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ABOUT The Project

Path to Justice

The Palestinian Association for Empowerment and Local Development – 
REFORM, through the “Path to Justice” project, strives to establish agents of 
change which will work to prevent gender based violence, develop and improve 
partnerships in regulatory processes among local communities, and use an 
in-depth analysis of power relations between different social groups to address 
current societal injustices related to gender. “Path to Justice” also aims at 
facilitating access for women to justice through establishing support networks 
and by working collaboratively with all community members to combat cultural 
and structural violence and exclusionary social values, directed against women 
and marginalized communities. In addition, these groups will work together to 
hold decision makers accountable for effectively responding to the needs of 
marginalized groups, especially women. 

“Path to Justice” strategically seeks to raise awareness about gender based 
violence, to build and develop the skills of targeted groups and to impact the 
values of social integration. “Path to Justice” also aims to integrate the various 
community components in shared spaces for action, and enhance the active use 
of media in monitoring legal violations against marginalized groups and women. 
In addition, the project aspires to enable the target groups to create structural 
change in regards to the relationships between different social components and 
to establish safe spaces for all community members.

Project Goals:
Raise awareness in the targeted areas in regards to rights and international 
conventions responsible for protecting the rights of women and disadvantaged groups.

Establish groups capable of combating gender based violence.

Build and develop the capacity of the target groups to make effective use of the 
media to improve the structural frameworks which govern the Palestinian society in 
regards to women’s rights issues.

Document cases of violations against.

Establish interactive spaces between the working groups, their social surroundings 
and local active media organizations.

Improve women’s partnership and participation in political and social life.

 The Palestinian Association for Empowerment and Local Development
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية

ndTirawi Bldg, 2    Floor, Al-Masyoon, Ramallah

Email: info@reform.ps

Tel.: +970 2 296 66 45  |  Fax: +970 2 296 66 46

 “Path to Justice” is supported by
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مشروع مدخل للعدالة
Path to Justice
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سطيني يتمتع فيه الكل بالقدرة على المشا الرؤيـا:  مجتمع فل

Vision: REFORM strives for a Palestinian s ociety where everyone has the 

cap

acity
 to participate effectively, individua l and collective rights are 

res
pect

ed and pluralism is ensured in an indepe ndent Palestinian state.



حول المشروع:

مشروع مدخل للعدالة

تهدف المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية- REFORM من خالل مشروع مدخل 
للعدالة الى العمل على تأسيس مجموعات ناشطة تعمل على مناهضة العنف المبني على 
في  النظامية  العمليات  في  النساء  شراكة  واقع  وتحسين  وتطوير  االجتماعي،  النوع  أساس 
المكونات  بين  القوة  لواقع عالقات  تحليل معمق  الولوج في  المحلية من خالل  المجتمعات 
المجتمعية المختلفة، وتيسير وصول النساء الى مكونات العدالة من خالل العمل على تأسيس 
لجهة مناهضة  اليها  المشار  المجموعات  إلى جنب مع  تعمل جنبًا  شبكات ضغط مساندة 
العنف الثقافي والبنيوي ضد النساء، والقيم االجتماعية االقصائية، والضغط على صناع القرار 
في المستويين المحلي والوطني لجهة تحسين واقع استجابة النظم، واألطر البنيوية الحتياجات 

المكونات المجتمعية المختلفة سيما النساء.
 

يسعى مشروع مدخل للعدالة في المستوى االستراتيجي الى رفع الوعي المناهض للعنف المبني 
على أساس النوع االجتماعي، وبناء وتطوير مهارات مجموعات ناشطة قادرة على احداث أثر 
قيمي في واقع التكامل على أساس الوظيفة االجتماعية، وٕادماج المكونات المجتمعية المختلفة 
االنتهاكات  الفّعال لإلعالم في رصد  االستخدام  في مساحات عمل مشتركة، وتعزيز واقع 
الواقعة على حقوق الفئات المهمشة سيما النساء، وتمكين المجموعات المستهدفة من احداث 

أثر بنيوي في واقع العالقة بين المكونات المجتمعية وصوال الى مساحات آمنة. 

أهداف المشروع:
النساء  الناظمة لحقوق  الدولية  الحقوقية، والمواثيق  باألطر  المستهدفة  المناطق  الوعي في  رفع 

والفئات األقل حظًا. 
تأسيس مجموعات قادرة على مناهضة العنف الموجه على أساس النوع االجتماعي.

بناء وتطوير قدرات المجموعات على االستخدام الفّعال لوسائل االعالم في قضايا المرأة.
بناء قدرات المجموعات المستهدفة في توثيق حاالت االنتهاك التي تمارس ضد النساء.

االعالمية  والمؤسسات  االجتماعي  ومحيطهم  العمل  مجموعات  بين  تفاعلية  مساحات  تأسيس 
والمحلية الناشطة.

الضغط لجهة تحسين واقع شراكة النساء في الحياة السياسية واالجتماعية.

المخرجات المتوقعة للمشروع:
مجموعة متمكنة، قادرة على استخدام وسائل االعالم في قضايا المرأة بشكل فًعال.

وعي مجتمعي نابذ للعنف على أساس النوع االجتماعي. 
قدرة متقدمة لدى المجموعات المستهدفة على توثيق ونشر حاالت االنتهاكات.  

دليل تدريبي يساهم في مأسسة تدخل المجموعات المستهدفة في مناهضة العنف الثقافي والبنيوي في 
المناطق المستهدفة سيما العنف على أساس النوع االجتماعي.

شبكة ضاغطة تعمل باتجاه تحسين قدرة النساء على الوصول لمكونات العدالة.

فعاليات المشروع:
عملية بحث وتحليل معمق لواقع الصراع الثقافي والبنيوي في المناطق المستهدفة.

لقاءات توعوية حقوقية في المناطق المستهدفة. 
تتعلق  التي  القضايا  الضوء على  تسليط  بهدف  المستهدفة  المناطق  في  لقاءات جماهيرية 

بحقوق المرأة، بحضور ومشاركة وسائل االعالم.
لقاءات تنسيقية بين المجموعات المستهدفة وهيئات الحكم المحلي والمؤسسات العاملة في 
مجال حقوق االنسان، بهدف تعزيز استجابة الهيئات المحلية والمؤسسات الحتياجات النساء 

في تلك المناطق.
إصدار نشرات توعوية.

برنامج إذاعي يسلط الضوء على الجرائم ضد النساء، وقضايا الهوية والمواطنة.

 Expected Outcomes:

Analyzing the deep culture and structure of in the targeted areas. 
Implementing awareness raising sessions in the targeted areas that address 
human rights violation, especially against women.
Implementing public meetings in the targeted areas that address issues related 
to women’s rights, with the attendance and participation of the media. 

Implementing coordination meetings in the respective areas, between the 
target groups and local governance bodies including municipalities and local 
councils which endeavor to increase the responsiveness of local authorities to 
the needs of women.
Awareness bulletins
Broadcasting radio episodes which highlight issues related to women, gender 
based violence, identity and citizenship.

Project's Activities:

An empowered group capable of effectively using the media when tackling issues 
related to women. 
Raised social awareness against gender based violence.
Advanced ability of the target groups to document and disseminate cases of 
violence. 
Training manual which will contribute to institutionalising the target groups 
intervention in battling structural and cultural violence in the targeted areas, 
especially gender based violence.

A network of agents of change working towards improving women's access to 
justice.


