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 معط�ات عامـة

ي يتناولها  ة اليت مة األوا�، �كون الطابع المؤس�ي للمنظر األول لمنتدى التق��هذا خالل الف�ت
، ا ض ض والباحثني تحوالت  لذين خصصوا وقتهم لموا�بةقد تعزز بفضل النشطاء والمهنيني

ي رفد وتوج�ه المسارات الجـادة والدراسات المجتمعات المور�تان�ة و 
المشاركـة الفاعلة �ض

ي س�اق التحد�ات والمعوقات السو 
ي تنح� �ض ي تقف والنقاشات التقي�م�ة اليت سيوـ ثقاف�ة اليت

ي ندرك اآلن متطلبات توجيهها  ا�مات المعرف�ة اليت ي وجه تطور وتقدم مور�تان�ا، وترا�ي ال�ت
�ض

ال�ة والمساواة والعدالة االجتماع�ة واالقتصاد�ة، آمل�ـن أن  مجهود ينعكس نحو الق�م اللي�ب
ي البالدجابا منتدى األوا� إ�

 .ع� وضع�ة حقوق اإل�سان �ض

ض  ة، باوقد تم�ي ي ألقت لم��د من التجاذبات الس�اس�ة واألت هده الف�ت زمات االقتصاد�ة اليت
ي 

، وقد بادر بظاللها السيئة ع� النسيج االجتما�ي واستمرار حدة االستقطاب العر�ت والقب�ي
المنتدى إ� 
تصم�م خطـة 

� عمل تهدف إ
التخف�ف من 
حدة حالة 
االحتقان داخل 
المجتمع 
ي وتع��ز 

المور�تايض
افة التحاور ثق

والتسامح و 
نصاف مبادئ اإل 

من خالل تنظ�م الفعال�ات الفك��ة والشعب�ة والمؤسسات�ة لتحقيق التماسك المجتم�ي 
 .  والسلم األه�ي

ي تنف�ذ الخطـة السن��ـة نتالعد�د من العقبات والصـــــع�  منتدى األوا�جه وقد وا
�جة �ات �ض

 واصل منتدى، إال أن الالمدنـيأداء المجتمع المالحظ ع� شح مصادر التم��ل وضعف 
ض واستعداد والم كة�ان للمؤســســات الصــد�قة والشــ� ك  تلفة وقد المخ �شطتهوأ هبرامج عني ت�ب

ي دعم ومسان
ا�ات السن��ة الفضل ال�ب�ي �ض ي االستمرار نا ع� تداألعضاء لتقد�م االش�ت

تنف�ذ �ض
مجةاأل�شط ي تعمل موالفئات المخ نا نا تجاه مجتمعوتحمل مسؤول�ات ة الم�ب  .ن أجلهتلفة اليت
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ي دعم  
ض الذين ساهموا �ض �غتنم منتدى األوا� الفرصة لتقد�م الشكر والعرفان ل�ل الداعمني

-2017خالل عام الُمحققة  نجازاتاأل�شطة واإل دى، والتق��ر التا�ي �ستعرض أهم المنت
2018. 

 الرؤ�ــــة

 

ي  منتدى األوا�تأسس 
وتم اإلعالن يوم  2017أب��ل ن�سان 11نوا�شوط، يوم  من شهر�ض

ض الموافق لـاإل  ي انعقد بفندق مور�سان�ت  2017مايو  30ثنني
خالل مؤتمر صح�ض

MAURICENTER  ي الب�ان التأس��ي :        نوا�شوطبوسط
عن بدء �شاطه، ح�ث جاء �ض

وقادة رأ�ـه علـى عقــد جلسات نقاش�ـة وحوارات نادت مجموعة من  أحرار هذا الوطـن "
وع فكري ومجتم�ي قادر ع� إعطاء البدائل الواقع�ـة لحالنا  عد�ـدة حتـى أ�ملت بلورة م�ش

ي بطــرق وأسال�ب غ�ي مكررة أو معادة. وقـد سهرنا 
-ومآلنا، وع� وضع بذور اإلصـالح الحق��ت

ع�  -رق�ة �شمل كافة ألوان الط�ف المجتم�ي ثن�ة وعاثل مشارب ثقاف�ـة وخلف�ات ونحــن نم
اضات المقلقـة، كما تتبعنا التار�ــــخ الحد�ث لمور�تان�ا، وما مـر بـها  ط�ح األسئلـة الصعبة واالف�ت
اجـع والقـوة والضعف، ومن واقـع السيبة إ� نظام الدولـة، فأولينا لإلشكاالت  من التقدم وال�ت

ى مكانتها الالئقـة ب دءا بعمل�ـة التحـول الس�ا�ي الجار�ـة، وتتبعنا الفجوات الوطن�ة ال��ب
ض هؤالء وأولئك، مما ال �مكـن إخفاؤه، و مطبات الفرادة واله��ــة  االجتماع�ة واالقتصاد�ة بني
ي نحتاج إ� تعم�قها ع�ب التحاور مع كل من ينت�ي لهذا  الجامعـة وغ�ي ذلك مـن المسائل اليت

ي التأس�س للحمة الوطن�ة وصدق الوطن من نخب مجتمع�ة وس�اس�ة 
وفك��ة جادة �ض

 بيان  تالوة
تأسيس منتـدى 

األواصر في 
11/04/2017  
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أو إعادة النظر  الج��ئةااللتحام مع المجتمع، ولـو اقت�ض منها ذلك إجراء المراجعات الفك��ـة 
ي مواقفها المسبقة من اآلخ��ن

 ."�ض

تأسس منتدى 
األوا�، بصفته 

تفك�ـر، منظمة 
ا�سان�ة غ�ي 
حكوم�ة وغ�ي 
ر�ح�ة وذلك ع� 

مواطنا  63�دي 
 مور�تان�ا من بينهم

امرأة، وذلك  17
من أجل تحقيق 

 األهداف التال�ة :  

 

بث روح التسامح وق�م العدالة واالنصاف و ق�م حقوق اال�سان، وحث الهيئات  •
ي هذه المجاالت. األهل�ة والنخبة ع� االضطالع 

�ة  �ض ض  بأدوار تحف�ي

ض جميع المكونات االجتماع�ة والثقاف�ة ع� أساس  • تق��ب وجهات النظر بني
 التصالح مع الذات، ونبذ التعصب واالنكار واالقصاء . 

�شجيع الن�ش والتوثيق ضمن المقار�ات والبدائـل المرتبطـة باألبعاد الثقاف�ة  •
بني��ة والس�كولوج�ة والتار�خ�ة المانعـة والس�اس�ة واالجتماع�ة والمعوقات ال

 للس��ة الوطن�ة. 

ات  • ي مجاالت الحوكمة، وتبادل المعلومات والخ�ب
ابتكار البدائل الرقم�ة المف�دة �ض

 وتق��بها من طالبيها 

وطها ومكوناتها.  • ي عمل�ة التحول الد�مقرا�ي وتحقيق �ش
 المساهمة �ض

سل�ي و�شجيع الحوارات االجتماع�ة إرساء مبادئ المساواة والمواطنة والتعا�ش ال •
ض بكافة أشكاله.   ومناهضة التمي�ي

تدر�ب وتك��ن الجهاز االداري والتطو�ي للمنتدى ع� مست��ات المشاركة الفاعلة  •
 ل للموارد المتاحة. ـوالتسي�ي الفاع

 الندوة الكبرى التي نظمت بالتعاون مع مركو مبدأ وسط انواكشوط
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خالل مشاركتهما في دورة تدريبية  مكلفان باالعالم في االواصر خالل وضـع خطة عمل اقليمية  األواصر منتدىرئيس 

  حول السالمة الرقمية بتونس

  
شد الموارد لمواجهة تسرب األطفال المنحدرين من الطبقات طالبنا بح

 السويسرا)(جنيف،  من المدارس بموريتانيامهمشة ال
 لمكونين بالرباط لأمين عام األواصر في تكوين 

 

 دفة: تهسالمُ  اتالفئ

ائح وفئات المجتمع المح�ي و خاصـةاألوا�  منتدى �ستهدف   : كافـة ال�ش

ي ـالتمك� •
ض كال لشباب من  لن الس�ا�ي والمديض  .الجنسني

ض و من  حمالت الضغط والمنا�ة لدى صناع القرار وقادة الرأي •  إعالميني
�
تاب ك

ض   مُ و   دونني

ض اوضاع المجتمعات  • ي تط��ر وحما�ة حقوق اال�سان وتحسني
المساهمة �ض

 الهامش�ة. 
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اجتماع للخبراء حول المشاكل العقارية  2017أكتوبر 15

 بموريتانيا 
 2018مايو  12بتاريخ  نواكشوطبأ يـوم للمناصـرة

  
منصة األواصر لتجيب حول السؤال تحدثت المعارضـة والمواالة على  السوسيالميدياصفحاتنا على على الخدمة االعالمية 

 (رئيس المعارضة في محاضرة مفتوحة) موريتانيا إلى أين تسير؟
 

 األ�شطـة الُمنفذة: 

ي 
 المساهمة فـي ترق�ةن شأنها معمل سن��ة  ةخطتصم�ــم  ىـلإعــى المنتدى سهذا الس�اق  �ض

ي إدارة ةمشاركالوتوسيع مجاالت أمام القانون  ة ب�ـن المواطن�ـنالمساواو حقوق اإل�سان 
 �ض

 الطابعتضمن لت 2018-2017نجزت خطـة العمل ، وقــد التحوالت االجتماع�ة الُمعاشـةا
 :لمنتدى األواصـر  يـالجتماعوا يـف�تثقالو  يـالمدن
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ن لالمع المكان المالحظات قني ن  المواضيع   التار�ــــخ المتكلمني
ي تع��ز السلم األه�ي س

ي للبحوث والدراسات اال�سان�ة "مبدأ".   �ادة القانون ودورها �ن
بالتعان معر المركز المور�تاين الرئ�س�ة  الالفتـة   

رابط الندوة ع� 
 قناة اليوتوب : 
https://www
.youtube.co
m/channel/
UCRHLk7fm
W0UGRm6z
NtKAGwA/vi
deos?view=0
&shelf_id=1
&sort=dd   

ط 
شو

وا�
 ان

ط
وس

 
ت �
سان

ور�
 م

دق
فن

�ة
غ��

 ال

ك االستاذ ابراه�م بالل رمظان ي  السلم االه�ي والبناء ع� المش�ت
 االستاذ محمد س�د احمد فال الملقب ب��ايت

2017يونيو  20  

ي   االستاذ الباحث عثمان وا�ـي ”السلم االه�ي : التحد�ات واآلفاق ذ/ احمد سالم بوحبييض
ي مور�تان�ا؟ الفنانة العالم�ة المعلومة 

 االستاذ المحامـي والدكتور الط�ب محمـود أي مقار�ات لمكافحة العبود�ة �ض
“ سعادة السف�ي بالل ولد ورزك األه�ي ضبط المفهوم ومعوقات السلم   االستاذ المحا�ي �عقوب ولد الس�ف ”

ي المجتمع الناطق بالحسان�ة 
�ولوج�ة المور�تان�ة م��م باب أحمد مكانة العب�ـد �ض  الباحثـة األن�ت

لدولة القانون والسلـم األه�ي حا�ـم حزب الالرؤ�ة  
ض المكونات الوطن�ـة  وملف التعا�ش بني

 االستاذ يرب ولد اسغ�ـر

ي مور�تان�ا وآفاقها المستقبل�ةورشـة 
اشكاالت الثقافة �ن  الالفتة الرئ�س�ة 

هذه الندوة تعقد 
بع�دا عن 
التغط�ات 
 االعالم�ة 

 وز�رة الثقافة السابقة 
 وز�رة المرأة السابقة

��ة  رئ�س اللجنة الوطن�ة لل�ت
 والثقافة والعلوم سابقا

ض   نق�ب الصحفيني
ض   اتحاد الفنانني

واشكال الوصا�ة ع� الثقافات الثقافة المه�منة 
 الُمغايرة! 

 خالد موالي ادر�س
 ابو العباس برهام
ي   د. أحمد حبييب

 عثمان ب�جل 
 محمد ولد محفوظ

ي 
 س�دينا س�دايت

 �عقوب السالك

2017يوليو  17  
 ه��ات اجتماع�ة أم ه��ة وطن�ة

ي وثقافـي
ي مور�تان�ا كإشكال عر�ت

 اللغة �ض
 تحت شعار :  2017السنوي األول منتدى األوا� 

ي مور�تان�ا"
 الالفتة الرئ�س�ة "بدائل أفضل للتعا�ش والسلم األه�ي �ن

رابط الندوة ع� 
 قناة اليوتوب : 

https://www
.youtube.co

 فندق كازا أبلو
Hotel 

CasaBlu 

امه ي فاعل د. محمود � ب�ي
  ذ. �عقوب الس�ف التحد�ات والمعوقات أمام ق�ام مجتمع مديض

ي مجال �سي�ي وترش�د الخالفات فردوس 
 عبد هللا ممدو با مفاه�م ومقار�ات �ض

 حمدي الداه منتدى األوا�: الرؤ�ة واألهداف �عقوب السالك
 عب�د إم�جن سالم عرض ومناقشة وث�قة البدائل االجتماع�ة  د. ب��كرن �حظ�ه 

https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
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m/channel/
UCRHLk7fm
W0UGRm6z

NtKAGwA/vi
deos?view=0
&shelf_id=1

&sort=dd 
 

ي مور�تان�ا“ورشـة حول 
ام المل��ة الفرد�ة لألرض �ن المسألة العقار�ة واح�ت  الالفتة الرئ�س�ة ”

هذه الندوة تعقد 
بع�دا عن 
التغط�ات 
 االعالم�ة

اقامـة 
ي  �

مام جارا (ال
 M

بوال�ة  
ط الغ���ة

شو
 .(أنوا�

الس�د أسلموا ولد عبد القادر (نا�ش 
اعات العقار�ة ووز�ر  ض دراسة حول ال�ض

 (سابق
حمادة أبن�جارة (رئ�س منظمة 

ي 
 (مجتمع مديض

الس�دة اللـه ع�شة (منتدى 
ي 

منظمات حقوق اال�سان �ض
 (مور�تان�ا

� الس�د الوالد الما�ي معطا
ي المجلس البلدي 

(مستشار �ض
باركيول-ل�غرف ) 

المسألة العقار�ـة والتحوالت المجتمع�ة داخل “
 ”األوساط ال��ف�ة

 األستاذ الع�ـد محمـدن أمبارك

2017 أ�ت��ر 15  

الممارسات المؤسس�ة والتطب�قات اإلدار�ة �شأن “
ي  ”المل��ة العقار�ة داخل الوسط الح�ض

 االستاذ بونا الحسن

ي مور�تان�ا“
ات منتدى منظمات حقوق اإل�سان �ض  خ�ب

FONADH  �اعات العقار�ة ع ض ي مجال �سي�ي ال�ض
�ض

 ”مستوى ضفة نهر السنغال

و؛ ُ ْ َداي َي�ي
ْ
 الس�ـد أن

     
 الالفتة الرئ�س�ة ? Mauritanie ou ? et d’où  مور�تان�ا أين؟ و�� أين؟

رابط الندوة ع� 
 قناة اليوتوب : 

https://www.
youtube.com
/channel/UC
RHLk7fmW0
UGRm6zNtK

AGwA/videos
?view=0&she
lf_id=1&sort=

dd 

ي 
الفضاء الثقا�ض

ي كاماراـ  جا�ب
 انوا�شوط

ة   لد مولوداألستاذ محمـد و  محا�ض   
ة منظمة بالتعاون مع هيئة الساحل ذ/ فاطما  أمباي    المعلومة منت بالل    محا�ض

https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
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 الالفتة الرئ�س�ة    WhatsApp ستضافة ع� السوس�الم�د�اال ا

 
 
 
 
 
 
 

اسبوعا من  70
ض  المناقشات بني

كافة مكونات 
 مور�تان�ا

 خدمة
WhatsApp 

ود
سع

ة م
ال�

لع
 ا

  أحمد عمو ولد المصط�ض  تجد�د الخطاب االسال�ي : محمد شحرور نموذجا 
ي 

ي قوي ومتماسك �ض
معوقات ق�ام مجتمع مديض

 مور�تان�ا 
  الس�دة أمو سل�مان كان

  الباحث أبو العباس ابرهام تار�ــــخ المجتمعات بمنطقة الساحل 
ي مور�تان�ا

محمود ولد الطلبةحمـد م اندثار الثقافة األماز�غ�ة �ض   
  ب��كر الطالب س�دي عا�ي  أزواد : التمرد وتفكك الدولة 

  القاسم اسحاق  دارفور : الحرب والسلم  
ض : التحد�ات والرؤ�ة    األستاذ الع�د محمدن أمبارك ميثاق لحراطني

  مو� ص�دي كمرا السونن�ي : أوضاع حقوق اال�سان
والمجتمعالفالن : الثقافة    عمر أمباي   

ي مور�تان�ا
ض �ض   أحمد ولد  صمب نضاالت لحراطني

ي دول الساحل 
اإلرهاب ومخاطر االفكار المتطرفة �ض

ي 
 االف���ت

  محمد محمود ابو المعا�ي 

  أحمد ولد نافع  االقتصاد االسال�ي 
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 التدريبات   

ي �غطيها هذا التق��ر ة اليت ي جرى تنظ�مها خالل الف�ت ي منتدى األواصـر من ـناشطا ف 20 ما يناهـز الـ استفاد  باإلضافـة ا� ورش التفك�ـر اليت
ي جرى  .تنظ�مها داخل مور�تان�ا وخارجها فرص التدر�ب اليت

ي شاركالتالـي الجدول  ي �غطيها هذا التق��راممثلون عن منتدى األوا� خالل فيها م �حدد أهم األ�شطة اليت  :  لفتـرة اليت

الدولة -المكان  التار�ــــخ ت المنظمة الجها  در�بـال التـمج ممثل المنظمة   

27 September 2017 Nouakchott,  Mauritania 

 تجمع دول الساحل 
La coordination Régionale de 

la Cellrad du G5 
sahel/Unowas 

 الدكتور التقــي محمـد
Dr. Taghi MOHAMED 

 الشبيبة، وثقافــة السلم ومحار�ـة التطرف، والعنف واإلرهاب
LES JEUNES, LA CULTURE DE LA PAIX ET LA LUTTE 
CONTRE LA VIOLENCE, LE TERRORISME ET 
L’EXTREMISME 

6-7 December 2017 Geneva, Switzerland 
 كل��أت�ــك.نت

Globethics.net 
 ــد إم�جــنعب�

Oubeid SALEM 
ي مجال منتدى 

أصحاب المصلحة المتعددين �شأن األخالق�ات �ض
 .التعل�م

Multi-stakeholder Forum on Ethics in Education  

8 December 2017 Geneva, Switzerland 
The Education Relief 
Foundation (ERF) and 
Globethics.net 

 عب�ـد إم�جــن
Oubeid SALEM 

 .المنتدى العال�ي الرفيع المستوى �شأن التعل�م المتوازن والشامل
Global High-level Forum on Balanced and Inclusive 
Education. 

2018اب��ل  22-28  الدار الب�ضاء، الممل�ة المغ���ة 
Innovation for change  
Sim-Sim participation, 

citoyenne  

ض حول األمن الرق�ي  عب�د ام�جن  تدر�ب المدر�ني

21-23 July,2018 Rabat -Morocco 

ي للد�مقراط�ة ودراسات 
المركز األف���ت

 حقوق اإل�سان
the African Centre for 

Democracy and Human Rights 
Studies (ACDHRS) 

 الدكتور اب��كرن �حظ�ه
Dr. Boubekrine Yehedhih 

EL-JERA 

ي شمال أف��ق�ا
ض �ض حول آل�ات مراقبة (TOT) ورشة تدر�ب المدر�ني

ي اف��ق�ا
 حقوق اال�سان �ض

The Northern Africa Training of Trainers (TOT) 
workshop 

2018يوليو  تو�س شبكة االبتكار -شباب بالحدود تو�س، تو�س 
 من اجل التغي�ي 

ق األوسط وشمال اف��ق�ا  -اطالق ف�ع االبتكار للتغي�ي  عب�د ام�جن  ال�ش  

أوت  4ج��ل�ه إ�  31
 شبكة االبتكار من اجل التغي�ي  تو�س، تو�س 2018

تو�س-شباب بالحدود  
 العال�ة مسعود
 الشيخ محمود

ي دول 
ي �ض

ض الثان�ة لفائدة منظمات المجتمع المديض تدر�ب المدر�ني
 شمال اف��ق�ا حول السالمة الرقم�ة

2018مايو  12  منتدى األوا�  انوا�شوط، مور�تان�ا 
المنظمة المور�تان�ة للمساعدة 

ي مجال  15
عضوا وناشطا �ض

 حقوق اال�سان
 ورشة توص�ل ونقل المعلومات حول االمن الرق�ي 
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والتضامن االجتما�ي ودعم حما�ة 
 البيئة

مشاركة ، مواطنة –جمع�ة سمسم 
 المغ���ة

October 2018 Banjul, The Gambia 

ي للد�مقراط�ة ودراسات 
المركز األف���ت

 حقوق اإل�سان
the African Centre for 
Democracy and Human Rights 
Studies 

Dr. Boubekrine Yehedhih 
EL-JERA 

ي الدورة العاد�ة 
منتدى حول مشاركة المنظمات غ�ي الحكوم�ة �ض

ض للجنة األف��ق�ة لحقوق اإل�سان والشعوب  الحاد�ة والستني
Forum on the participation of NGOs in the 61st 
ordinary session of the African Commission on 
Human and Peoples’ Rights 

1 November 2018 Nouakchott, Mauritania 
USAID-Mauritania Oubeid SALEM  مشاورات معUSAID  حول التطرف العن�ف 

Consultations with the USAID organization on 
violent extremism 
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ي الوســط، الديبلوما�ي سعد 
ان مور�تان�ان                          �ن ن نائب رئ�س األوا� ذ. بونه الحسن، وا� جانبه خب�ي مان بقضا�ا بلدهماعبد هللا بن ب�ـه وع� جانبه صح ع� ال�مني ن ف�ان مل�ت

رئيس منتدى األواصر 
 األستاذ عبيد اميجن.

 على يمينه االستاذ
يعقوب  والمؤرح

 السالك.

وعن يساره أمين 
د ـلألواصر محم المال

  يسلم المولود
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 المواقف،  والب�انات 

ض بــه من  إلغاء دور الدولة محاوالت ع� وقـع انتشار سلوك�ات "عدالة الشـارع" وما تتم�ي
ض سارع منتدى األوا� يوم ا ض المواطنني ض بني ي العن��ـة والتمي�ي

لثالثاء والسماح بتف�ش
 2018يناير  16الموافق لـ

ا� التوقيع ع� ب�ان 
ام الحذر  ض ا�  �طالب بال�ت

جانب العد�د من 
منظمات حقوق اإل�سان 
والشخص�ات الوطن�ة 
ي الب�ــان : 

ة، وجاء �ض المعت�ب
نه�ب بجميع "

ض مهما كانت  المور�تانيني
انتماءاتهم العرق�ة أو 
الس�اس�ة أو التنظ�م�ة أن 

االستفزازات  ال يردوا ع�
ي نمر بها اآلن ي هذه األوقات العصيبة اليت

ي و الهدوء و المسؤول�ة �ض
 ".وأن يتحلوا بالتأيض

ي  منتـدى األوا�شارك  2018من سبتم�ب  21الموافق ل اليوم العال�ي للسالمبمناسبة 
�ض

،  قافلة األخوة المتجهة ا�حشد الدعـم ل ي
ي جمع المعونات الجنوب المور�تايض

وساهـم �ض
ي إل  لمساعدات وا ا�نة جراء العواصف الرعد�ة الق��ة اليت غاثة المناطق المنك��ة بوال�ة ل�ب

�ت المنطقة ي األرواح والممتل�اتح�ث أودت ا�  �ض
 .خسائر �ض

 

 موا�بة الدعــوة للتغي�ي 

ي  و
بفندق أهال  مجموعـة من النشطاء الشباب حلقة نقاش�ـةنظـمت  2017أغسطس،  2�ض

منتـدى رؤ�ة التحدث خاللها عن مع رئ�س منتدى األواصـر األستاذ عب�د إم�جن؛  وسهال 
ي توفلسف

ا أن مؤسس�ه �سعون ـه �ض لـى موا�بة التحوالت االجتماع�ة الجار�ـة إالح�اة؛ معت�ب
و�شخ�ص أطوارها وتجل�ات مراحلها وذلك بهدف �شك�ل جبهـة شعب�ـة تملك قـوة 

اح وص�اغة البدائل.   االق�ت

يوم  المنتدى السنوي لمنتدى األواصرجرى تنظيـم النسخة األولى في انواكشوط من  و
مخصص لمناقشـة البدائل ري ـتفك� يومعلى شكل  2017دجمبر  02السبت الموافق لـ

ي وجه االختالف والتحوالت االجتماع�ة المعاشة  
داخل االجتماع�ة الممكن تحق�قها �ض

ي هذا األوساط المور�تان�ة وناقش المشارك
مجال ـون ط�لة يوم كامل رؤ�ـة المنتدى �ض

mailto:http://elawassir.org/archives/6869
mailto:http://elawassir.org/archives/6869
mailto:http://www.un.org/ar/events/peaceday/?subject=http://www.un.org/ar/events/peaceday/
mailto:http://elawassir.org/archives/6667
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ض وقد ��ش موقع المنتدى الرس�ي ملخصات من النقاش تحت  مكافحة العبود�ة والتمي�ي
نوا�شوط  عنوان : 

تحتضن ورشة فك��ة 
حول البدائل 

 .االجتماع�ة الممكنة

 

 الخالصات

غ�ي األ�شطة الوارد 
ُ
ت

ي هذا التق��ر 
ب�انها �ض

السنة األولـى من �شاطـ 
هو و  منتـدى األواصـر

ه ز ر ـأحما  يرصـد
تقدم  المنتـدى من

ع� صع�ـد  ملحوظ، 
ي حققتها المنظمة الـى جانب العد�ــدة االنجازات  ن االق�ادي وضم ا تق��ة قدرات ف��قهاليت

اف�ة ومهن�ـة. أ بطـرق  ار جهودهاستمر   �ثـر إح�ت

ي �غطيها هذا التق��ــر  من اجل ثمن يُ  المكتب التنف�ذي الجهود التـي بذلت خالل الفتــرة اليت
خ�ــص القــانونـي وث�قة الحصول ع�  ، برغــم من مزاولة ا�شطته لمنتــدىاالذي �مكن ال�ت

وقراط�ة الط��لة وغ�ي المساعــدة  .العقبات االدار�ة والب�ي

مع العد�ــد من  حتـى اآلن من ارســاء تعاون مثمر المنا�ة لدى المنظمات الدول�ة مكنْت 
ي المستقبل كما توجـد آفاق واعـسسات المانحــة  ��انات والمؤ ال

ا�ات اخرى �ض دة ل�ش
 المنظور. 

ض فن�ا ومن المهم،  - 297 توج�ــه الشكــر والعرفان للجهات واألفراد المساندين والداعمني
 .رومال�ـا لمنتـدى األوا� نظ�ي ما قدموه من خدمات و�سه�الت التنكـ

 

 

 

 

 

mailto:http://elawassir.org/archives/6796
mailto:http://elawassir.org/archives/6796
mailto:http://elawassir.org/archives/6796
mailto:http://elawassir.org/archives/6796
mailto:http://elawassir.org/archives/6796
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 ـار�ــــع ق�ـد اإلنجازمشـ

ا�ـة مع  .1 وع للتدر�ب والمنا�ة لصالح السالمة الرقم�ة، بال�ش  MENAم�ش

 

ن مشـ  ـار�ــــع تبحث عـن ممولني

ي لتعل�م الفت�ات المُ  .2 نامـج النموذ�ب  .ثانــوي�ات من التعل�م ما قبل ال�� تَ ال�ب
 .خطــة العمل لدرء التطرف العن�ف .3
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 المالحــق:  

ون�ة ـ  •  الروابــط االل��ت
• ,  الميثاق التأس��ي
�ة).  • ض  تقار�ر األ�شطة : (باللغة الفر�س�ة واالنجل�ي
 تق��ر الب�انات المال�ة .  •
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www.elawassir.org  

 

www.youtube.com/elawassirforum  

 

https://twitter.com/elawassirforum1 https://www.facebook.com/منتدى-األواصر 

  

 

http://www.elawassir.org/
http://www.youtube.com/elawassirforum
https://twitter.com/elawassirforum1
https://www.facebook.com/الأواصر-منتدى
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