
Background:
The past few years have witnessed dramatic 
developmental changes in the Palestinian 
community on the political, socio-cultural 
and economical levels. However these 
changes have mainly been concentrated in 
the main cities, while Refugee camps, 
villages and other marginalized areas 
continued to be affected by many social, 
cultural, economic and political challenges, 
thus, Bridges project was lunched as a 
supporting developmental process on both 
the social and cultural levels.

Bridges aims at creating a bottom up social 
change process by establishing relation-
ships between and within young genera-
tions, empowers grassroots organizations 
and marginalized groups in order to 
enhance their participation in the regulatory 
processes and to engage in structural and 
cultural reform.

Quarterly Reports:
Four (4)Quarterly Reports (Issues under Microscope).

TV episodes “Eye on Camp”
Five (5) TV episodes of a program called “Eye on Camp”.

ACT Academy
Establishing “ACT Academy” for Critical Thinking and 
Conflict Transformation, this Academy will be using methods 
for confect transformation, resolution and management.

Time Frame:
The project’s activities will be carried out over a period 
of 18 months effective November 15, 2012.
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شهد املجتمع الفلسطيني يف غضون السنوات املنرصمة 
تغ�ات تنموية كب�ة يف مختلف املستويات السياسية، 

واالجت�عية، واالقتصادية، تركز جلّها يف مراكز املدن 
الرئيسية، بين� واصلت املخي�ت، والقرى، وغ�ها من 

املناطق املهمشة  التأثر بعدد من التحديات يف املستويات 
ذاتها، وعليه فقد جاءت مبادرة مرشوع جسور إلطالق 

عملية تنموية مساندة يف تلك املناطق يف املستويات 
الثقافية واالجت�عية .

هذا ويهدف املرشوع من جانب اخر اىل الولوج يف عملية 
تغي� مجتمعي مستندة اىل قواعد الجمهور،  من خالل 
النهوض بواقع التشبيك ب· الفئات الشابة، واملهمشة، 

واملؤسسات القاعدية، وتفعيل قدرتهم عىل املشاركة يف 
االطر النظامية، وعمليات اصالح البنى الثقافية، والقانونية 

الناظمة ملجتمعاتهم. 

In addition, the project will establish 
dialogue processes between different 
actors and stakeholders in order to 
foster social and community develop-
mental process, increase political 
participation of the targeted groups, 
to develop the young leaders’ abilities 
and to create a new set of values 
based on the concept of Basic 
Human Needs and Human Rights 
within the Palestinian society.

يف  الشابة  الفئات  مشاركة  بواقع  النهوض  اوال. 
مجتمعاتهم  يف  والثقافية  االجت�عية  الحياة 

املحلية. 

املناطق  يف  املحلية  التنمية  فرص  تعزيز  ثانياً. 
املستهدفة.

الظروف  لتحس·  ضاغطة  شبكات  تأسيس  ثالثاً. 
الالجئ·،  ذلك  يف  Æا  املهمشة  للفئات  املعيشية 
الخدمية  املنظومة  اىل  وصولهم  فرص  وتحس· 

العامة.

عمل  ملجموعات  تفاعلية  مساحات  توف�  رابعاً. 
مجتمعية يف مراكز املخي�ت برشاكة من املحيط 

الخارجي. 

جسور  مرشوع  فإن  اخر  جانب  من 
يسعى اىل تعزيز فرص التنمية املحلية 
يف املناطق املستهدفة، وتحس· واقع 
بناء  خالل  من  السياسية  املشاركة 
الشابة،  القيادات  قدرات  وتطوير 
اىل  مستندة  قيمية  منظومة  وتطوير 
االحتياجات األساسية اإلنسانية، وقيم 

حقوق اإلنسان . 
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سي�  املهمشة  املناطق  املرشوع  يستهدف 
مخي�ت الالجئ· والقرى واملناطق املحيطة بها يف 

خمس محافظات يف الضفة الغربية.

Objectives:
Empower the young generation in order 
to play a more active role in the regulatory 
processes and in the psycho-social 
sphere.

Foster developmental processes in the 
targeted areas.

Establish lobbying networks to improve 
the living conditions of the target groups 
and improve their access to formal public 
process.

Establish safe joint platforms for action for 
target groups of refugeesfrom the camps 
and their surrounding areas.
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II مشروع جسور
(مساحة عمل)
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خمس (5) ورشات عمل متلفزة بعنوان ع· عىل املخيم.

اكاد�ية تحويل النزاعات والتفك� الناقد:
.(ACT) ية تحويل النزاعات والتفك� النقديÒتأسيس أكاد

تقارير سنوية:
اصدار أربعة (4) تقارير سنوية بعنوان  قضايا تحت املجهر.
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