building, 
budgeting, financial management, 
sustainability, monitoring 
and evaluation. Eight grant 
implementation agreements totaling 
$1,590,500 have been signed for 
projects to be implemented during 
the first phase of VAFF project (2017-
2019(. A variety of project proposals 
were submitted to receive the grants. 
While some mainly targeted young 
artists, other proposals were meant 
to design and develop educational 
and training programmes, develop 
the working environment in the visual 
arts field or create new experiences. 
Some applicant organisations 
focused on archives. With a view 
to promoting their chances of 
sustainability, all projects sought 
to benefit from these grants in 
order to develop their institutional, 
administrative, financial and artistic 
capacities. 
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Discussion on building audiences for the visual arts field organised by VAFF
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In 2012, the A.M. Qattan Foundation launched Selat: Links through the Arts 
in partnership with the Netherlands-based Prince Claus Fund. As part of the 
Foundation’s Culture and Arts Programme, Selat seeks to promote cultural 
life in Palestinian refugee camps across Lebanon. It furnishes opportunities 
to young Palestinian men and women to build their capacities, improve their 
skills, and express themselves in a variety of fields of creativity. Selat also aims 
to strengthen cultural communication and ties between Palestinians in Lebanon 
and the rest of Lebanese society. To this avail, the project supports the creation 
of culture and art projects submitted by cultural institutions operating in 
Lebanon. 

The "World in a Nutshell" event organised by the Science Studio as a tribute to the late scientist 
Stephen Hawking



Implemented by the Educational Research and Development 
Programme, the Science Studio is a project in partnership with 
the Ramallah Municipality, which was inaugurated in October 
2017. The municipality generously donated the space for the 
Studio at the Ramallah Recreational Complex. 

The Science Studio is a five-year pilot project. It is the nucleus 
of an interactive science centre to be established at a future 
date in Ramallah. The Science Studio is a culmination of the 
Walid and Helen Kattan Science Education Project, which 
worked on teachers professional development over a period 
of six years. Hence, the Science Studio is the outcome of a 
longstanding research experience that embraces inquiry-
based science education as a its core approach. It aims to 
arouse curiosity for and place science it in the Palestinian and 
global context. It aspires to present science to the public, 
achieve effective engagement with science, improve the 
audience’s capacity to acquire scientific knowledge and furnish 
learning opportunities to children, teachers and members of 
the public. 

This creative space provides a hub for ideation, designing, 
prototyping, and ultimately, fabricating science exhibits. 

Science exhibits are used in schools, public places and science 
festivals to improve science education. These allow visitors 
the opportunity to engage in an interactive process based on 
extensive research, reflection and ongoing evaluation. 
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Selat:  
Links through 
the Arts, 
Lebanon

Workshop in puppet-making and animation supported by Selat project, Lebanon, 2017
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Zahrah Al Ghamdi, Cell of the Earth, 2017. Photograph by Andy Stagg

«A space 
offering a 
nuanced and 
provocative 
perspective 
on Arab 
culture» 
Frieze Magazine, 2018
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Established in 2008, The Mosaic 
Rooms (MR) is a non-profit 
art gallery, cultural space and 
bookshop in London. The Mosaic 
Rooms is dedicated to supporting 
and promoting contemporary 
culture from and about the 
Arab world. It does this through 
their access contemporary art 
exhibitions, multidisciplinary 
events, artist residencies and 
learning and engagement 
programme. As the UK arm of 
the A.M. Qattan Foundation, The 
Mosaic Rooms aims to present 
new thinking and daring creativity, 
inspire understanding, and 
interrogate contemporary issues 
through these exhibitions and 
events. The Mosaic Rooms is a 
space where London audiences can 
come to develop a more informed, 
engaged and critical understanding 
of Arab culture and society.

The Mosaic Rooms is a founding 
partner of Shubbak Festival, the 
biennial festival of contemporary 
Arab culture, and a leading venue 
in Nour Festival, the annual 
west London festival of Arab 
arts. It works in partnership with 
local, national and international 

organisations to disseminate their 
combined arts programme to the 
widest possible audience — in 
London and beyond. Previous 
collaborations include The British 
Museum, ICA, the V&A, Iniva, 
Delfina Foundation, Southbank 
Centre, Ffoto Gallery, Casa Árabe, 
London Design Festival, London 
Festival of Architecture, Palestine 
Festival of Literature, Hay Festival, 
English Pen, Freeword Centre, 
Literature Across Frontiers, Poetry 
Translation Centre, Goethe 
Institute, Goldsmiths University of 
London, University of Arts London, 
London College of Communication, 
amongst many others.

Each year The Mosaic Rooms 
organises the annual Edward W 
Said London Lecture series. The 
lectures reflect on the forward 
looking nature of Said’s work. Past 
speakers have included Naom 
Chomsky, Daniel Barenboim, Naomi 
Klein, Mahmoud Mamdani, Raja 
Shehadeh, Rashid Khalidi, Ahdaf 
Souief, and in 2018, the journalist 
Amira Hass. The series gives his 
legacy a public platform at the very 
heart of cultural and intellectual life 
in the UK.
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Dana Awartani, Landscape. Photograph by Andy Stagg
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“The Open Studio” artwork by artist Suleiman Mansour during the “A sight of Disjunction” exhibition 
in 2017



From “Picnic” project in the streets of Ramallah, 2017

Seminar debating the “Daydream 
Silhouettes” experience, 2017
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Artist Taqi Sabatin painting a huge mural of the ring-necked parakeet, 2017
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The Public Programme is a 
transformative project based on 
a series of curated events and 
activities that aim to question 
the intricate social and economic 
processes and value systems 
that shape our contemporary 
landscape. The Programme caters 
its activities to a wide array of 
audiences and geographies. This 
is achieved through fostering 
critical thinking, research, creativity, 
collaboration, networking and 
production of knowledge, aiming 
at providing inspiring models of a 
just social cohesion, multiplicity and 
independence.

The Public Programme is 
complementary to the three other 
programmes at the AMQF—namely 
the Culture and Arts Programme, 
the Childhood Programme and 
the Educational Research and 
Development Programme. The 
Public Programme combines 
an approach of reciprocal 
development of public activities 
together with the aforementioned 
programmes while keeping a 
balance between its own cultural 
directions and the Foundation’s 
interests focusing on the provision 
of inclusive and excellent standards 
of public service.

The Public Programme strives 
beyond the typical semantics that 
define the word ‘public’. ‘Public’ 
is a word that concerns itself with 
the intricate social and economic 
processes that shape a place in 
a specific geographic boundary, 
differing in its definition and 
production of visual identities 
from one landscape to the other. 
Therefore, the Public Programme 
caters its transformative activities 
and programmes to a wide array of 
audiences and geographies, each 
according to their specific culture 
and cognition. This is achieved 
through fostering critical thinking, 
research, creativity, collaboration, 
networking and production of 
knowledge.
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Grants for new music, theatre 
and performing arts productions 

Scholarships for students 
studying music and other 

performing arts in different 
world academies 

Grants supporting initiatives 
and new projects in Hebron, 

Tulkarem, the Jordan Valley, Al-
Eizariya and the Gaza Strip

Seasonal Grants to support 
culture and arts festivals and 
events, attended by about 

100,000 people

artists out of 42 applicants 
from Palestine and abroad are 
competing for the Young Artist 
of the Year Award )YAYA( in its 

10th edition

Grants in support of visual arts 
organisations totaling $912,000 

through VAFF project

16 16

7

2910

5

Statistics from 2017

21
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Faraj Suleiman performing “Wahl”, 2016
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The Culture and Arts Programme 
)CAP( aims to support young 
artists by offering them incentives 
to develop their talents, enable 
them to achieve and/or present 
their creative projects and advance 
their knowledge and experiences, 
aspiring to contribute to a vibrant, 
dynamic and sustainable cultural 
and artistic scene in Palestine. 

In order to do so, and in support 
for the artistic, vocational and 
academic capacities of this vital 
group, CAP offers study, production 
and promotional grants and 
incentives to individual artists on a 
competitive basis. In addition, CAP 
also provides various opportunities 
for artists such as artistic and 
literary residencies and supporting 
artists’ participation in local, Arab 
and international forums, biennales, 
festivals and events. Also, CAP 
fosters cultural collaboration 
between Palestine, the Arab world 
and the rest of the world.    

The Programme’s support is 
not limited to individuals; a 
significant share of its resources 
is allocated to support cultural 
and artistic programmes, activities 

and productions organised 
by institutions and art groups 
in Palestine and abroad. The 
Programme works across a number 
of different disciplines including 
the performing arts, visual arts, 
literature and the audio-visual 
arts. CAP also implements a 
number of interventions such 
as the Young Artist of the Year 
Award )YAYA(, the Young Writer of 
the Year Award )YWYA(, and the 
Performing Arts Summer School 
)PASS(, in addition to designing and 
implementing new projects that 
are capable of responding to the 
growing and emerging needs of 
the cultural sector, such as “Selat: 
Links through the Arts” project 
with co-funding from Prince Claus 
Fund, “Visual Arts: A Flourishing 
Field” project co-funded by the 
Swedish Consulate represented 
by the Swedish International 
Development Cooperation Agency 
)Sida(, and “Culture, Art and Social 
Engagement” project with co-
funding from the Swiss Agency for 
Development and Cooperation 
)SDC(. 

“The Culture and Arts Programme is the midwife that assisted my birth as a 
novelist, thank you A.M. Qattan Foundation”.

Akram Musallam, novelist and journalist
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Lighting training session for students from Dar Al-Kalima University College of Arts 
and Culture
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Child participating in an art activity in the "Child-Friendly Spaces" Project 

Child Centre’s Choir participating in the Sea and Freedom Festival 2017
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Parents and children participating in an art workshop organised by the CCG and the Palestinian 
Museum during the "Jerusalem Lives" Exhibition

Children participating in the Mobile Library Project activities



active members up until 2017

16,123
library items 

more than

100,000

books lent in 2017

105,556
beneficiaries targeted by the CCG 

outreach services in 2017 

35,900

“I am so happy for the 
children of Gaza at 
the Qattan Centre. I 
have seen hope in their 
eyes. I pray that peace 
come[s] to Gaza.” 
Takeshi Okubo - Japanese 
Ambassador for Palestinian Affairs 
and Representative of Japan to 
Palestine
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“Creativity is not a luxury. Rather, it is a necessity in difficult circumstances. 
Teaching science, technology, arts and creativity to children is both 
important and crucial. It is a primary route to overcome difficulties. It allows 
society to look into the future with hope”. 

Yachar Nafissi-Azar, Former Deputy Head of Mission of the Representative Office 
of Switzerland to Palestine
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Children in the “Child-Friendly Spaces Project” participating in Land Day activities



Established to compensate for the 
lack of opportunities and incentives 
open to children up to 15 years 
of age at school and elsewhere, 
the Child Centre – Gaza (CCG) 
aims to nurture children’s curiosity, 
expand their knowledge and 
facilitate access to outside cultures. 
The Centre also implements joint 
activities for parents and children 
under 6 years of age to strengthen 
bonds between children and their 
parents. 

The CCG was inaugurated in 
September 2005. It is constructed 
on a 3,000 square metre land 
parcel, generously donated by 
the Gaza Municipality. The CCG 
Library contains more than 100,000 
library materials, making it one of 
the largest and most sophisticated 
children’s libraries in the Arab 
world. The Centre also offers a wide 
variety of information and library 
services. 

Through art programmes, the CCG 
enhances children’s appreciation 
of the arts. It strengthens children’s 
sense of ownership and loyalty 
to the Centre created for their 
benefit. Science and technology 
programmes, offered in a fun and 
interactive way, motivate children to 
explore, learn and research through 
experimental spaces while also 
engaging parents. In addition, the 
Centre implements a professional 
development programme, 
targeting librarians and childcare 
professionals.  

Facilitated by the Outreach Services 
Unit, the Centre’s services extend 
beyond its premises to the most 
marginalised areas across the Gaza 
Strip. These services are delivered 
by the CCG Child Friendly Spaces 
and Mobile Library projects. 

12
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“I used to prevent my students 
from making mistakes. Drama 
taught me that, when we make 
mistakes, we have a wider space 
for exploration”. 

Ayisha Salameh, teacher at the 
Anata Secondary Girls School

“The transformation I have 
experienced since I joined the 
Professional Development 
Programme at the A.M. Qattan 
Foundation is substantial. Now, 
I have a deeper perception of 
children as if I have known them 
for the first time”.

Bara’ah Abu Hammad, educator

Teachers from Palestine and the 
Arab world have participated 
in the annual Drama Summer 

School up until 2017

582

Teacher forums established 

16

Participations in conferences 
and workshops in 11 countries 

11

Books and one issue of Ru'a 
Tarbawiyya in 2017

4
Drama in Education 2017



“Out of all this ruin, we try to 
raise hope and replenish our 
energy for tomorrow. We must 
light the future, not darken it; 
open up horizons, not close them 
up.” 

Wasim Al-Kurdi, ERDP Director

“Drama allows us an imagined 
place in which we can ask the 
questions we cannot raise in 
reality”. 

Rizq Armoush, teacher at the 
Friends Secondary School
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Core Programme Tracks 

Since its establishment, the Foundation has worked towards the development 
of culture and education in Palestine and the Arab world through three main 
programme tracks in education, childhood and culture. The programmes are 
implemented through the Educational Research and Development Programme 
(ERDP), Child Centre – Gaza (CCG), Culture and Arts Programme (CAP) and The 
Mosaic Rooms )MR(. In addition, the Public Programme )PP( manages the annual 
programme of the New Cultural Centre in Ramallah and beyond. 

The Educational Research and 
Development Programme )ERDP( 
believes that any change must 
proceed from the key components 
of education—namely quality 
education—curricula, teacher 
development, the economic 
and social status of teachers and 
education policies. 

To achieve this goal, the ERDP 
works hand in hand with both 
male and female teachers. The 
Programme strives to improve the 
quality of education in Palestine 
and across the Arab world by 
means of ongoing programmes and 
projects. These include Drama in 
Education; Playwriting; Culture, Art 
and Social Engagement projects,  
Professional Development of Early 
Childhood Educators; Project-
based learning; animation; and 
cinema in education. 

Every year, the ERDP organises 
the Summer School: Drama in a 

Learning Context, offers winter 
courses and sponsors an exchange 
programme for early childhood 
educators in Palestine with the 
Woodrow First School in the United 
Kingdom. The ERDP also publishes 
Ru’a Tarbawiyya, a quarterly 
journal with a focus on culture and 
education. 

The ERDP operates in several 
active centres throughout Palestine, 
including the Ni’lin Teacher Centre 
and regional forums established 
at the initiative of teachers. The 
ERDP ensures the provision of 
high-quality educational and 
cultural resources through two 
libraries in Ramallah and Gaza. 
The Programme also publishes 
specialised books and articles 
in Arabic and other languages, 
which keep abreast of intellectual 
developments around the world. 
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8 Childhood and Science Festival
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The Foundation’s Team 

The Board of Trustees 

The Board of Trustees is the highest governing body of the A.M. Qattan 
Foundation. Its ultimate responsibility is setting the overall policies and 
strategies, overseeing programmes and activities, monitoring and evaluating the 
legal and financial position of the Foundation as well as providing the resources 
for its sustainability and advancement. The Board is constantly reviewing its 
governance structure in order to include a wide range of experts in its fields of 
work. In June 2012, Nadia Hijab joined the Board as its first member outside the 
Al-Qattan family, followed by Abla Maayah who joined in June 2014, Dr. Khalil 
Hindi in 2016 and Dr. Raef Zreik in 2017. 

Founders 

Abdel Mohsin Al-Qattan (1929–2017) and Leila Darwish Miqdadi Al-Qattan 
)1934–2015( 

Board of Trustees 

Omar Al-Qattan

Chairman of the Board

Dr. Najwa Al-Qattan

Trustee

Nadia Hijab

Board Secretary

Abla Maayah

Trustee 

Dr. Khalil Hindi

Trustee

Dr. Raef Zreik

Trustee

The Foundation’s staff in Ramallah with Mr. Abdel Mohsin Al-Qattan, 2015
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Funding and Sustainability 

The Al-Qattan family supports the Foundation’s administrative expenditures 
and the majority of its programme costs in order to ensure its independence, 
sustainability and retain the highest level of service. The Foundation seeks 
external co-funding to expand existing activities or to introduce new projects 
within the framework of its core programmes. The Foundation’s policies, 
however, dictate that such funding must not exceed %40 of its annual budget, 
nor compromise the Foundation’s leading role in designing and executing 
projects, nor place any conditions that contradict the Foundation’s values and 
mission. 

The Foundation’s total expenditures between the years 1998 and 2017 
amounted to $82 million, as follows: 

Other sources

$1 million (%1) 

Al-Qattan family 

$65 million (%79)

External funding 

$16 million (%20) 

Geographic Scope

The Foundation’s operations are mainly carried out in Palestine, with 
interventions in Lebanon through Selat: Links Through the Arts, and in the 
United Kingdom through The Mosaic Rooms. 

The Child Centre - Gaza 
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Values

The defence of the rights and dignity of all:

Inspired by the shared heritage of humanity and in compliance with the 
Universal Declaration of Human Rights’ vision that states that “All human beings 
are born free and equal in dignity and rights. . . . They are endowed with reason 
and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”, 
the Foundation encourages individuals to combine their self-development with 
the service of others while keeping a balance between personal and public 
interests and focusing on the provision of inclusive and excellent standards of 
public service.

Freedom, pluralism, dialogue and the production of knowledge:

The Foundation believes in the individual’s rights to freedom of thought and 
creed, as well as the right to free expression. These rights are key components 
of its internal workings and its work in the fields of culture and education, where 
engaging in dialogue and sharing practices are considered essential for the 
production of knowledge.

Working in a collegiate spirit of productivity:

The Foundation is aware that the realisation of its mission and goals depends 
on the potential effectiveness, value and meaning of its work as perceived by its 
target constituencies. As such, it always aims to operate in a collegiate spirit of 
cooperation and partnership with its staff and the groups it serves, whether they 
are children, artists, teachers or other beneficiaries.

The courage to be just:

The Foundation realises that development, peace and long-term justice require 
the courage to be just in the defence of human just causes.
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Mission

 To achieve a dynamic cultural
 environment conducive to the
 production of emancipatory
thought and knowledge.



Background 

The A.M. Qattan Foundation 
)AMQF( is an independent, not-for-
profit developmental organisation 
working in the fields of culture and 
education with a particular focus on 
children, teachers and young artists. 
Founded in 1993 and registered in 
the UK as a charity )no. 1029450( 
and as a charitable company limited 
by guarantee )no. 2171893(, it was 
registered in Palestine as a non-
profit organisation (no. QR-0035-F) 
in 1998. 

Vision

A just, free, enlightened and 
tolerant society with an active 
global presence, one that embraces 
dialogue and produces knowledge, 
art and literature.

The New Cultural Centre in Ramallah – Palestine
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