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 سيحدد الحقا التاريخ :

 دوليـة نـدوة   النشاط: طبيعـة

 العربية والفرنسيـة لغات العمـل :

 نواكشوط )الجمهورية االسالمية الموريتانية(أ المكـان:

 موريتانيا -منتــدى األواصـر المنظمـون :

 تقديـم الندوة

يسعـى "منتدى األواصـر" في هذه الفتـرة إلى ترسيخ أسس ودعائم السلم 

والعمل على حصول أكبر شـراكة مجتمعية تعتمد على التعاضــد بيـن  االجتماعي

القطاعات الرسمية والخاصة وأوساط المجتمع المدني بما يقحـم الجميع في 

عملية التفكيـر حول التحديات االجتماعية الراهنة، ويسهـم في محاربة الظـواهر 

 بين بعض األوساط. االجتماعية السلبية وقهـر عادات الالمباالة التي تنتشـر

لهذا نعمل على اطــالق أول منتــدى وطني متخصص في السلم األهلي تحت 

شعار : "الرؤية االجتماعية للتعايش والسلم األهلي في موريتانيا" في نسخته 

ونهــدف من خالل اقامة هذه الفعاليـة الى االسهام فـي تكاتف  7102للعام 

 ياة المدنية.الجهود لتحقيق رفاهية واستقرار الح

يهدف منتدى األواصر من إقامة ندوة "الرؤية االجتماعية للتعايش والسلم األهلي 

في موريتانيا" إلى طـرح مفهوم السلم االهلي على الصعيد المجتمعي الوطني ، 

ونبذ العنف والكراهية ، والقبول بالتنوع ، والتعامل السلمي والحضاري مع 

 المختلفين.

 كز علـى تتريـة من النــدوة فهــي اف الثانوأما األهد



المساهمة في صياغـة واقع وطنـي يناسب مفاهيم التعايش  .1

االجتماعي داخل المجتمعات الموريتانية ويراعي خصوصيات التنوع 

 بشكل يبتعـد عن التعصب األعمى.

تشجيـع أطراف المجتمع والمجموعات المدنية والتيارات الفكريـة  .2

إللغاء أشـكال النبـذ والتهميش واإلقصـاء من على ضرورة العمل معا 

 حقول الثقافة والتعليـم واالعالم في مرحلة أولى.

تعـزيـز الثقة المتبادلة في هذا المجال بين جميع األطياف الوطنية مع  .3

ضرورة الوقوف صفا واحدا من اجل تقـوية أسـس بنـاء المجتمع 

 وتماسكه.

 النتائج الُمتوقعة

الفكرية لعملية التحاور االجتماعي وذلك على ضوء تشجيع المناظرات  .1

المشاركة الفعليـة للقطاع الحكومي الى جانب القطاع الخاص والمجتمع 

 المدني.

 اطالق نداء انواكشـوط لتعزيز السلم األهلي  .2

باحث، وناشط ومهتم بالسلم االهلي في  0111المشــاركـة الفعلية لــ .3

 الجلسات النقاشيـة 

 ثيقة "منتــدى األواصـر" حول التحوالت االجتماعية بموريتانيااإلعــالن عن و .4

 محاور الندوة 

ستقوم ندوة "الرؤية االجتماعية للتعايش والسلم األهلي في موريتانيا" على 

مقسـمة على أربعة محــاور ( اثنتي عشــر مداخلة رصينة،  07أكثـر من )

ض وعراالهتمام بشارك فيها مجموعة من الباحثين والمهتمين، باإلضافـة الى سي

 في مجال العدالة االنتقالية.دوليـة الناجحـة ال رباالتجحول 

 الحالة الموريتانية. –ديناميات و مقومات التعايش السلمي المحور األول: .1

في دور  قراءة–للذاكرة التاريخيـة  األيديولوجيالتوظيف  المحور الثانـي: .2

 السرديات السائـدة و المخيـال الشعبي.

 الواقع وفرص العمل. -الَعُبوديـة في المجتمع الموريتاني المحور الثالث: .3

موريتانيا فــي مفترق طرق ... المستقبل فـي رؤية  المحور الرابع: .4

 استشرافية.

تجارب الحقيقة والمصالحة وأثرها االجتماعي  المحور الخامـس: .5

 المستدام

 تحت عنوان :  Web castعبر الويبكاست عشاء عمــل ومحاضـرة  .6

 )الثقافة الحسانية االمتدادات والجذور(



 


