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Project Description:

The project specific objectives of the action aim to 
strengthen LAs in C area of Jerusalem governorate. 
Improving social services and enhancing youth and 
young women role. This will lead to giving contribution 
to the enhancement of social democratic roles LAs 
by improving living condition of Palestinians to reach 
a democratic society as general objective. Believing 
the working with LAs as bottom up methodology can 
create change in the whole society and create better 
difference in the people lives.

Objective of the Action

Overall objective:
To contribute to build a more democratic society, 
enhancing the social democratic roles of LAs.

Specific objective (s):

1. To strengthen LAs in C area of Jerusalem 
governorate improving social services and 
enhancing youth and young women role.

2. To improve living conditions of Palestinians 
living in marginalized areas of eas and north 
Jerusalem.

Target Groups:

1. Bedu & Hizma Municipalities “Main Targets”

2. Jaba & Mukhmas Municipalities and another 11 
municipality in west north Jerusalem  Area.

3. “6” women & youths and women centers.

4. “60” LAs employees

5. “100” youth and young women

6. “20” women leaders

Project Estimated Results: 

• Institutional and operational capacities of Bedu & 
Hizma municipalities enhanced and impowered 
with governance and technical tools.

• Coordination with other near LAs created.

• Enhanced social supporting services and 
democratic participation of youth and young 
women in the targeted areas.

• Access to services is facilitated to the community, 
and social awareness rasied.

• 6 مراكز لل�سباب والن�ساء.	
• 60 موظف جمل�س بلدي.	
• 100 �ساب و�سابة.	
• 20 امراأة قيادية.	

النتائج المتوقعة للمشروع:

• متكني وتعزيز القدرات املوؤ�س�سية والت�سغيلية لكل من بلديتي بدو 	
وحزما  من خالل دعمهم الفني والتدريبي .

• خلق تعاون وتن�سيق بني املجال�س البلدية يف املناطق امل�ستهدفة.	
• الدميقراطيـة 	 وامل�ساركـة  االجتمـاعي  الدعـم  خدمـات  تعزيز 

لل�سباب وال�سابات يف املناطق امل�ستهدفة.
•  تي�سري و�سول اخلدمات للمجتمع، ورفع الوعي االجتماعي .	

وصف المشروع:

امل�سماه  املنطقة  يف  البلدية  املجال�س  متكني  و  تقوية  اإىل  امل�سروع  يهدف 
دور  وتعزيز  االجتماعية  اخلدمات  وحت�سني  القد�س.  حمافظة  يف  )ج( 
االأدوار  تعزيز  يف  االإ�سهام  اإىل  هذا  �سيوؤدي  حيث  وال�سابات.  ال�سباب 
الظروف  حت�سني  طريق  عن  البلدية  للمجال�س  الدميقراطية  االجتماعية 
املعي�سية للفل�سطينيني من اأجل الو�سول اإىل جمتمع دميقراطي كهدف عام. 
يخلق  اأن  ميكن  البلدية  املجال�س  مع  العمل  منهجية  باأن   االعتقاد  وتعزيز 
تغيريًا اأ�سا�سيا يف املجتمع ويخلق فرًقا اأف�سل يف حياة النا�س نحو االأف�سل. 

أهداف المشروع:

الهدف العام:
امل�ساهمة يف بناء جمتمع اأكرث دميقراطية ، وتعزيز  املكانة االجتماعية 

و الديقراطية للمجال�س البلدية. 
االهداف املحددة:

حمافظة . 1 يف  )ج(  امل�سماه  املنطقة  يف  البلدية  املجال�س  تقوية 
دور  وتعزيز  االجتماعية  اخلدمات  حت�سني  خالل،  من  القد�س 

ال�سباب وال�سابات  يف املنطقة.
يف . 2 يعي�سون  الذين  للفل�سطينيني  املعي�سية  الظروف  حت�سني 

املناطق املهم�سة يف املنطقة ال�سرقية وال�سمالية ملدينة القد�س .

 الفئات  المستهدفة:

• بلديــات قـرى  " بـدو   وحزمــا" امل�ستهدفني  املبا�سرين    يف   امل�سروع .	
• بلديات  قرى  جبع  وخمما�س  و11 جمل�س  بلدي اآخر  يف منطقة  	

�سمال  غرب  القد�س.


