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الكاملة،  المشاركة  على  بالقدرة  الكل  فيه  يتمتع  فلسطيني  مجتمع 
وتحترم فيه القيم الحقوقية الفردية والجمعية، وتصان فيه التعددية، 

في ظل دولة مستقلة.

الرؤيا
REFORM strives for a Palestinian society where 
everyone has the capacity to participate effectively, 
individual and collective rights are respected and 
pluralism is ensured in an independent Palestinian 
state.

Vision



مستجيب  تعددي،  إدماجي  حكم  نظام  الى  الوصول  في  اإلسهام 
إلحتياجات المواطنين، ومستند الى قيم المواطنة من خالل الولوج 
وصول  حق  وتوفير  المهمشة،  للفئات  مستدامة  تمكين  عملية  في 
سيما  المختلفة  المجتمعية  للمكونات  آمنة  مساحة  وإنشاء  متوازن، 
والجماعية،  الفردية  قدراتهم  بواقع  والنهوض  والمرأة،  الشباب، 

تعظيمًا لدورهم في الحياة العامة.

الرســالة

REFORM’s mission is to contribute to an inclusive 
and pluralistic governance system, responsive to the 
citizens’ needs and based on citizenship values.

REFORM adopted a strategy for sustainable empow-
erment of marginalized groups in order to provide 
equal opportunities for all and establish safe spaces 
for the different groups of society, especially women 
and youth, to address the various social fault lines, 
aiming at enhancing their individual and collective 
abilities in order to increase their role in public life.  

Mission
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التأثير: اإلسهام في تحسين الواقع الفلسطيني من خالل اإلضطالع 
في  الشراكة  واقع  وتحسين  المهمشة،  للفئات  تمكين  عمليات  في 

الحياة العامة.

االسـتدامة: تعمل المؤسسة على إحداث تنمية مجتمعية مستدامة، 
ومبنية على احتياجات مجموعاتها المستهدفة.

التشاركية،  الملكية  على  مبني  منهج  المؤسسة  تتبنى  الملكية: 
واقعها  وحي  من  المحلية  القدرات  تعزيز  الى  من خالله  وتسعى 

االجتماعي والثقافي.

مال  باعتبارها  بفاعلية  المادية  مواردها  المؤسسة  تدير  النزاهة: 
عام. 

الشفافية والمساءلة: َتعتبر المؤسسة حق الوصول للمعلومة حق 
جمهورها،  أمام  مساءلة  تكون  بذلك  وهي  فلسطيني،  لكل  مقدس 
وكل من له عالقة بإطار عملها، من جهات رسمية، وغير رسمية.

Valuesالقيم الضابطة لعمل المؤسسة
Our work is guided by the following core values:

Participation: we believe that empowering social 
groups towards full participation in society, especially 
the marginalized groups, is a prerequisite in order to 
improve the living conditions of Palestinians.

Transparency and Accountability: we believe that 
access to information is a sacred right for every Pales-
tinian. Hence, we are accountable and transparent in 
everything we do.

Ownership: we believe in a needs-based and partici-
patory approach. Strengthening local capacities is the 
main guiding principle of all our activities. 

Sustainability: we believe that our target groups are 
entitled to sustainability. For this reason, our impact is 
based on the needs of our beneficiaries and builds 
their capacity allowing them to continue being active 
beyond our intervention. 

Integrity: we work in a transparent and cost-effective 
manner.



االتجاهات االستراتيجية

تمكين الفئات المهمشة واألقل حظًا.

المحلية،  المجتمعات  في  مستدامة  تنمية  عملية  في  الولوج 
وتأسيس منظومة انتاجية بديلة.

العامة  الخدمية  للمرافق  المواطنين  وصول  تيسير  على  العمل 
بشكل متوازن دون تمييز. 

تعزيز الشراكة المجتمعية لجهة تحسين آليات صناعة السياسات 
العامة. 
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Empower marginalized and disadvantaged groups. 

Engage in sustainable community development 
process, and establish an alternative production 
system. 

Facilitate citizens' equal access to public utilities 
without discrimination.  

Improve policy making processes and strengthen 
communal participation.
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Strategic Directions



Our Programsبرامج المؤسسة
Program I: Local Development  
                   (TAMKEEN)

Defining the needs of the target-
groups through action-based and 
participatory research.

.1

أوًال: 

أوًال: 

ثانيًا: 

ثالثًا: 

ثانيًا: 

ثالثًا: 

بناء القدرات الفردية في ثالث مستويات: 

خلق حالة وعي مجتعمي مساندة لعمليات 
النحو  على  الستدامتها  وضامنة  التنمية، 

التالي:

السياساتية، واألطر  المنظومة  في  التأثير 
البنيوية، الناظمة للمجتمعات المحلية، من 

خالل:

أ  . مستوى المعارف. 
ب . مستوى المهارات. 

جـ . مستوى األدوات المساندة.

أ . إيجــاد نظــم وســـياســات قــادرة على 
    االستجابة الحتياجات الجمهور.

ب. تحسين واقع شراكة المجتمع المحلي  في 
    األطر البنيــوية، وتعـزيـز قـدرتهـم على 

    االشتراك في التخطيط التنموي. 
جـ. تحســين نظـم اإلنتـاج الصـغير، والعمل 

    التعاوني التنموي. 

أ  .  تحــويل عالقــات القــوة بين المكــونات 
    المجتمعية.

ب . النهــوض بمنظــومـة القيـم المـرتبطـة 
     بتعزيز القدرة على مشاركة المجتمعات 

    المحلية في العمليات التنموية. 
جـ. تعزيز الملكية المحلية للعملية التنموية.

1.

1.

2.

3.Analyzing the social and cultural 
realities regulating the relationship 
between various social compo-
nents in order to elaborate a com-  
prehensive developmental vision 
without leading to any disruption of 
the regulating values chain as a 
result of the intervention process.

2.

Defining our development strate-
gies and creating participatory 
mechanisms that support and 
strengthen the community owner-
ship of the development process.

3.

أهداف برنامج تمكين 
تيسير عمليات  الى  يهدف برنامج تمكين 
تنموية مستجيبة الحتياجات الجمهور في 
المجتمعات الفلسطينية المحلية، ليس فقط 
بناء  وإنمــا  االقتصــادية  الجــوانب  في 
على  قادرة  مساندة  إجتماعية  منظومة 
تأمين إمكــانية وصــول متــوازنة للفئات 
األقل حظًا، للحياة العامة، نتيجة لعمليات 

التمكين على النحو التالي: 

رصد إحتياجات المناطق المستهدفة عبر 
تنفيذ أبحاث ودراسات تشاركية موجهة. 

تحليل الواقع االجتماعي والثقافي الناظم 
المنطقة  في  المجتمعية  المكونات  لعالقة 
تنموية  برؤية  التدخل  بغية  المستهدفة، 
خلل  أي  إحداث  الى  تفضي  ال  شاملة 

جانبي لعملية التدخل. 

خطط  وبناء  التنموية،  التوجهات  تحديد 
لعملية  المحلية  الملكية  ُتؤصل  تشاركية 

التنمية.

TAMKEEN aims at improving the capac-
ity of marginalized groups and strength-
ening their participation in the public 
sphere. The approach is based on the 
hypothesis that unequal power relations 
are the main obstacle that hinders these 
groups from participating in public life.
We have developed a concept for emp-  
owerment that is based on a three 
dimensional analysis encompassing the 
dialectical relationship between needs 
capacities, the available opportunities 
and the required mechanisms to inc- 
rease the responsiveness of societal 
systems. Thus, our intervention in the 
targeted communities is based on the 
following pillars:

Program’s Goals:

The program aims at facilitating 
development and empowerment 
processes responsive to the needs 
of the various Palestinian communi-
ties. The program also promotes a 
social reform capable of ensuring 
equal access to public life for less 
fortunate groups. To this aim, 
TAMKEEN follows these specific 
objectives: 

To develop individual capacities of 
marginalized groups, especially 
women and youth, on three levels:
a) Knowledge.
b) Skills.
c) Supporting tools.

To create awareness within the 
community for the need of sust-
ainable development processes 
anchored in the following levels:  
a) Strengthening community partici-
pation in the development proce- 
sses.

b) Strengthening local ownership of 
development process. 

To influence the policy system and 
the structural frameworks govern-
ing local communities, by:
a) Creating systems and policies 
capable of responding to the needs 
of the public. 
b) Improving the participation of 
marginalized groups within their 
structural frameworks, and strength-
ening their ability to participate in 
development planning processes. 

c) Improving the current production 
systems and promote individual and 
cooperative development work.

برنامج تمكين 
تعمل المؤسسة من خالل هذا البرنامج على 
المستهدفة  الفئات  قدرات  بواقع  النهوض 
العامة، مرتكزة  الحياة  لتحسين شراكتها في 
بذلك على فرضية عالقة القوة  بين المكونات 
المجتمعية المختلفة كأحد أبرز العوامل التي 
اإلشتراك  على  الفئات  تلك  قدرة  من  تحد 
وتستند  العامة،  الحيــاة  في  فّعــال  بشــكل 
تحليل  على  للتمكين  مفهومها  في  المؤسسة 
بين  العالقة  جدلية  قوامه  األبعاد  ثالثي 
النظـم،  واســـتجـابـة  والقــدرة،  االحتيــاج 
تدخل  فإن  وعليه  المـواتيـة،  والفـرصـة 
المســتهدفة  المجتمعــات  في  المؤســســة 

يبنى على الركائز التالية:  
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Program II: Governance & Public Policy 
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برنامج الحكم والسياسة العامة 2.

تعزيز قدرة الجمهور الفلسطيني على 
المشاركة في صناعة القرار. 

المرتبط  القرار  صانع  أداء  مراقبة 
بالمنظومة الحقوقية الفردية والجمعية

تحسين قدرة وصول الفئات المهمشة 
سيما المرأة والشباب الى مواقع صنع 

القرار.

.1

.2

.3

Strengthening the Palestinian public’s 
capacity to participate in decision-
making  processes.

Tracking the performance of decision-
makers  associated with individual and 
collective rights.

Improving the access of marginalized 
groups, especially women and youth, 
to decision making positions. 

1.

2.

3.

واألهلية  الرسمية،  الجهات  مع  المؤسسة  تعمل 
وغيرها من الجهات الفاعلة على إعادة صياغة النظم 
والسياسات العامة المؤطرة لعالقة المجتمع بمؤسسة 
بالمســتويات  األفــراد  وعالقــة  جــانب،  من  الحكـم 
إحداث  لجهة  اخر،  جانب  من  الجماعية  التنظيمية 
وتأصيل  العامة،  السياسة  صناعة  طريقة  في  تغيير 
الحكم  مستويات  في  المجتمعية  المكونات  مشاركة 
المختلفة، ويهدف برنامج الحكم والسياسة العامة الى 
الولوج في عملية تحليل معمقة قادرة على تقديم نقد 
تطبيقها،  وآليات  العامـة،  والسـياسـيات  للنظـم  بّناء 
العامة،  المنظـومة  في  المشــاورات  مفهوم  وتعزيـز 
ورفع وعي الجمهور لجهة تعزيز مشاركته من خالل 
إقـرار  المترتبـة على  اآلثــار  الضــوء على  تســليط 
توصيات  وإقتراح  العامة،  السياسات  بعض  وتطبيق 
بحثية  مساحة  وإنشاء  القرار،  صناع  على  نظامية 
بيانات  كقاعدة  المؤسسة  تعمل  خاللها  من  تطبيقية 
وتساهم في تيسير إصالح األدوات النظامية العامة. 

تستند المؤسسة في تنفيذها لهذا البرنامج على تحليل 
في   الشراكة  على  الفلسطيني  الجمهور  لقدرة  معمق 
صناعة السياسات العامة من خالل الديناميكية القائمة 
بين نظم اإلنتاج والمكون االقتصادي، وأطر االجتماع 
العميقة، واألطر التنظيمية الناتجة عن التفاعل بينها، 
التي عاصــرها  النظم  تغير  حـالة  تتبع  الى  إســتنادًا 
المجتمع الفلسطيني حيث عاصر المجتمع الفلسطيني 

الســياســية  النظـم  في  التحـول  من  حـالة 
مفاجئــة  كـانت  واالقتصاديــة  االجتماعيــة، 
لمعظم المكونات المجتمعية، غير النشطة في 
المنظومة الحزبية، وقد أنتج هذا التغيير شكًال 
نظم  لوجود  نظرًا  بنيوية  لمنظومة  جديدًا 
إنتاج مختلفة، وتغير  تشغيل جديدة، وأدوات 
شكل النظم الحزبية، وتحول شكل الممارسة 
المؤطرة  القيم  منظـومة  وتغير  الســياســية، 
ببعضها  الفلسطيني  المجتمع  مكونات  لعالقة 
من  اليه  المشــار  التغيير  طال  فقد  البعض، 
النسبي  للتغير  العقد االجتماعي الحقًا  طبيعة 
السلطة  وتأسيس  الفلسطينيين  تمثيل  نظم  في 
الوطنية الفلسطينية، وعالقة األفراد ببعضهم 
النظام  البعض من جهة، وعالقتهم بمكونات 
بشكل  أثر  ما  أخرى،  انذاك من جهة  الجديد 
مباشر في مستوى ونوع شراكة المجتمع في 
الى  الحقًا  قاد  الذي  العامة،  الحياتية  األطر 
بالضرورة  تنسجم  ال  تنظيمية  إنتاج ضوابط 
مع إحتياجات الجمهور، وال تتناسب مع حجم 
التوقعات التي كانت منعقدة على هذا التحول، 
وبالتالي حالة فراغ بين صانع القرار من جهة 
أخرى  جهة  من  المستهدف  الجمهور  وبين 
العامة  والسياسة  الحكم  برنامج  فإن  وعليه 

يسعى الى تحقيق األهداف التالية:

Through this program, REFORM engages 
both civil society and official actors with 
the aim of reforming and amending the 
structural relations and public policies 
which frame the relationship between 
individuals and/or communities and gove-
rning bodies. 
To this end, REFORM is calling for a 
renewal of the social contract for Palestin-
ian society in order to improve the way in 
which public policy is being formulated to 
ensure broad participation from different 
components of society at all levels of 
governance. The program also aims at 
promoting an in-depth analysis process 
that is capable of offering constructive 
critique of values, laws and public 
policies. Through this program, REFORM 
is promoting public consultation in regula-
tory processes and raising public aware-
ness for a wider participation. REFORM 
will also make recommendations to 
decision makers, and establish a space 
for the production of applied research, 
through which the organization works as a 
database and contribute to reforming 
general statutory tools.
The program is based on an in-depth 
analysis of the capacities of the Palestin-
ian public to participate in policy making. 
This capacity is determined by the 
ongoing dynamics between the systems 
of production as well as the economic 
system as a whole, the nature of Palestin-
ian society and the regulatory processes 
resulting from the interaction between 
them. The Palestinian society has experi-
enced a paradigm change in the political, 
economic and societal structures. This 
change, for which most groups in Palestin-

ian society have not been prepared, has 
produced new forms of structural and 
partisan systems which led to the transfor-
mation of political practices and a disrup-
tion of the value-systems that in the past 
shaped the relationship between different 
components of Palestinian society. 
With the establishment of the Palestinian 
National Authority, the nature of the social 
contract changed and the mechanisms of 
representation were dramatically affected. 
In this new reality, it is not only the relation-
ship between individuals that has chang-  
ed but also relationship between the 
Palestinian people and their governing 
authorities has also taken a new form. 
This process has had a direct impact on 
the level and type of community participa-
tion in the public sphere and has produced 
new systems that were not necessarily 
consistent with the needs of the Palestin-
ians and did not fulfill their expectations 
until now. Hence, a gap was created 
between decision makers and the public. 
The government and public policy 
program seeks to achieve the following 
objectives:



الى جسر  المجتمعي في حاالت الصراع  التحويل  المؤسسة من خالل برنامج  تسعى 
اإلختالفات المجتمعية،  وتحقيق حالة اإلنسجام األهلي، والعمل على الحد من حاالت 
اإلستقطاب واإلصطفاف بين المكونات المجتمعية، والحد من تغول عالقات القوة بينها، 
وتأسيس مساحات تشاركية مبنية على التعددية الفكرية، بإستخدام منهجية بحث تطبيقي 

للتعامل مع حاالت الصراع في المجتمع الفلسطني.

هذا وتسعى المؤسسة من خالل هذا البرنامج الى تحقيق األهداف التالية: 

مناهضة التمييز والعنصرية.

بناء قدرة الفئات المهمشة، سيما الشباب والنساء، علىالتحليل المجتمعي المعمق في 
حاالت الصراع.

والبنيوية  الثقافية  المستويات  فهم  قادرعلى  مجتمع  الى  الوصول  في  المساهمة 
المؤثرة على الحالة المجتمعية.

برنامج التحول المجتمعي في الصراع3.
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Program III: Social Transformationin Conflict

Through this program, REFORM seeks to bridge the gap between 
the various components of society, by promoting an agenda of 
national harmony and reducing polarization within society. The 
program aims at establishing participatory platforms based on 
intellectual pluralism and applying practical research methodolo-
gies in order to deal with conflict situations within the Palestinian 
society. 

Towards this aim, REFORM follows these specific objectives:

Combat discrimination and racism.

Enable marginalized groups, especially youth and women, to 
engage in deep social analysis of conflict situations.

Promote a society capable of understanding the cultural and 
structural levels affecting the social situation.

1.

2.

3.


