
 

 

 

 

 

 2018وحتى نهاية العام  2017شبابي  من مطلع عام لمشروع معأ للتبادل ا

 نحن أيضا بشر

مؤسسة اإلرازمس بالس باإلضافة الممول من  2018-2017مشروع معًا 
الى جهود أعضاء كادفا وأصدقائها نفذ في الفترة ما بين كانون ثاني 

التي ناقشها الموضوع هي . القضايا األساسية 2018وكانون أول  2017
التمييز العنصري وحقوق اإلنسان باإلضافة الى توصيل صوت المشاركين 

 في المشروع الى أوسع نطاق.

طرح المشروع قضايا هامة لمؤسساتنا من ضمنها قضايا المساواة ومحاربة 
التمييز والتي كنا على الدوام نعتبرها قضايا مفصلية لخدمة عملنا من أجل 

اإلنسان. لم يكن تركيز المشروع فقط على فلسطين لكن نصرة حقوق 
تعداها للتعامل مع موضوعات تتعلق بالتمييز واإلحتالل ونظام الفصل 

العنصري والضغوطات التي تمارس على الشباب في كل العالم. جمع المشروع بين الشباب في بريطانيا وفرنسا وفلسطين من 
 عن ما يجري في بلدانهم من أجل الوقوف ضد التمييز ولنصرة حقوق اإلنسان للجميع. أجل أن يتشاركوا التجارب ويتعلموا أكثر

معظم الشباب المشاركين في المشروع وتبادالته كانوا من األقليات ومن المجتمعات اإلسالمية في بريطانيا وفرنسا باإلضافة الى 
ونه من ثالث كلمات وهي : )نحن أيضا بشر(. مع الشباب من فلسطين. وقد عبروا مجتمعين عن المشروع من خالل رساله مك

أهمية هذا الرسالة وعلى مدار سنتين من عمر المشروع شهدنا معًا شباب وقادة في المشروع في البلدان الثالثة مدى الفصل 
ورة والضغط الذي نتعرض له من اجل أن نعزل ونفرق بحجج ودعايات مغرضة، ووجدنا من خالل التفاعل والتواصل بأن الضر 
تحتم لمقاومة هذة التفرقة والتي تعصف حتى بحرياتنا الشخصية في بلداننا بذريعة التخوف من اآلخر واإلرهاب وغيرها من 

 المفاهيم التي وجدت لتبرر لألنظمة العنصرية بسط سيطرتها وعزل مجتمعاتها.

فرص للشباب لإللتقاء وتقبل بعضهم  مشروع معًا وهو جزء من عمل كادفا جاء من أجل مقاومة هذا التوجه ومن أجل خلق
 بعض والتعرف على قضاياهم وإيجاد سبل للعمل معًا لنصرة حقوق اإلنسان تحت شعار أننا جميعًا متساوين لبشر.



 

 التوأمة من أجل حقوق اإلنسان وتعزيز صمود الشباب

ان في فلسطين ومن أجل خلق مساحة عام وكان دافعها هو باألساس نصرة حقوق اإلنس 15بدأت كادفا العمل منذ ما يقارب 
للتواصل بين الناس في بريطانيا وفلسطين لرفع درجة الوعي لدى المواطنين في بريطانيا وتشجيعهم للعمل ضد اإلنتهاكات التي 

 تتعرض لها حقوق اإلنسان الفلسطيني.

ساس فئة الشباب والتي شكلت الرافعة بدأت المؤسسة بالعمل على تنظيم زيارات تبادلية بين بريطانيا وفلسطين استهدفت باأل
األولى لعمل كادفا وقد إكتشفنا من خالل التغذية الراجعة من الشباب البريطاني مدى أهمية هذة التبادالت وتأثيرها عليهم فيما 

وعززت تعرفنا على جانب من األهمية في حياة الشباب البريطاني أنفسهم حث شكلت هذة التبادالت تجارب فعالة في حياتهم 
ثقتهم وصمودهم فيما يتعلق بحياتهم ومجتمعهم وما يواجهوه من تمييز، حيث شكل عملنا والقضايا التي نعالجها مدى الضغوط 
التي تمارس على الشباب في مختلف دول العالم فيما يتعلق بالتمييز العنصري واإلسالموفوبيا حيث شكلت هذة القضايا مناطق 

قوق اإلنسان للجميع. كما واتضح لنا بأن العالقات والتواصل مع الشباب الفلسطيني والتعرف تقاطع مع عمل كادفا من أجل ح
على ظروف حياتهم ومواجهتهم لألنتهاكات ضد حقوقهم اآلدمية بطرق إبداعيه أثر بشكل إيجابي جدًا على الشباب في بريطانيا 

 .وأوروبا عمومًا حيث طور مهاراتهم وأعطاهم األمل وعزز من صمودهم

لقد عمل مشروع معًا بنفس اإلتجاه وكانت إستجابة الشباب المشاركين من بريطانيا وفرنسا باإلضافة الى الشباب الفلسطيني 
قوية جدًا تحديدًا لمن شاركوا للمرة األولى وإطلعوا على قضايا اآلخر حيث كانت ردود الفعل صادمة في البادية لما تعلموه لكن 

راتهم حتى على الصعيد القيادي والمبادر حيث ساعد من شاركونا من الشباب في أكثر من تبادل مع الوقت طور المشروع مها
 في قيادة التبادالت الشبابية األخيرة من المشروع.

 

 مشروع معًا 

الهادفة الى عام من الخبرة في مجال عمل جمعية صداقة كامدن ابوديس مع الشباب والتبادالت الشبابية  12توج مشروع معاً 
خلق فرص للقاء والتعارف بين الشباب من بلدان مختلفة ونقاش 
قضاياهم هدف كذلك لفتح آفاق جديدة للعمل بمبدأ التوأمة من 

أجل حقوق اإلنسان في فرنسا بعد أن عملت جمعية صداقة 
كامدن أبوديس على مدار سنوات عديدة على توثيق عالقات 

ين وبريطانيا، حيث صمم هذا التوأمة والعمل المشترك بين فلسط
روع إلستيعاب شريك أوروبي جديد في فرنسا من خالل المش

 التعاقد مع مؤسسة شبابية شريكة.



استلهم المشروع من مشروعنا السابق توأمة فعالة والذي نفذته كادفا مع دار الصداقة وشمل فئات مجتمعية مختلفة باإلضافة 
كانت تجربة غنيه جدًا فتحت المجال للمئات من البلدين بريطانيا وفلسطين لإللتقاء الى عاملين في المؤسسات الشبابية وقد 

 والعمل معًا من خالل مجموعة تبادالت قطاعيه على مدار عامين من تنفيذ المشروع.

البلدان الثالثة مشروع معًا شمل ستة تبادالت ثالثه منها كانت تدريب لعاملين في مؤسسات شبابية وثالث تبادالت كانت في 
الشريكة فرنسا فلسطين وبريطانيا بتركيز كبير على قضايا التمييز العنصري وحقوق اإلنسان وقد مكن المشروع المئات من 

الشباب وعدد كبير من المؤسسات في البلدان المشاركة من تغذية تجاربهم وصقل مهاراتهم والتعرف أكثر على واقع الشباب وما 
 في بلدانهم. يواجهوه من تحديدات

 

 بريطانيا 2017التبادل التدريبي األول للعاملين في المؤسسات الشبابية تموز 

انطلق مشرع معًا للتبادل الشبابي في بريطانيا نهاية شهر حزيران 
الماضي حيث نفذ التبادل األول والذي أخذ طابع تدريبي في الفترة 

بحضور  2017تموز ما بين الثالثين من حزيران وحتى العاشر من 
مجموعة من العاملين في المؤسسات الشبابية من فرنسا بريطانيا 
وفلسطين حيث كانت البداية في بلدة نايتن على حدود وويلز في 

 أجواء مميزة وطبيعة البلدة الخالبة وبضيافة أهلها وكرمهم.

شكل التبادل بداية تعارف جيدة للمشاركين من المؤسسات الثالثة 
ا المرة األولى لجمعية صداقة كامدن أبوديس بالعمل مع خاصة وأنه

شركاء آخرون باإلضافة لدار الصداقة للتبادل الشبابي على الرغم من 
استقبال الجمعية لعدد من المتطوعين األوروبيين من خالل شراكات 

في مشروع التطوع االوروربي اال أننا لم نعمل على صعيد 
وبي من قبل وقد كانت فرصة التبادل الشبابي مع أي شريك أور 

جيدة للتعلم أكثر عن عمل المؤسسات األوروبية في مختلف 
الدول على هذا الصعيد ووضع أسس واضحة للعمل المستقبلي 

في التبادالت الشبابية القادمة في مشروعنا معًا خاصة وأنه 



أما بخصوص الطابع  ث خالل العام القادم.يشمل زيارات الى فرنسا وبريطانيا وفلسطين لمجموعات شبابية من البلدان الثال
التدريبي للزيارة فقد استهل البرنامج والذي إستمر في مرحلة االولى أربع أيام بمداخالت تعريفية لمواقع للمؤسسات الشريكة وما 

للتعارف أكثر بين يواجهه الشباب في البلدان المختلفة إلطالع المجموع على البيئة التي تعمل فيها كل مؤسسة وتهيئة المجال 
الشركاء وقد شمل هذا الشق من التدريب في بلدة نايتن تركيز أكبر على القضايا األهم التي يستهدفها المشروع من إيجاد طرق 

فّعالة لمحاربة التمييز العنصري والتطرف ومساندة حقوق اإلنسان ورفض اإلضطهاد بكل أشكاله، حيث إستفاد المجموع من 
الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات الشريكة في مجال العمل مع القطاعات الشبابية في الدول المختلفة التجارب العملية و 

خاصة وأن بيئة وظروف عمل كل مؤسسة تختلف عن األخرى فيما تختلف ظروف الحياة للشباب والصعوبات التي يواجهونها 
 باألساس بالتمييز العنصري واإلنتهاكات المتواترة لحقوقهم اإلنسانية. في مجتمعاتهم على الرغم من تشابه القضايا والتي تتعلق

خالل تواجدنا في نايتن وعلى الرغم من الطبيعة التدريبية 
للزيارة اال أننا تمكنا من المشاركة في لقاءات جماهيرية 

للحديث عن الوضع الراهن في فلسطين في ثالث مناسبات 
س الولزية وبلدة وسطى فقد زارت المجموعة بلدة تالنيدلو 

االنجليزية باإلضافة الى فعالية في بلدة نايتن تم خالل هذة 
الزيارات تنظيم فعاليات عامة على شرف الحضور للتعريف 
بمشروعنا والمؤسسات المشاركة فيه وإطالع الحضور على 

 اعاته جراء اإلحتالل اإلسرائيلي. واقع حقوق اإلنسان في فلسطين واإلنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بكل قط

كما وأتحيت للمجموعة فرصة التمتع باألجواء والطبيعة الخالبة لبلدة نايتن وتالنيدلويس وبلدة ووسطى من خالل جوالت للمشي 
 في محميات وغابات هذة البلدات الريفية الرائعة مما شجع الحضور وزاد من طاقتهم للعمل واإلنجاز.

ول من التدريب توجه المشاركون الى مدينة لندن حيث نفذ الشق الثاني من التدريب من خالل تنظيم ورشة بعد نهاية الشق األ
عمل حول اإلعالم وإستخدام الكاميرا واالفالم التسجيلية في 
توصيل الفكرة باإلضافة الى زيارات الى مؤسسات شبابية 
عاملة في لندن وفعاليات ولقاءات جماهيرية للحديث عن 

 روع وقضايا الشباب بشكل عام.المش

 تغيير الشريك الفرنسي 

بعد التبادل التدريبي األول واإلتفاق على موعد وطبيعة التبادل 
الشبابي االول والذي تقرر حسب مشروعنا في مدينة بوردو الفرنسية موطن شريكنا األول من فرنسا مؤسسة ألوان حيث قمنا بعمل الفيزا 



ابق انذار تفاجئا بتراجع شركائنا من فرنسا  عن استضافة المشروع مما وضعنا في موقف صعهب للغاية وقد وشراء تذاكر السفر وبدون س
كنا في صدد تأجيل التبادل وتحمل كل تبعيات التأجيل لكن ومن خالل العديد من األصدقاء الذين بذلوا جهد كبير في البحث والتواصل 

الباريسية في ضاحية أبرفيلير وقد كانت فرصه جميلة جدا على إعتبار ان المؤسسة  حتى وضعونا على تواصل مع مؤسسة وراء الحدود
تحمل نفس أهدافنا في العمل من أجل نصرة حقوق اإلنسان وتستهدف الشباب من ضواحي باريس والذين يعانون من التمييز العنصري 

جهد من أجل إنجاح التبادل دم حيث استضافوا شبابنا وعملوا بكل والتهميش. بدأنا بالتواصل مع الشركاء الجدد ومهدنا سويًا للتبادل القا
 القادم وكانت فرصه طيبة لنا في كادفا التعرف عليهم وتعريفهم على عملنا والترتيب لعمل مستقبلي معهم.

 2017التبادل الشبابي األول في فرنسا تشرين أول 

تموز من العام الحالي بتدريب قادة المشروع من الثالث مؤسسات بعد أن تمت المرحلة األولى لمشروع معا الشبابي في شهر 
المشاركة تقرر تنفيذ المرحلة الثانية من خالل زيارة 

مجموعتين شبابيتين فلسطينية وبريطانية لمدينة بوردو 
الفرنسية ليحلوا ضيوفًا على المؤسسة الفرنسية الشريكة، حيث 

مشاركين وقمنا عملنا في دار الصداقة على استقبال طلبات لل
بإختيار المجموعة المكونه من ثماني مشاركين وثالث قادة 

في بداية شهر آب الماضي وعملنا على التقدم لفيزا لكل 
المشاركين فيما عملت جمعية صداقة كامدن أبوديس على حجز تذاكر السفر للمشاركين والذي تقرر بالتوافق مع كل الشركاء 

 .في بداية شهر تشرين أول الحالي

مع إقتراب موعد السفر تفجئنا بإنسحاب الشريك الفرنسي من مشروعنا مما تسبب في الكثير من اإلرباك وهدد استمرارية 
مشروعنا بشكل كامل حيث أن كل الترتيبات من طرفنا في فلسطين ومن طرف شركائنا والقائمين على المشروع في بريطانيا 

ان المشاركين كانوا مهيئين للسفر بالموعد وكل ما يتطلبه التبادل من تذاكر وفيزا  كانت جاهزة ولم يكن هناك خيار على اعتبار
وحجوزات كانت نهائية ال يمكن العودة عنها، ومع ذلك طرحت فكرة 

التأجيل حتى يتسنى لنا الحصول على شريك جديد من اجل 
استضافة المشروع والعمل معنا على انجاز المراحل المتبقية منه 

نا في اللحظات األخيرة في التعرف على مؤسسة كشريك ونجح
باريسية )وراء الحدود( تعمل مع كافة الفئات المجتمعية بتركيز على 

فئة الشباب وقد أبدوا استعداد الستضافة المجموعة الفلسطينية 
 وتوفير مستلزمات الزيارة من أماكن إقامة ولقاء مشكورين.



لى من التبادل تسير بشكل ارتجالي بين لقاءات تعريفية على المشاركين والمؤسسة أما عن تفاصيل التبادل كانت األيام األو 
الشريكة في فرنسا وزيارات محدودة لبعض األماكن السياحية 

والمعارض والمتاحف المتعلقة بتاريخ وواقع تطور حقوق 
االنسان والعبودية مما اتاح للمشاركين من فلسطين الخذ فكرة 

العنصري في اوروبا عموما وفي فرنسا أكبر عن واقع التمييز 
بشكل خاص من خالل اللقاءات التي اقيمت بعد زياراتنا 

 للمتاحف ومعارض التاريخ الفرنسية.

لكن الفترة التالية كانت مفيدة حيث استطاع المشاركين من التواصل مع الجمهور في باريس في مواقع مختلفة ومن طبقات 
في استبيانات للحديث مع المواطنين حول واقع حياتهم وما اذا كان هناك اي تمييز  مختلفة كذلك حيث خرجت المجموعات

عنصري ومشاكل مجتمعية ثانية تهم المواطن الفرنسي وعادوا بعد يومين بنتائج اعطت الكثير للمشروع وأثرت معرفة المشاكين 
مشروع والزيارة خاصة في النهاية التقييمية فيه ومع وصول المجموعة البريطانية الى باريس اعطت دفعة جديدة للعمل بال

واإلضافات التي ساهم فيها الشباب من بريطانيا من خالل محاضراتهم 
 وآرائهم في ما يتعلق بأهداف المشروع وغاية تنفيذه.

بالمجمل كانت تجربة مختلفة لي ولكل من شارك فيها على الرغم من 
لقت فرص من أجل اإلستفادة الظروف اإلستثنائية التي واجهها التبادل وقد خ

والتعلم لدى كل من شارك فيه وشكل مناخ مميز الستمرار التواصل والعمل 
 مع شريكنا الجديد من باريس مؤسسة وراء الحدود.

 2018التبادل التدريبي الثاني لندن كانون ثاني 

مع دخولنا في شراكة مع مؤسسة فرنسية جديدة كان ال بد من إطالع 
شركائنا الجدد على ماهية عملنا وعلى مشروعنا على اعتبار ان استقبالهم 
مشكورين لمشروعنا في باريس كان في اللحظات األخيرة وأنهم لم يشاركوا 

قد لذلك قررنا في كادفا ع 2017في اللقاء التدريبي األول في شهر تموز 
لقاء تدريبي آخر قبل إستكمال المشروع والتبادالت الشبابية القادمة فيه 
حيث تم توجيه الدعوة الى القائمين على مؤسسة وراء الحدود الى لندن 

الى برنامج تدريبي استمر لمدة أربع أيام عملنا معا من أجل وضع أسس لتبادالت القادمة كذلك حضر منسق دار الصداقة 
على سبل عملنا وغايات تنفيذ هذة التبادالت الشبابية والهدف منها حيث وجدنا تعاون رائعًا من قبل شريكنا  واطالع شركائنا



الجديد ووضعنا معًا تصور للتبادل الشبابي القادم الى فلسطين في شهر نيسان القادمن كما وقنا معًا بتقييم تبادلنا الشبابي األول 
 في فرنسا.

ديد من الفعاليات العامة والتي تحدث فيها القائمون على المشروع للجمهور في العديدي من كما وشمل هذا التبادل الع
 المناسبات عن أهداف المشروع وعن الخطوات القادمة فيه وتم افتتاح كافية فلسطينا رسميًا خالل هذا التبادل.

 فلسطين 2018التبادل الشبابي الثاني نيسان 

معا واالذي انعقد في مدينة لندن  بعد التدريب الثاني لقادة مشروع
في شهر كانون ثاني الماضي وكما كان مقرر حضر الى 

فلسطين مجموعتين من الشباب من بريطاينا وفرنسا من أجل 
اإلطالع على واقع حقوق االنسان وما يعانية الشباب الفلسطيني 

من إنتهاكات يومية جراء سياسات االحتالل العسكري 
 االسرائيلي.

إبتدأ التبادل في مدينة األمل للشباب في أريحا حيث استقبل 
شباب فلسطين الزوار في نهاية أسبوع ألجل التعارف المباشر واالطالع على برنامج وخط سير التبادل واألهداف المطلوب 

مجموعات حيث طلب تحقيقها خالله، في اليوم األول تعرف المشاركين من الدول الثالث على بعضهم وتم تقسيمهم الى أربع 
من وفود البلدان الثالثة تعريف الوفود من البالد الشريكة على بلدانهم وعمل المؤسسات الشبابية فيها وما يواجهه الشباب في 
البلد من تحديات حيث قدم المشاركون محاضرات تعريفية شملت أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشباب في بلدانهم، بعد 

الشباب بمشروع معا والمؤسسة القائمة عليه كادفا واهدافها من تنظيم مثل هذة المشاريع التبادلية فيما تطرق ذلك تم تعريف 
المنظمين الى فكرة التوأمة بين البلدات والمدن المبنية على 

قاعدة االحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تطبيق حقوق 
نهم ومساندتهم اإلنسان ونصرة المضهدين من أجل رفع الظلم ع

  الجل الحصول على حقوقهم في المساواة والعدالة.

خالل ثالث أيام من اإلقامة في أريحا تمكنت المجموعات 
األربعة من العمل والتفاهم وقد قسم البرنامج التاحة المجال لكل 

والبريطاني والفرنسي بالتسلسل  مجموعة بعمل وجبات الطعام للكل حيث راعينا بان تكون الوجبات مقتبسه من التراث الفلسطيني
وقد تضمن برنامج اريحا زيارات لمخيمات الالجئين في اريحا واالماكن السياحية واالثرية وبعض المؤسسات الرياضية في 

 المدينة فيما تضمنت كذلك جوالت للمشي في غور االردن. 



في ابوديس حيث قمنا بحجز مجموعة اماكن لالقامة  بعد ان انتهت فترة االقامة المشتركة في اريحا عادت المجموعات لتستقر
مشارك ومشاركة من بريطانيا وفرنسا في ما عاد المشاركين من فلسطين  22لتشمل ما مجموعة 

الى منازلهم ليحضروا كل صباح للمشاركة في الفعاليات المختلفة يوميا والتي شملت تدوير 
ز السريا ومركز العمل المجتمعي في القدس للمجموعات لزيارة وعمل في مراكز شبابية منها مرك

ومركز شروق في مخيم الدهيشة لالجئين ومركز الجئ في مخيم عايدة باالضافة الى جوالت في 
جامعة القدس والبلدات البدوية شرقي القدس ومدينة رام هللا مراكز حقوق انسان ومدينة الخليل 

 وبيت لحم للسياحة والعرف على فلسطين.

تبادل عقد مؤتمر احتضنته جامعة القدس عرضت خالله المجموعات المختلفة ما في نهاية ال
انتجت من افالم تسجيلية وصور وتقارير مختلفة من تجربتهم وخالل ايام عملهم المشترك 

كمجموعة وقد تم جمع توصيات وخطط عمل المؤتمر وتوزيعها على المؤسسات الثالثة من اجل 
القادمة والمشاريع المستقبلية مبنية متابعتها وان تكون التبادالت 

 على توصيات ومطالب الشباب.

 بريطانيا 2018التبادل الشبابي الثالث أيلول 

مرة أخرى وضمن نفس السيق التبادلي إلتقت المجموعات 
الشبابية هذة المرة في بريطانيا حيث حضرت مجموعات شبابية 

بريطانيا من فلسطين وفرنسا لإللتقاء والتاعرف مع شباب من 
في مرحلة من المشروع تم الترتيب لها لكي تأخذ طابعًا ترويجيًا لما تم إنجازه خالل الفترات 
المختلفة من المشروع وإلطالع الجمهور في بريطاينا على نتائج عمل مشروعنا وما تعلمه 

 .عن قضاياهم خالل الفترة السابقة الشباب

الحدود الويلزية في بلدة نايتون حيث أقامة المجموعات ثالث إبتدأ المشروع بمكان إقامة على 
أيام تعارفوا ونظموا مجموعاتهم المختلفة وجهزوا موادهم لينطلقوا بعد ذلك على شكل مجموعات 

ن فيما توجهت مجموعة ث توجهت مجموعة الى ووسطى  ومالرفصغيره الى مناطق مختلفة حي
نورثهامتون وكاترن المحطات التي وجامعتها وكانت  أخرى الى مدينة نوتنجهام والى خليج هال

توجهت الها المجموعة الثالثة وبعد يومين من العمل واللقاءات العامة للمجموعات الثالثة في هذة 
المدن عادوا جميعا الى لندن ليبداوا العمل في مركز السوبوكس على تجهيز مشاريعيهم الخاصة بالميديا ولزيارة المؤسسات 

 الجامعات في لندن للحديث عن تجاربهم وتقديم ما تعلموه وعملوه خالل فترة التبادل والمشروع للشباب في المدينة. الشبابية



 2018التبادل النهائي التقييمي كانون أول 

ء بمشاركة دار الصداقة للتبادل الشبابي الفلسطينية ومؤسسة عبر الحدود الفرنسية نظمت جمعية صداقة كامدن أبوديس اللقا
( التبادلي الشبابي في لندن من خالل تنفيذ التبادل الختامي للمشروع والذي ضم ممثلين عن togetherالنهائي لمشروع معًا ) 

المؤسسات الثالثة في زيارة استمرت لمدة ثماني أيام قيم فيها المشاركون كافة مراحل المشروع الذي استمر لمدة عام نفذت 
بابية الى فلسطين وفرنسا وبريطاينا ضمت أكثر من تسعين شاب وشابة من البلدان الثالثة، خالله الجمعية ثالث تبادالت ش

باإلضافة الى ثالث تبادالت تدريبية في مدينة لندن ضمن الطاقم المشرف على التبادالت الشبابية بغية التدرب على تنظيم 
تمكنين وقيادة وتننفيذ أهداف المشروع والتي تمثلت في 

فيات وعرقيات مختلفة من اللقاء والتعلم الشباب من خل
عن حياة بعضهم البعض وخلق مساحة آمنه لهؤالء 

الشباب لنقاش وإستعراض قضايا تهمهم وايجاد الطرق 
للعمل السلمي والضاغط ألجل حقوق اإلنسان ولمحاربة 
التمييز العنصري، وهدف المشروع كذلك لتمكين الشباب 

لتحدث للجمهور، من تطوير مهاراتهم في الميديا وا
باإلضافة الى من تدريب القادة الشباب وتأهيلهم للعمل مع الشباب من أجل أن يحملوا رسالة وتصور الشباب حول قضاياهم 

 الى أوسع فضاء ممكن.

خالل التبادل األخير للمشروع والذي شارك فيه الدكتور منير نسيبة من جامعة القدس والسيد عطاهلل جهالين من التجمع البدوي 
جبل البابا باإلضافة الى عبد الوهاب صباح مدير دار 
الصداقة للتبادل الشبابي ومنسق توأمة كامدن أبوديس 

يسوكو عن الجانب الفلسطيني فيما شارك السيد عثمان س
مدير مؤسسة خلف الحدود الباريسية باإلضافة الى 
الدكتورة ننديتا داوسن مدير جمعية صداقة كامدن 

أبوديس جرى إستعراض وتقييم كافة فعاليات المشروع 
وبحث سبل التعاون المستقبلي بين المؤسسات الشريكة 

الضاحية اللندنية كامدن بحضور عدد من المشاركين  واختتم التقييم بمؤتمر عام عقد في مقر جمعية صداقة كامدن أبوديس في
الشباب في المشروع من بريطانيا وفرنسا وأعضاء الجمعية ومشاركة عدد من المهتمين بقضايا حقوق اإلنسان الفلسطيني تم 

الت خالله استعراض أهم محطات المشروع وعرض كافة مخرجات المشروع من أفالم تسجيلية ومواد تم إنتاجها في التباد
 المختلفة للمشروع.



على هامش الزيارة عقدت العديد من الفعاليات الجماهيرية في مقر جمعية صداقة كامدن أبوديس تحدث خاللها المشاركين من 
فلسطين عن واقع الحياة تحت اإلحتالل وعن السياسات اإلسرائيلية اإلحتاللية التي تستهدف صمود وبقاء المواطن الفلسطيني 

القدس المحتلة وضواحيها وفي التجمعات  على أرضه في
البدوية حولها، وقد إحتفلت بالذكرى الخامسة عشر لتأسيسها 
بمشاركة أعضاء الهيئة اإلدارية وأعضاء ومناصري الجمعية 
في مدينة لندن حيث تم إستعراض أهم المحطات التي مرت 
بها الجمعية وأساليب عملها وأهدافها الداعيه الى رفع الظلم 

نتهاك الواقع على المواطن الفلسطيني جراء االنتهاكات واإل
اإلسرائيلية اليومية لحقوق اإلنسان من خالل رفع درجة 

الوعي لدى المواطن البريطاني حول ما يحصل في فلسطين وتشكيل جبهات مساندة وضغط على صناع السياسة في العالم من 
ت عامة في جامعة سواس وجامعة جرنتش تحدث خاللها المشاركين اجل إنصاف الحق الفلسطيني، كذلك نظمت الجمعية لقاءا
 من فلسطين الى طالب والهيئات التدريسية في الجامعتين.

مع ختام الزيارة التقى المشاركون بإعضاء من مجلس اللوردات  
البريطاني وتحدثوا عن اإلنتهاكات اإلسرائيلية التي يتعرض لها 

وضواحيها وقضايا التهجير الشعب الفلسطيني في مدينة القدس 
القصري التي تواجه التجمعات البدوية عموما فيما عقد إجتماع 

في مقر وزارة الخارجية البريطانية مع لجنة السالم الخاصة 
بالشرق األوسط أطلع خاللها المشاركون من فلسطين أعضاء 

آخر التطورات فيما يتعلق بقضية تهجير البدو شرقي اللجنة على 
 .وانين العنصرية اإلسرائيلية تجاه المواطنين في مدينة القدس المحتلةالقدس والق

مع نهاية التبادل جرى تقييم كامل للمشروع والزيارة الحالية وقد أجمع الشركاء على ايجابية المشروع وتم طرح أفكار تتعلق 
أبوديس بالنيابة عن المؤسسات الثالث  بالعمل القادم في مجال التبادالت والمشاريع وبناء عليه تقدمت جمعية صداقة كامدن

 لتمويل مشروع شبابي تبادلي جديد يستهدف الشباب في البلدان الثالثة.لإلرازمس بالس 

في تنظيم وتوفير  وأفراد ساعدوا ولجان توأمة مؤسساتو في النهاية نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع من مشاركين 
مؤسسة اإلرازمس بالس لما قدموه من إضافة أغنت عمل دان الثالث ونخص بالشكر االجواء إلنجاح التبادالت في البل

  مؤسساتنا على مدار السنوات العشر الماضية.



 


