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 المقدمة العامة: 

من  يهدف هذا التقرير إلى عرض أنشطة لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل، ليس

لحوار االناحية السردية، بل من حيث النتائج المحققة، التي من شأنها أن تسهل تنظيم 

ي فطني الشامل. َكّرست لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل طاقاتها التحضيرية الو

ذا . وفي ه1993تصحيح األسباب التي تكمن وراء فشل المؤتمر الوطني المستقل لعام 

تاج متطلبات اإلطار جاء تشكيل اللجان الفرعية والخاليا التي تكمن مهمتها األساسية في إن

 الحوار الناجح.  

I. لتاريخي للحوار الوطني الشامل: السياق ا 

لوفاة ، تلقى العالم أجمع ببالغ الدهشة، خبر ا2021من شهر أبريل نيسان  20في يوم  

لة، ، رئيس الجمهورية، رأس الدولمشير تشاد، إدريس دبي اتنوالمأساوية والمفاجئة 

 ضيالقائد األعلى للجيش الوطني، الذي سقط في ميدان الشرف، مدافعا عن وحدة أرا

 الدولة وتكاملها واستقرارها وحماية المكتسبات الديمقراطية. 

 ير الدولة. ساد القلق والفزع في نفوس التشاديين الذين يتساءلون والحيرة تنتابهم حول مص

تنص أحكام الدستور الساري في ذاك الوقت، في حال أصبح منصب رئيس الجمهورية 

منها اعالن شغور منصب رئيس  شاغرا، تخطر الحكومة المحكمة العليا لتطلب

 الجمهورية، الذي يتواله رئيس الجمعية الوطنية. 

ولى بعد ذلك، على رئيس الجمعية الوطنية، الذي يؤدي دور رئيس مجلس الشيوخ، أن يت

 ر. ( يوما على االكث90مهام رئيس الجمهورية وينظم انتخابات رئاسية خالل تسعين )

لمفاجئة االذي تلقى خبر هذه الوفاة تور هارون كبدي، الدكتنازل رئيس الجمعية الوطنية 

وفه طوعا عن ممارسة صالحيته الدستورية، بعد المشاورات ونظرا لظر من قادة الجيش،

 (. CMTالصحية، وافق على تأسيس مجلس عسكري انتقالي )

 (، يتكون من خمسةCMT، أُسَس مجلس عسكري انتقالي )2021أبريل  20هذا وبتاريخ 

 ( عضوا كلهم من كبار الضباط، بقيادة الفريق محمد إدريس دبي اتنو.  15عشر )

 ُحلّت الحكومة والجمعية الوطنية وعلق الدستور. 
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التي وأدت خطورة الرهانات المتعلقة بالوضع الراهن، وحجم التحديات التي يجب رفعها 

اء وبنات لى أبنباتت تهدد الوحدة الوطنية وتقوض السالم الهش السائد في تلك الفترة، فع

 تشاد اتخاذ قرارات سديدة. 

حكومة  ، اُْعلن ميثاق الفترة االنتقالية الذي ينص على تكوين2021أبريل  21وفي يوم 

 ( وهو الهيئة التشريعية الجديدة. CNTانتقالية ومجلس وطني انتقالي )

( CMT، أعلن المجلس العسكري االنتقالي )2021أبريل  27في خطابه لألمة بتاريخ 

 عن تشكيل حكومة انتقالية وتنظيم حوار وطني شامل، سيكون "لحظة عظيمة للتقييم

 وتقديم المقترحات". 

لخارج على وبعد ذلك، أطلق المجلس العسكري االنتقالي نداًء إلى التشاديين في الداخل وا

 حد سواء، للعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والتالحم االجتماعي. 

اء ام الوطني والدولي بهذا اإلعالن، خاصة بعض الدول الصديقة وشركرحب الرأي الع

لشعب االدولة على المستويين الثنائي ومتعدد األطراف، الذين أعربوا عن تضامنهم مع 

 التشادي، وكذلك عن رغبتهم في دعم الفترة االنتقالية. 

 جموعة دولم(، ومنظمات شبه االقليمية )االتحاد اإلفريقيعبرت منظمات إقليمية )

، الساحل الخمس، لجنة حوض بحيرة تشاد، والمجموعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا

(، راءوالمجموعة االقتصادية والمالية لدول إفريقيا المركزية، ومنظمة الساحل والصح

الوضع  التي تنتمي إليها تشاد، عن تضامنها ورغبتها الجليّة في دعم شعبنا في ظل هذا

عن  به، إثر وفاة رئيس الجمهورية. وبعد ذلك، أعلنت هذه المنظماتالصعب الذي تمر 

 ا. دعمها متعدد األشكال لسلطات الفترة االنتقالية وطالبتها بااللتزام بتعهداته

ي المجتمع أفاد رئيس المجلس العسكري االنتقالي، أثناء لقائه باألحزاب السياسية، وفاعل

وار الوطني تحاد النقابات المستقلة، بشمولية الحالمدني، والسلطات الدينية والعرفية، وا

 الشامل الذي لن يُقصي أي موضوع ذي أهمية وطنية. 

 2بتاريخ  أما رئيس الوزراء االنتقالي، فقد أكد من ناحيته، أثناء تقديم برنامج حكومته

، أن حكومته ستعمل جاهدة على تنظيم حوار وطني شامل شموال حقيقيا، 2021مايو 

من  مصالحة الوطنية. وأن الحوار سيشهد مشاركة كل القوى النشطة للدولة،لتحقيق ال

 الداخل والخارج على حد سواء. 

 



 التابعة للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل ان الفرعيةاللج ملخص تقارير

 
 

  

6 

II. ( اإلطار القانوني والمؤسسي للحوار الوطني الشاملDNI) 

II. 1  :اإلطار القانوني والفني . 

رم ع /101( بالمرسوم رقم CODNIُشّكلت لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل )

 2021رم ع إ//308، والمرسوم المحلق به رقم 2021يوليو  2المؤرخ  2021إ/روإ/

 . 2021أغسطس  18المؤرخ 

(، CODNIوفقا إلطارها المرجعي، شكل رئيس لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل )

اد ( مكلفة بإعدCTأكتوبر، لجنة فنية ) 7المؤرخ  2021ل ت ح وش//001بالقرار رقم 

من  7لمادة الوطني الشامل. وحدد مهام هذه اللجنة الفنية في االوثائق التحضيرية للحوار 

 . 2021يوليو  2المؤرخ  2021رم ع إ/روإ//102المرسوم رقم 

كيل تنص أحكام اإلطار المرجعي للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل على إمكانية تش

رعية ة الفاللجنة الفنية للجان فرعية نوعية ولجان فرعية متخصصة، باقتراح من اللجن

 العلمية والتي تحدد مهامها. 

.2.II  اإلطار المؤسسي والعملي للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل 

سياسيين كّونت لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل التي تعكس تشكيلته تنوع الفاعلين ال

ء ، وتم تنصيب أعضائها من قبل رئيس الوزرا2021أغسطس  13واالجتماعيين، بتاريخ 

تالية: مكتب النتقالي. تتكون لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل من ممثلين عن الهيئات الا

(، PMT(، مكتب رئيس الوزراء االنتقالي)PCMTرئيس المجلس العسكري االنتقالي)

(، األحزاب السياسية، جمعيات حقوق CNTالمجلس الوطني االنتقالي )

 ، النقابات، قوات األمن والدفاع،(OSC(، منظمات المجتمع المدني )ADHاإلنسان)

ة، منظمات المنظمات النسوية، المنظمات الشبابية، المنظمات الدينية، المشيخات التقليدي

 المعاقين، الجاليات التشادية والشخصيات المرجعية. 

ومية أما من حيث الهيكل، تتكون لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل من الجمعية العم

 4شخصية، ولجنة فنية، لها مكتب يتكون من  12يتكون من  عضوا(، ومكتب 78)

 أشخاصا فنيين. 

تحضير الحوار الوطني الشامل أما الهدف العام للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل، فهو "

من المرسوم رقم  7"، وحددت مهمتها في المادة وتنظميه في أفضل ظروف ممكنة
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، القاضي بتكوين لجنة تنظيم الحوار 2021يوليو  2المؤرخ  2021رم ع إ/روإ//102

 الشامل. وتتمثل هذه المهمة فيما يلي: 

 ر تشخيص مبادرات المصالحة السابقة، ودراسة الممارسات الجيّدة الخاصة بسي

 الفترات االنتقالية السياسية، والحوار وإيجاد عقد اجتماعي مستدام؛ 

  ع والخارج من أجل جمالتشاور مع القوى الفاعلة لألمة التشادية في الداخل

 مقترحاتهم وتطلعاتهم؛ 

 نية إعداد الملخصات واقتراح السيناريوهات المحتملة وعرضها على اللجنة الوط

 لالعتماد؛ 

  التحضير للتنظيم الفعلي للحوار الوطنية الشامل وتحديد شكله؛ 

 مال تحديد سمات المشاركين وإعداد قائمة توافقية بأسمائهم، واقتراح جدول أع

 وار الوطني وكذلك كل الوثائق المتعلقة به؛ الح

  تحديد آليات وشروط المشاركين في الحوار الوطني الشامل؛ 

  .إعداد تقارير منتظمة عن مدى تقدم األعمال 

نة (، ولجنة علمية ولجSCT( لجان فرعية نوعية )5إن اللجنة الفنية مدعومة بخمس )

 (. تتناول اللجان الخمس منSCOMمتخصصة، ولجنة فرعية مكلفة بالتنظيم الفعلي )

جنة بين اللجان السبع الُمشّكلة مواضيع معينة بالتنسيق مع لجنة متخصصة تسمى الل

اللجان  العلمية. ويكمن دور اللجنة العلمية في تنسيق المنهج المتبع في إعداد تقارير

 الفرعية النوعية واللجنة الفرعية المكلفة بالتنظيم الفعلي للحوار. 

 يلي عرض للجان الفرعية:  وفيما

 ة؛ اللجنة الفرعية المكلفة بالسالم، والتماسك االجتماعي والمصالحة الوطني .1

العملية اللجنة الفرعية المكلفة بشكل الدولة، والدستور، واالصالحات المؤسسية و .2

 االنتخابية؛ 

 اللجنة الفرعية المكلفة بالحقوق والحريات األساسية؛  .3

 ة بالسياسات العامة والقطاعية؛ اللجنة الفرعية المكلف .4

 اللجنة الفرعية الموضوعية بالقضايا االجتماعية؛  .5

 اللجنة الفرعية المكلفة بالتنظيم الفعلي للحوار؛  .6

 اللجنة العلمية.  .7

تتكون اللجان النوعية واللجنة المتخصصة من محاضرين جامعيين وخبراء محليين 

 متعددي التخصصات. 
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.3.II طني الشاملللحوار الو التحضير 

تتم تحضيرات الحوار الوطني الشامل على ثالث مراحل، وفقا لجدول زمني أعدته اللجنة 

 الفنية واعتمده مكتب لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل. 

 بعثات الحوار التمهيدي إلى داخل وخارج البلد .أ

تنظم الوثيقة التوجيهية للبعثات التي اعتمدتها لجنة تنظيم الحوار الوطني 

( البعثات التشاورية مع القوى الفاعلة في األقاليم الثالثة والعشرين، CODNIالشامل)

وفي إفريقيا، وأوروبا وأمريكا. تكتفي هذه الوثيقة بتحديد نطاق البعثات المختلفة، خاصة 

 الوجهات، وتشكيالت الوفود، وعدد أيام األعمال الخ. 

اد مذكرة إطارية أخرى كتكملة للوثيقة ونظرا إلى محدودية الوثيقة التوجيهية، تم اعتم

التوجيهية، من حيث تناولها لمحتوى البعثات المختلفة أي المواضيع، وذلك من أجل 

التناسق في أعمال الحوار التمهيدي وتقديم مقترحات بسيطة يفهمها المشاركون في 

 الجلسات التحضيرية بسهولة. 

وف عرض مواضيع النقاش واألسئلة ( ظر1وهكذا نرى أن المذكرة اإلطارية تتناول: )

 ( وكذلك التقرير النهائي لكل بعثة. 3( شكل التبادالت )2التي تشكل مواضيع النقاشات، )

يجب أن تمتثل كل بعثة من البعثات المرسلة إلى الداخل عرض المسائل الموضوعية: 

همة ذات والخارج للمذكرة اإلطارية، حتى تتمكن من توجيه النقاشات نحو المواضيع الم

العالقة باهتمامات المواطنين. ال تهدف هذه الخطوة إلى حظر بعض المواضيع، لكن 

األمر يتعلق بشكل مبسط ليسمح للمشاركين باالستفادة من الوقت المحدد للنقاشات من 

 أجل تحقيق األهداف المرجوة. 

منذ  االقتصادي لتشاد-يجب أن يتبع العرض التمهيدي، التطور السياسي واالجتماعي

 . 1993( المنعقدة في عام CNSالمؤتمر الوطني المستقل )

 (:  CNSالمؤتمر الوطني المستقل )

 تناول سياق المؤتمر الوطني السيادي باختصار؛  -

 التوصيات األساسية؛  -

 النتائج المحققة؛  -

 تقرير عن تطبيق مخرجات المؤتمر الوطني.  -
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 : 2021إلى  1993الحكم السياسي للدولة من 

لق األمر بإصدار األحكام على نظام لم يعد مسؤوله األول على قيد الحياة، لكننا ال يتع

نسعى إلى رسم المسار السياسي لتشاد من أجل تحديد سياق المناقشات باالستناد إلى 

 الظروف التي أديرت فيها القضايا السياسية. 

 فاألمر يتعلق تحديدا بـ: 

 ة وصفية مختصرة )نظرة تاريخية من تعقب األزمات المسلحة الالمتناهية بطريق

 (؛ 1990-2020

  إجراء دراسة شاملة لتعديالت الدستور الناتجة عن المؤتمر الوطني المستقل؛ 

  ونتائجهما؛   2020و 2018تحديد سياقات منتديي عام 

  تحليل عمليات االنتخابات المختلفة؛ 

 الدولة واألمة؛  تقييم ممارسة الحريات األساسية ودور وسائل اإلعالم في تنمية 

  .وأخيرا، تقييم التكامل والوحدة الوطنية في تشاد 

 السياسي في تشاد: -التطور االجتماعي

  ؛ 1993الوضع االقتصادي لتشاد في عام 

  ؛ 2021إلى  1993تطور الوضع االقتصادي لتشاد من عام 

  استخراج النفط؛ 

  بداية التصنيع )مصفاة جرماية، مصنع اإلسمنت الخ...(؛ 

 وير البنية التحتية األساسية: الصحة، التعليم، الطرق الخ...؛تط 

  تحسين القدرة الشرائية للتشاديين والفوارق المقلقة؛ 

  تطور المالية العامة؛ 

  .التوجهات الهامة في الحوكمة االقتصادية للدولة 

 ية. بعثة إلى الخارج، بهدف االلتقاء بالجاليات التشاد 15بعثة داخل الوطن، و 23أرسلت 

 أعمال اللجان الفرعية النوعية .ب

سمحت هذه المرحلة التي امتدت لشهرين باختيار المواضيع وتناولها، وإجراء األبحاث، 

وصياغة المفاهيم إثر المناقشات، واقتراح الوثائق المساعدة على التفكير أثناء الجلسات. 

 كونت خمس لجان فرعية نوعية وهي: 

 م، والتماسك االجتماعي والمصالحة الوطنية؛اللجنة الفرعية المكلفة بالسال 
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  اللجنة الفرعية المكلفة بشكل الدولة، والدستور، واالصالحات المؤسسية والعملية

 االنتخابية؛ 

  اللجنة الفرعية المكلفة بالحقوق والحريات األساسية؛ 

  اللجنة الفرعية الموضوعية بالسياسات العامة والقطاعية؛ 

 بالقضايا االجتماعية.  اللجنة الفرعية المكلفة 

أعدت هذه اللجان الفرعية خمسة تقارير، خضعت كلها لتقييم اللجنة العلمية قبل أن يتم 

عرضها على فئات القوى الفاعلة المختلفة والجمعية العمومية للجنة تنظيم الحوار الوطني 

 (.  CODNIالشامل )

 مرحلة القضايا الخاصة .ت

عناصر كالمشروع المبدئي لالئحة الداخلية، تكمن هذه المرحلة في جمع وإعداد 

والمشروع المبدئي للحوار، والمشروع المبدئي للجدول الزمني، وإعادة هيكلة الخاليا 

التنظيمية للتنظيم الفعلي للحوار والمواضيع التي تليها كالميزانية، وحصص المشاركين 

 الخ... 

تمهيدية، حول المواضيع أدرجت االستنتاجات والتوصيات الصادرة من الحوارات ال

الفرعية الخمسة، برمتها في التقارير الموضوعية الخمسة التي تلخص األعمال 

 التحضيرية للحوار الوطني الشامل التي قامت بها لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل. 
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 مقدمة: 

لمفاهيم قد مرت منذ إنشائها، بأزمة في القيم واوتتألف تشاد من ثالث مناطق جغرافية، 

ن من والثوابت؛ وذلك أمر واضح، هذا في مراحل تاريخها المتتالية المتقلبة، إذا كا

ضت بل االستعمار الفرنسي أن المساحات اإلقليمية للحوض التشادي قد تعرالمعروف ق

ة الضطرابات شديدة بسبب الحروب والغزو والغارات؛ فإن المساعي السياسية النادر

حتى  المتمثلة في توحيد التشاديين حول مصير مشترك لم تحقق أهدافها منذ االستعمار

 .اليوم

سية، بعد عماريًا أثر على حياتها االجتماعية والسياوفي الواقع، ورثت تشاد ماضيًا است

فترة مبكرة من إعالنها كجمهورية ضمن اشخاص المجتمع الدولي، بدأت الخالفات 

نذ ذلك الحين، مالداخلية وتفاقمت منذ نيلها لالستقالل، متأثرة باالنتفاضات وبداية التمرد؛ 

ت لبالد حروبًا متكررة صنعواجهت األنظمة المختلفة التي تعاقبت، ثورات وشهدت ا

ي حرب واطاحت برؤسائها؛ إن الفجوة الكبرى التي شهدها الوئام االجتماعي قد تمثلت ف

ما متشاد من خالل خلق جبهات على أسس إقليمية أو أهلية، « بلقنة»التي شهدت  1979

 أدى إلى تحطيم الوئام االجتماعي والسالم الذي ينادى به.

ادة اصل االنقسامات االجتماعية لصالحها، مما ادى الى إعظلت النخب السياسية تو  

تشكيل الخارطة الوطنية الى كيانات متعددة وهياكل جديدة مع مرور الوقت لضرب 

ج من يملك الوحدة الوطنية. كما هو الحال بشكل خاص في الكانتونات التي تنمو وفقًا لمزا

عايش تمعية وخلق مشاكل ضد التالسلطة وقرار امر الواقع، وهذا أدى إلى انشقاقات مج

 .السلمي

مون يفترض أيضا هذا الوضع، فهم كيف أن األفراد والمجتمعات الذين كانوا ينت

يشين سويا، إلى بيئات اجتماعية مختلفة في البداية، انتهى بهم األمر إلى أن يكونوا متعا

قبة منذ الحوتحكمهم بيئة خاصة، لتشكيل مجتمعا متماسكا، أال وهو األمة التشادية، 

 .االستعمارية حتى يومنا هذا

لحة في غير أن سعي األنظمة المختلفة إلى السالم، من خالل عقد عدة اجتماعات للمصا  

سي الخارج والداخل لم يمكن البلد من االستقرار، ومن أجل التركيز على ما هو أسا

 كالسالم والتنمية. 

م والتماسك االجتماعي، كانت الخطوة المهمة في هذا المسعى هي خلق السال

فالمؤتمر الوطني المستقل الذي علق عليه التشاديون أملهم للخروج النهائي من األزمة 

التي ظلوا يعيشونها؛ ولكن لألسف! بدأت الثورات تتصاعد، مهددة االستقرار؛ وفي هذا 
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ات السياق، ذهب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مسرح القتال لتولي قيادة العملي

، حيث 2021( في أبريل FACTجبهة التناوب والوفاق في تشاد ) ضد هجوم عناصر

 وافاه االجل المحتوم. 

مما فوضى اليوم، مع الرحيل المفاجئ واالليم للرئيس، تكاد البالد تغرق في حالة من ال 

حوار لى إقامة تعقيد المعادلة السياسية الوطنية المعقدة اصال؛ ومن هنا تأتي الحاجة إ يزيد

 .جديد ومصالحة وطنية شاملة

توجه تهدف المبادرة الجديدة الى حث الجهات الفاعلة من جميع أصحاب المصالح إلى ال

لي. بحزم نحو المستقبل، باتخاذ اإلجراءات التي تجعل من الممكن تحسين الوضع الحا

 م، التي تض (CODNI) وهذا ما يبرر إنشاء اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل

ضايا السياسية مجموعة من اللجان الفنية، والعلمية، والنوعية، واللجنة الخاصة المكلفة بالق

 (CTS)والعسكرية

ات للقوى ولهذا السبب، تم إطالق عملية الحوار الحالية وتشجيعها من خالل تنظيم منتدي 

لثقة االفاعلة، في الداخل والخارج على حد سواء ، لتهيئة مناخ حقيقي للسالم وبناء 

ة اخرى( المتبادلة بين )الدولة والمواطنين من جهة، والدولة والجماعات المسلحة من جه

 ، كضمان لعودة دائمة للسالم واالستقرار.

 ( لمهمة دراسة موضوع1ومن ضمن لجان فنية عديدة تم وضع اللجنة الفرعية رقم ) 

ي للسالم ت الشعب التشادالسالم والتماسك االجتماعي والمصالحة الوطنية ليتفق مع تطلعا

 .واالستقرار

 :من أجل معالجة جيدة للموضوع، فقد تم تشكيل ثالث مجموعات فرعية

 .عملت على القضايا المتعلقة بالسالم والتماسك االجتماعي اللجنة األولى -

 ركزت على المصالحة الوطنية.  اللجنة الثانية -

 .ركزت على قضايا الدفاع واألمن اللجنة الثالثة -

الصادرة  عتمدت اللجنة طريقة العمل على البحث الوثائقي وجمع المعلومات الميدانيةا   

تقديمها في  من لقاءات المقاطعات ومنتديات الجالية في الخارج. وإن النتائج المنبثقة يتم

ئج أربعة محاور متتالية، مطابقة للمجموعات الفرعية الثالث المذكورة أعاله ونتا

لفصل ة، وهكذا، صيغ هذا التقرير على النحو التالي: يتناول امشاورات القوى الفاعل

الثالث األول السالم والتماسك االجتماعي. والفصل الثاني يتعلق بالمصالحة الوطنية و

لك يخص قوات الدفاع واألمن. مع اخذ نتائج مشاورات القوى الفاعلة من الداخل وكذ

ليست سوى ملخص لمزيد من الخارج بعين االعتبار في المالحق، هذه الوثيقة 

 المعلومات، ينبغي االطالع عليها في التقرير المرجعي.
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 الفصل األول: السالم والتماسك االجتماعي

يوضح بجالء االهتمام الموضوعي لحياة الشعب « تقدم –عمل  -وحدة »شعار تشاد 

ن مغم التشادي. يشير مفهوم الوحدة إلى التقارب، وتوحيد القلوب والعقول، على الر

ذي يعبر التنوع االجتماعي. وهي تهدف إلى بناء األمة من خالل العمل الجاد، والرمز ال

تحقيق عن هذا االهتمام هو شعار النبالة الذي يعكس تكوينه الفني الجهود المشتركة ل

 .السالم والتماسك االجتماعي

افر إرادة ندما تتضيتطلب السالم، باعتباره أساسا متينا للبناء االجتماعي اإليجابي، ع  

عنف بجميع هذه الطريقة سيتم بها التقليل من ال ،جميع الجهات او القوى الفاعلة لترسخيه

 .أشكاله والقضاء على النزاعات المسلحة

ضمان تكافؤ أما بالنسبة للتماسك االجتماعي، فتشير العبارة إلى جميع العمليات الجارية ل

يع ميع الطبقات االجتماعية، إن التزام جمالفرص وظروف المعيشة لجميع األفراد وج

لسالم في االمواطنين الراسخ بثقافة السالم ينتج عنه تماسك اجتماعي. لكن االفتقار إلى 

 .العالقات يؤثر على التماسك االجتماعي ويقلل من عزيمة بعضنا البعض في العمل

والتحديات  لدعم الفصل األول، سنبدأ بتقييم وتحليل الوضع قبل تقييم القضايا 

 .واإلجراءات ذات األولوية الالزمة لتحقيق السالم والتماسك االجتماعي في تشاد

I.  الوضع الراهن وتحليل مسألة السالم والتماسك االجتماعي التشادي 

 -لمحة عامة عن الحياة االجتماعية في تشاد: -أ

  :مؤتمر برازافيل وبداية التعددية الحزبية .1

ا تجمع افريقي انية، عاشت تشاد الحياة السياسية كعضو فيبعد الحرب العالمية الث

شهد تاالستوائية الفرنسية، حيث منحت الشعوب األفريقية حق التصويت؛ بدأت افريقيا 

، (RDA) ظهور أحزاب سياسية، على وجه التحديد التجمع الديمقراطي األفريقي

َج له ل  (PPT - RDA) وخاصة الحزب التقدمي التشادي  .يزيت غابرييلالذي روَّ

اسية ، تخللت الحياة السي1949إلى عام  1947من عام  بداية االنقسام التشادي: .2

األحزاب؛  التشادية تحالفات وتحالفات مضادة أدت إلى تدخل اإلدارة االستعمارية في حياة

هية بين أصبح يغذي هذا التدخل حالة عدم استقرار سياسي دائم في سير البالد، وثمة كرا

عم ل والجنوب في الساحة العامة، وتشكيل أحزاب سياسية ذات برامج متنوعة بدالشما

 .1952إلى انتخابات محلية عام  تداومن السلطة االستعمارية 

في ظل نظام تومبالباي، لم تشهد البالد سالًما  صناعة العنف المسلح في تشاد:. 3

، سجلت 1963لى؛ في مارس اجتماعيًا أو استقراًرا سياسيًا وفقًا لتطلعات الشعب المث

 1964مدينة فورت المي حمام دم بعد خالفات عميقة بين السلطة والمعارضين. من عام 
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، أدت سلسلة من االنتفاضات الشعبية ضد السلطة القائمة إلى إنشاء جبهة 1965إلى عام 

بق لها فرولينا في نياال )السودان(. منذ ذلك الحين، دخلت البالد في دائرة من العنف لم يس

مثيل في معظم االراضي الوطنية؛ وهكذا، أدى استغالل التقسيمات االجتماعية إلى جعل 

 .التعايش صعبًا وحادا دون إمكانية وجود استراتيجية للتقارب الوطني

ظمة ما قراءة العنف من خالل أن االنعكاسات على عقلية المجتمع ما بعد االستقالل: .4

جراءات إواجهة المعارضة العنيفة، تبنى نظام تومبالباي بعد االستقالل المختلفة: في م

غير شعبية لتوطيد سلطته من خالل إعالن شخصيات معينة غير مرغوب فيها، مثل 

 تذرعا بأصولهم األجنبية. خالل هذه الفترة، سيتم كوتوكو ليزيت غابرييل وأحمد

تحاد تقال قادة االالتصويت على قوانين تحد من الحريات السياسية والمدنية، يليها اع

 .1963الوطني للعمال والعديد من القادة السياسيين في مارس 

ئيل، تحت ضغط من فرفرولينا والدول العربية، حدث مقاطعة في العالقات مع دولة إسرا

مما أدى إلى مفاوضات مع مختلف االتجاهات السياسية والعسكرية. إن االنقالب 

يًضا أشكل نهائي نظام تومبالباي فحسب، بل فتح لم ينهي ب 1975أبريل  13العسكري في 

لجهات الباب لتعاقب األنظمة العسكرية، وتشكيل حركات سياسية عسكرية مع العديد من ا

ا جعل الفاعلة والتوجهات السياسية. طلبت األطراف المعنية وساطة الدول الصديقة، مم

حكومة تغيير األنظمة: كمن الممكن مراقبة الهدنة، أو توقيع اتفاقيات سالم، أو حتى 

 .1982، حسين حبري في عام 1980في عام  الوحدة الوطنية االنتقالية

لن يكون عبثًا معرفة أن جميع األنظمة التي نجحت في هذا البلد توصف بخصائص 

وطنية متنوعة في خدمة السلطة كأداة للقمع السياسي. وفي هذا السياق ولدت الحركة ال

 1متمردة تجمعت في السودان واستولت على السلطة في  لإلنقاذ، مكونة من حركات

 ،2021وأصبح إدريس ديبي رئيسا للجمهورية وحكم البالد حتى أبريل  1990ديسمبر 

 .تاريخ وفاته في الظروف التي نعرفها جميعًا )في مسرح العمليات القتالية(

 :ب. تحليل وضع السالم والتماسك االجتماعي في تشاد

بسرعة  : إن النزاعات األهلية على أساس ملكية األراضي قد أوصلتليةالنزاعات األه .1

هلية، إلى فقدان هيبة الدولة وسلطتها، وفي هذا السياق، كان التفاوض، والمناقشة األ

حل ووالبحث عن اإلجماع االهلي، وما إلى ذلك، كانت بمثابة أليات تقليدية إلدارة 

 .النزاعات بدرجات متفاوتة من النجاح
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تمعية مشاركة المجالرجع جذور تكرار هذه النزاعات إلى غياب هيبة الدولة ، وتدني ت  

ية التي في حل هذه النزاعات، والجهل وعدم احترام القيم االجتماعية الدينية والتقليد

 .سمحت ذات مرة للمجتمعات المختلفة بالعيش معًا في سالم وانسجام

مارسات من أجلها تتنازع الجماعات، هناك م باإلضافة إلى قضايا األراضي والمياه التي

تها. ثقافية خاصة بكل جماعة مجتمعية التي يتم فرضها على اآلخرين خارج مجال ممارس

خب الن»نذكر، من بينها الجدل المتكرر حول مقدار الدية ، والتدخالت الحزبية لـ 

داري ، لتقسيم اإل، والسلطات اإلدارية والعسكرية في إدارة وحل النزاعات وا« السياسية

 ...إلخ

ية قائمة تشكل أسباب النزاعات االجتماعية والثقاف النزاعات االجتماعية والثقافية: .2

عد القوا) تنص على أن  1996من دستور (  156 )مهمة، وذلك على الرغم من أن المادة

لدية با . يتعلق االمر( العرفية والتقليدية ال تطبق إال على المجتمعات المعترفة بها

وبالطوائف الدينية، واالغتصاب، والكذب، والظلم، والتعصب العرقي، والطبقات، 

لشباب وعدم ووصمة العار والتمييز ، إلخ. أما األزمات االجتماعية التي تؤدي إلى بطالة ا

ض التماسك فاعلية العدالة والفساد والعديد من الرذائل األخرى، إلى إعاقة السالم وتقوي

 .االجتماعي

ألرض اترتكز هذه النزاعات على قضايا مثل الوصول إلى  الصراعات االقتصادية:. 3

الفصل بين والمياه، وتوزيع الموارد الوطنية، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، و

 ين المجتمعات.النمو السكاني والتنمية االقتصادية، إلخ... إنها آفات تبلور التوترات ب

ناك فة إلى النزاعات االقتصادية المذكورة أعاله، هباإلضا النزاعات السياسية: .4

عات، صراعات ذات الطابع السياسي. أدى تحيز بعض القادة السياسيين في هذه النزا

لطوائف. وكذلك اإلفالت من العقاب، إلى تفاقم الوضع الذي تحول إلى اشتباكات بين ا

 .مواطنينيضاف إلى ذلك التقسيم اإلداري الذي أصبح مصدر انقسام بين ال

 يتم الوصول إلى الوظائف والتعيينات في مناصب المسؤولية على أساس شخصي، يقوم

ل، فإن على أسس المحسوبية، واإلقليمية، والعرقية، واالنتماء إلى حزب سياسي. وبالمث

در توتر، تدخل السلطات اإلدارية في طريقة انتقال السلطة التقليدية غالبًا ما يكون مص

 .ين اإلخوة ويقوض االستقرار في ذات القبيلةبل وحتى صراع ب
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انقلبت قيم الحكم لصالح الرذائل مثل النفاق والكذب والفساد والديماغوجية واالفتراء وما 

إلى ذلك. مما أدى إلى إقصاء من ال يؤيد هذا المنطق. وبالفعل، فإن "وضع الرجل 

 .المناسب في المكان المناسب" هو في الحقيقة مجرد شعار فارغ

ل يؤدي تعطيل النظام القضائي الناجم عن عدم احترام الفصل بين السلطات إلى تدخ

كام جائرة، وتأثير السلطة التنفيذية والسياسية في إقامة العدل. األمر الذي يؤدي إلى أح

ه القضاة يحد إلى اإلفالت من العقاب، إلى الثأر. وبالمثل، فإن انعدام األمن الذي يعمل في

 .وضع القانون من قدرتهم على

: على الرغم من ان الصراع بين النزاعات بين أصحاب المواشي والمزارعين .5

ًصا من المربين والمزارعين، يشكل جزًءا من النزاعات االهلية، يتطلب اهتماًما خا

رة السلطات بالنظر إلى الحجم الذي يتخذه؛ في الواقع أن تداول األسلحة الصغي

صحاب أالمواشي أو  وحة الحربية التي يمتلكها مربيوالحيازة غير القانونية لألسل

فاقم انعدام تالمواشي الجدد، ولد شعوًرا بالهيمنة على فئة مهيمن عليها، مما يؤدي إلى 

ذتها األمن؛ كل هذا يقوض التماسك االجتماعي. على الرغم من اإلجراءات التي اتخ

ر رعبًا، لنزاعات أصبح أكثالدولة والمجتمع المدني لحل هذه المعضلة، فإن استمرار ا

 .طالما تتربع الجهات الفاعلة في دوائر الدولة

منذ فترة مضت، ارتبطت األسباب الرئيسة لهذه النزاعات بالوصول إلى الموارد 

ف الخدمات. يؤثر قلة هطول األمطار على الظروواالقتصادية والوصول إلى األراضي 

مدن إلى توطين أصحاب المواشي حول الالمناخية والبيئية لمنطقة الساحل، مما يؤدي 

 .وفي المناطق القابلة للزراعة

ار الشبكات االجتماعية هي مساحات اتصال للشباب والكبالشبكات االجتماعية:  .6

، من على حٍد سواء. لسوء الحظ، فإن اإلدارة غير المناسبة للفضاء اإللكتروني

لعنف ااألجيال وزيادة  خالل الشبكات االجتماعية، تشكل خطًرا في العالقات بين

 .للخطر العيش معًا اضيوالكراهية التي تعر

II.  الرهانات والتحديات واإلجراءات ذات األولوية من أجل السالم والتماسك

 االجتماعي

ان رهان الوحدة الوطنية واالستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، يعد قفزة  -أ

بعملية بناء الدولة التشادية، مما إلى األمام من قبل جميع التشاديين فيما يتعلق 

يكشف عن وجود عدة قبائل تتحدث لهجات مختلفة ولديها ثقافات مختلفة. إن 

تدعو إلى وحدة القلوب والعقول « تقدم –عمل  -وحدة »الجمهورية بتبنيها شعار 

من أجل استكمال بناء األمة على يد جميع أبناء تشاد من خالل العمل، مما يؤدي 
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تتجلى هذه الدعوة من القادة األوائل من خالل شعار النبالة الذي يعكس  إلى التقدم.

 الجهود المشتركة في التنوع لتحقيق السالم والتماسك االجتماعي.

قانونية وإن التحديات واإلجراءات ذات األولوية التي يتعين اتخاذها هي: سياسية   -ب

 .واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية

 

 لمصالحة الوطنيةا الفصل الثاني:

 تكررت مبادرات الحوار والمصالحة الوطنية المتشابهة في تشاد، منذ االستقالل 

ئ م(، دون ان يتوصل التشاديين الى التصالح الحقيقي. أدى االختفاء المفاج1960)

في  م إلى إغراق البالد2021والمأساوي لمارشال تشاد، إدريس ديبي إيتنو في أبريل 

اصال،  لتعقيد المتزايد للوضع السياسي واالجتماعي الذي كان معقداحالة من الغموض وا

 ومن هنا تأتي ضرورة تنظيم حوار جديد ومصالحة وطنية شاملة جديدة.  

لع إلى تهدف هذه المبادرة الجديدة إلى اقناع الفاعلين وجميع األطراف المشاركة للتط

د في ين الوضع الحالي السائالمستقل، وتقديم المساهمات العملية التي تساعد في تحس

دولتنا، وفي ظل هذه الظروف، من الضروري أيًضا تحديد نموذجا للحوار ونموذجا 

 .للمصالحة يتالءمان مع الوضع الحالي للبالد

I.  ببساطة تفترض المصالحة وجود حالة نزاع، أنواع المصالحة: و مفهومتوضيح

والحرب. وهي مدفوعة  النفصال،واوحالة انقسام، وخصومة، وتمييز، وكراهية، 

التفاوض بالرغبة والحاجة لسالم مستقر ودائم بين طرفين متنازعين. تبدأ المصالحة ب

 مع الطرف الذي قام بارتكاب األضرار والضحية. 

السالم ووقف  تدل كلمة المصالحة باللغة العربية على سبيل المثال مبدأ عام يشير إلى ثقافة

 وتنقية القلوب.   العداء والعدوان وإزالة األحقاد

حد. نالحظ من هذا المنطلق بان المصالحة قد تكون موضوعية وإجرائية في آن وا

ستعداد " تتميز باإللحاح واالالهدف المراد تحقيقهاو " المصالحة "الموضوعية"وتتميز 

إن لتحقيق نتائج سريعة وسطحية وااللتزام بالمواعيد العملية. ومن ناحية أخرى، ف

ثابرة رائية تشكل مهمة طويلة األجل تتطلب اإلرادة أو حسن النية والمالمصالحة االج

الحة وااللتزام من جانب الجهات الفاعلة في مجال السالم، يتطلب هذا النوع من المص

ة، تغيير السلوكيات والتصرفات. ويشمل كذلك البحث عن الحقيقة، والعدل، والمسامح

 والتعويضات والتئام الجروح.
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II. والمصالحة بين التشاديين تجارب الحوار 

 م2021م وعام 1960في الفترة ما بين عام 

م وقد اتخذت تشاد، بسبب تاريخها السياسي المضطرب، مبادرات عديدة للحوار والسال

لمؤتمرات م. وتتميز هذه الفترة الطويلة بتعاقب ا1960والمصالحة منذ استقاللها في عام 

ن ات الخ...(. وكذلك بتوقيع عدد كبير مالوطنية )المؤتمرات والمنتديات والحوار

ذه هاالتفاقيات مع الحركات المسلحة ومع المعارضة السياسية غير المسلحة. وأعقبت 

المبادرات في بعض األحيان تكوين حكومات وحدة وطنية، وإطالق سراح السجناء، 

لهدف العام اوالعفو، والترقيات اإلدارية والعسكرية للمنضمين إلى الحكومة الخ .... وكان 

 من المبادرات هو طّي صفحات الحروب والتوصل إلى توافق وطني لتتمكن الدولة من

 تسجل انطالقة جديدة في زخم جديد.

بالرغم  م.2020م وعام 1961تم إحصاء ثالثين مبادرة سالم كبيرة في الفترة ما بين عام 

لد حروب بها، عبارة عن كد لنا المالحظات العامة على أن تشاد، منذ استقاللؤمن ذلك، تُ 

امل وانقسامات مستمرة. ويعود الفشل في تحقيق المصالحة إلى تشابك العديد من العو

ء وبعد الموضوعية وغير الموضوعية بصورة معقدة للغاية. وتأتي هذه العوامل قبل وأثنا

 فترات الحوار والمصالحة.

 -اهرة في االتي:ظتتمثل العوامل الموضوعية لهذه ال .أ

 تقبة:لحوار والمصالحة المرمفهوم ا -

ات في االغلب يعد مقترح الحوار والمصالحة في تشاد عروضا يقدمها النظام للمجموع

ى إلى المستاءة من األوضاع السائدة في الدولة. هذا النوع من المصالحة هو الذي يسع

 حل المشاكل بطريقة مباشرة. 

 نوايا الحسنة في عمليات المصالحةغياب الصدق وال -

لنية ا ما نالحظ أن اإلجراءات التي تسعى إلى تحقيق المصالحة تفتقر إلى حسن اكثير

جات نفسه فقط أو إلى الهدوء بعد االحتجا ةوالصدق. ويسعى النظام الحاكم إلى شرعن

 والثورات. 
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االنحرافات أو عدم التطبيق الجيد لتوصيات الحوار أو اتفاقيات  -

 المصالحة

ت، ألن لسالم من صميم تطبيق بنود االتفاقيات والتوصياأحيانا، يأتي إخفاق مبادرات ا

 السلطة الحاكمة تبذل بكل ما بوسعها لفرض موقفها على حساب الطرف اآلخر. 

 اقصاء بعض الفاعلين من طاولة الحوار -

  .مطالب ال يمكن تلبيتهافي مبالغة المعارضين  -

 العوامل األمنية -

 التدخالت الخارجية -

 العوامل غير الموضوعية .ب

 ة قافة العنف التي تجعل بعض التشاديين يعتقدون بأن الثورة من صفات الرجولث

 والمروءة، وأن الحوار والمفاوضات موقف ضعف وجبن؛ 

 لمختلفة منذ ثقافة الظلم، والتمييز، وعدم المساواة االجتماعية التي صنعتها األنظمة ا

 استقالل الدولة؛ 

 دي إلى عدم احترام االتفاقيات الطموحات الشخصية، وسوء نية البعض الذي يؤ

وصول إلى المبرمة والتعهدات، وغياب الثقة المتبادلة التي تغذّي الشكوك والريبة لل

 الخ...( مصالحات شكلية، وكذلك األسباب المادية )تقسيم غير عادل للمناصب، الخيانة

III.  :نظرة حول التجارب االفريقية-  

قيا مصالحة الوطنية رائجين في إفريلعقود عديدة، كان مفهوم الحوار الوطني وال

ا تميل بشكل وأماكن أخرى من العالم. كآلية لمنع وإدارة األزمات واالنتقال السياسي، فإنه

ت متزايد إلى أن تصبح الطريق االمثل للخروج من المأزق السياسي أو السيناريوها

 المتضاربة أو فترات االنتقال المضطربة.

ة الوطنية قابل للتكيف مع حالة تشاد هو تحليل إن السعي وراء نموذج للمصالح

النماذج المختلفة التي اختارتها بعض البلدان لدعم عملياتها، كحال لجنة الحقيقة 

( والسلطة العليا CSP( في جنوب أفريقيا ولجنة السالم الخاصة )CVRوالمصالحة )

( CVJRة )( في النيجر، ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحHACPلتوطيد السالم )

 تعويضات( في مالي، وأخيًرا، لجنة الحقيقة والعدالة والCSAولجنة مراقبة االتفاق )

( في جمهورية إفريقيا CPS( والمحكمة الجنائية الخاصة )CVJRRوالمصالحة )
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الوسطى، مثل أي عمل بشري، لم تحقق هذه النماذج النتائج المتوقعة ألسباب مختلفة 

 ر الذي يقودنا إلى طرح هذا السؤال على أنفسنا:تتعلق بسياق كل دولة، األم

IV. ما هو نموذج المصالحة المناسب لتشاد اليوم؟ 

النموذج الذي يناسب الوضع الحالي في تشاد هو المصالحة من نوع "الهدف أو 

ات في الهدف المطلوب تحقيقه" أو النموذج الكالسيكي، ألنه يتكيف مع حل حاالت األزم

اء الوحشي ، يتسم الوضع أوالً بعدم اليقين الناجم عن االختف2021الواقع، في هذا العام 

ن تفاقم والمأساوي لمشير تشاد ثم الهشاشة السياسية واالجتماعية الشديدة التي تزيد م

ليبيا،  التهديد اإلرهابي في الغرب والصراعات السياسية الجارية في الدول المجاورة )

 السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى(. 

بناء أمام هذا الوضع، فإن الضرورة الملحة في الوقت الراهن هي أن يجلس جميع أو

، إن نموذج تشاد حول طاولة واحدة حتى يسووا خالفاتهم ويحددوا معًا المسار الجديد للبلد

ال المصالحة هذا يفرض نفسه، ألنه يهدف إلى نتيجة سريعة، أي الوقف الفوري لألعم

 مية متناغمة. سياسية واالجتماعية بهدف إرساء أسس سالم دائم وتنالعدائية وتهدئة الحياة ال

: بمثل هذه الخبرات السابقة، يمكن تقسيم مكونات المصالحة على النحو التالي

ة المنفيين، اتفاقيات السالم والمصالحة مع الحركات السياسية العسكرية، قانون العفو، عود

دراج لشامل، وحكومة الوحدة الوطنية، وإواإلفراج عن السجناء السياسيين، والحوار ا

دماج، المقاتلين األصحاء إلى الجيش مصحوبًا بآلية نزع السالح والتسريح وإعادة اإل

لخ. إوالترقية في الرتب، ولجنة متابعة االتفاق التي تضم مسهلين محليين ودوليين، 

د، تور الجديباإلضافة إلى الموضوعات الرئيسة التي تهم المصلحة الوطنية مثل الدس

المؤسسات، وإصالح الجيش، والمسائل  تشغيلوالديمقراطية، وشكل الدولة، و

أن اآللية االقتصادية واالجتماعية، سيتمكن الحوار أيًضا من اتخاذ قرار بشأن الفرص وبش

كز هذه المؤسساتية التي سيتم وضعها إلنجاز المرحلة الثانية من عملية المصالحة. ستر

قافة جة أسباب النزاعات وستعمل على التعويضات والتعليم من أجل ثالمرحلة على معال

 السالم.

بشكل عام، في نشوة لّم الشمل، هناك شعور زائف بأن المصالحة قد اكتملت، حيث 

عاد السالم ويعمل أعداء األمس اآلن معًا في ظل تقاسم السلطة والمؤسسات الديمقراطية 

ية وسطحية بحتة ألن األحقاد واإلحباطات والجروح الجديدة. في الواقع، إنها مصالحة شكل

والصدمات األخرى في الماضي بقيت على حالها. ومع ذلك، فإن الماضي العنيف الذي 
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تم تجاهله هو نار مشتعلة يمكن أن تنطلق بشكل متقطع. لتجنب االنتكاسات المحتملة، من 

لحقيقة والعدالة الضروري معالجة الشر من الجذور. وهذا ما يبرر إنشاء لجان ا

 والمصالحة في بعض البلدان األفريقية في سياقات ما بعد الصراع. 

 الفصل الثالث: قوات الدفاع واالمن

إن مسألة قوات الدفاع واألمن أساسية لحل مشاكل السالم والوحدة الوطنية 

حة األسل والديمقراطية والحكم الرشيد. في الواقع، على الرغم من اإلنجازات الكبيرة في

اًسا حقيقيًا المعترف بها في جميع أنحاء العالم، فإن قوات الدفاع واألمن، التي تمثل انعك

 للمجتمع الوطني، تكافح من أجل حشد اآلراء الجماعية للمواطنين. وقد أضر غياب

ال  التماسك االجتماعي والمصالحة الوطنية بتحوله إلى جيش وطني حقيقي. وبالتالي،

ا الخمول الذي يميز جميع مؤسسات الدولة. من بين الشرور يمكنهم الهروب من هذ

ارب، األخرى التي هي السبب الرئيسي، يجب أن نذكر المحسوبية وإعطاء األولوية لألق

تدخل ووعدم احترام التسلسل الهرمي، والتجنيد غير النظامي، وإسناد الرتب الخيالية 

قة ذلك السلوكيات غير الالئ السياسيين في قرارات قوات الدفاع واالمن. يضاف إلى

لسريع لبعض ضباط إنفاذ القانون، واإلغراء المتكرر لتحقيق مكاسب سهلة، وعدم الرد ا

 للنزاعات، وما إلى ذلك.

دوى، من أجل استعادة ترتيب األمور، حاولت الحكومات المختلفة المتعاقبة، دون ج

 -إجراء إصالحات من جميع األنواع، مثل:

 .1993ة عن المؤتمر الوطني المستقل لعام التوصيات الصادر -

مرجعيا  التوصيات الخاصة بالمؤتمر العام لقوات الدفاع واالمن التي أنتجت اطارا -

 .2007إلعادة تشكيل الجيش في عام 

 مخرجات المنتديين الوطنيين الشاملين بعد عقد المؤتمر العام.  -

 ، والذي لم تتم2021سطس أغ 31المؤرخ  002ومع ذلك، فإن االمر الرئاسي رقم 

مل، وان اصياغة مراسيمه التنفيذية بعد، يعد البداية الفعلية لعملية اإلصالح، وبارقة 

 تطبيقه على نطاق واسع مطلب للجميع.

I. تحديات ورهانات الدفاع عن تكامل األراضي الوطنية واستقرار الدولة 

ق بتكامل األراضي من أجل رفع التحديات، في ظل الرهانات والتهديدات التي تحد

القراءة المقطعية لتقييم الدبلوماسية األمنية لتشاد )أي الوطنية واستقرار الدولة، تسمح 
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اتفاقيات ومعاهدات األمن والسالم( وتقييم التهديدات باالستناد إلى مساهمة الدبلوماسية 

 األمنية، بتحديد نوع وشكل الجيش المالئمين للموارد المالية للدولة. 

  :جغرافيا االستراتيجية والسياسية اإلقليميةعرض ال .1

ت طلب اإلجراءاتمن دول الجوار، ت ابالرغم من أن تشاد ليست مهددة تهديدا مباشر

دق الردعية والحذر مستوى عال من الجهوزية للتعامل مع أي تهديد مفاجئ محتمل. يص

تصادية موعة االق(، والمجUAهذا األمر خاصة وأن دولتنا تنتمي إلى االتحاد اإلفريقي )

(، حيث CBLT( أو لجنة حوض بحيرة تشاد)CEMACوالنقدية إلفريقيا المركزية )

وم من تتشارك مع دول هذه الكيانات مبدأ حرمة الحدود الموروثة من االستعمار، المدع

هذا الوضع  معاهدتين للسالم واألمن )ميثاق عدم االعتداء وبروتكول الدعم المتبادل(. لكن

 في وضعية دفاعية فعلية.  ةضرورة وضع قوات دائم منع منال ي

ية، األجيال التهديدات التقليدتقييم التهديدات المحدقة بتشاد في عهد الديمقراطية:  .2

عات الجديدة من التهديدات )التهديدات اإلرهابية(، تهديدات الثورات )المجمو

 المسلحة( الخ. 

II.  أمن وسالمة األشخاص وممتلكاتهم 

هذا الرهان  ن رهانا أساسيا من رهانات الديمقراطية ودولة القانون. وينبنييعد أمن المواط

لمتوقعة الحماية ا هعلى الحماية المباشرة لألشخاص وممتلكاتهم وعلى االستقرار. لكن هذ

الطرق  تواجه تصرفات غير حضرية تتخذ أشكاال متعددة، تبدأ من التهديدات الكالمية في

ا، يجب أن العتداء الجسدي والسرقات البسيطة أو المشددة. لذأو في األماكن العامة إلى ا

 تدرك عناصر قوات األمن والدفاع مدى خطورة الوضع من خالل االستماع إلى الشعب

راضي والقيام بعملها بمهنية. يجب أن تُنشر عناصر قوات األمن والدفاع في كافة األ

 لغاية. القيات مهنتها الخاصة لالوطنية، ويجب أن تشكل قوة جمهورية محترمة آلداب وأخ

III. مشاركة قوات األمن والدفاع في العمليات خارج الحدود الوطنية 

عد من تإن المشاركة في العمليات في الخارج تدخل في إطار عقيدة الجيش)قانون(، التي 

القيادية( والعناصر المكونة للدولة. وتعني عقيدة الجيش اإلجراءات )السياسية، اإلدارية 

تورية ة النخراط الجيش في نزاع ما. وأهم إجراء من هذه اإلجراءات وأكثرها دسالمتبع

 هي اإلجراءات السياسية، التي تتطلب استشارة الشعب من خالل البرلمان. لكن في

في  الحاالت الطارئة، رئيس الجمهورية مخول باتخاذ قرار تدخل قوات الدفاع واألمن

 الخارج. 
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ي يجب دة هي كل اإلجراءات اإلدارية والقيادية التالعقيعلى المستوى الداخلي:  -

ية، اتخاذها من أجل ضمان انخراط قوات الدفاع في عمليات داخل األراضي الوطن

 من حيث االستعداد، والدعم وتحديد المسؤوليات العملية والعملياتية. 

 : إن رئيس الجمهورية وحده، بصفته ضامنالتدخالت بناء على طلب دولة أخرى -

األمن  قات الدولية والمعاهدات الدولية، ووفقا آلليات مشاركة عناصر قواتالعال

لدفاع اوالدفاع في العمليات الخارجية، بإمكانه أن يسمح أو يرفض بمشاركة قوات 

 واألمن في علميات خارج البلد. 

ي : تصب التدخالت المتواضعة أو الكبيرة فالتدخالت في إطار األمم المتحدة -

وى الم في المصالح السياسية للدولة وإذاعة صيتها على المستعمليات حفظ الس

 الدولي. 

حدى القوى : األمر يتعلق هنا بالعمليات التي توكلها إالتدخالت الخارجية بالوكالة -

م في )الكبرى( لدولة أخرى لتخوضها نيابة عنها ولصالحها، لمداراة رأيها العا

رية بالوكالة إال رئيس الجمهو بعض األحيان. ال يستطيع أن يجني فوائد الحرب

دات الذي يجب أن يقلق بشأنها، ألن األمر يتعلق بوضع حياة البشر ووسائل ومع

خدمة مصالح دولة أخرى. في هذه الحال، يجب احترام قانون انخراط قوات ل

 الدفاع واألمن بشفافية، واحترام الرأي العام التشادي. 

حشد ومن والدفاع العديد من التضحيات في كلتي الحالتين، تقتضي مهمة قوات األ

لجيش. موارد كبيرة. ويجب حشد أبناء تشاد من أجل االهتمام بمكانة المرأة في ا

لترقيات ونشيد بالترقيات األخيرة لنساء تشاديات إلى رتبة جنرال؛ إذ تفتح هذه ا

 الباب أمام تولي النساء مسؤوليات أعلى بكثير. 

فنظرا  ن والدفاع إلى ميادين المعارك في الخارج،أما فيما يخص إرسال قوات األم

بثق عن للنتائج التي قد تترتب على ذلك، فإن االستشارة المسبقة للبرلمان، المن

 الشعب، مطلوبة. 
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 الخالصة:

ى مظاهره إن الحالة التي تجد تشاد نفسها فيها حاليا تنبع من تاريخ مضطرب يعود أول

رغم من ، طوال هذه الفترة، كان التشاديون على الإلى اليوم التالي لالستقالل الوطني

 كونهم أبناء نفس البلد، منقسمون وممزقون ألسباب مختلفة.

صالحة بعد ستين عاًما من البحث العبثي عن السالم والتفاهم من خالل الحوار والم

قيق الوطنية، تأتي المبادرة الحالية للحوار الوطني الشامل في الوقت المناسب لتح

نها تتيح لحة في بلد يعاني من ازمات طويلة. وبهذا تبدو فرصة ال ينبغي تفويتها ألالمصا

 .للتشاديين فرصة للحوار الصريح واألخوي والمصالحة الوطنية الصادقة والنهائية

لفرعية، ا، فيما يتعلق بالمواضيع 1ولهذه الغاية، فإن استنتاجات أعمال اللجنة رقم 

 لي:يالمصالحة الوطنية وقوات الدفاع واألمن، هي كما السالم والتماسك االجتماعي و

، ومن يمفاه، تمر تشاد بأزمة في القيم والمفيما يتعلق بالسالم والتماسك االجتماعي

 لتالية:اأجل تعزيز السالم والتماسك االجتماعي في تشاد، من المستحسن اتخاذ التدابير 

 احترام مبادئ المساواة في الحقوق؛ -

 زيع العادل للثروة الوطنية؛إعادة التو -

 إصالح المناهج الدراسية مع مراعاة التاريخ وتحركات السكان؛ -

التفكير في ازالة الطابع الجماعي للصراعات )وال سيما استخدام الشبكات  -

 االجتماعية(

 تطوير البحث في القيم التقليدية للديمقراطية -

 طرف والتلقين والتعسف.اإلشراف على حرية العبادة من أجل مكافحة الت -

 تنظيم اللقاءات الثقافية واألنشطة المشتركة... -

 تطوير المساحات الثقافية في المدن واألحياء؛ -

 تنشيط المراكز والمتاحف الثقافية؛ -

 وجود إدارة شفافة لخدمة التماسك االجتماعي والتنمية؛ -
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 .ان تسخر المشيخات التقليدية في خدمة التماسك االجتماعي -

ابقة ، يبدو، في ضوء تحليل الخبرات التشادية السفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية

ع بين وخبرات البلدان األفريقية األخرى، أنه سيكون من المناسب لتشاد اليوم أن تجم

 نموذجين من المصالحة )المصالحة كهدف والمصالحة كعملية( لكي تعطي نفسها فرصة

نة العفو ي نهاية المرحلة األولى، من الضروري إنشاء لجالنجاح في العملية الحالية، وف

 والمصالحة.

قوة  ، يُظهر تحليل الوضع الحالي أن هناك نقاطفيما يتعلق بقوات الدفاع واألمن

مة لها. واضحة لقوات الدفاع واالمن، وكما يوجد أيًضا نقاط ضعف ينبغي إيجاد حلول دائ

يمكن يق لجعل هذه المؤسسة وطنية حقًا. وولهذه الغاية، من الضروري إجراء إصالح عم

 تحقيق ذلك من خالل تنفيذ المقترحات التالية:

 بناء جيش تشادي وطني ومهني، وهذا من خالل وضع الرجل المناسب في المكان -

 المناسب؛

 وضع خطة واضحة للتوظيف والتدريب في الجيش؛ -

 تصالحة؛إنشاء آلية إلدارة قوات الحركات السياسية المسلحة الم -

 وضع حد للتدخل السياسي في إدارة قوات الدفاع واألمن؛ -

 جعل قوى األمن الداخلي مهنية مع تعزيز قدراتها؛ -

 تقوية القدرات العملية للقوات الخاصة؛ -

 إعادة هيلكة قوات الدفاع واالمن مع مراعاة التهديدات الجديدة؛ -

 العامة  خريجين المقدمين للوظيفةفرض التجنيد اإلجباري )الخدمة الوطنية( لكل ال -

 قوى األمن الداخلي؛ عددزيادة وتقوية  -

 ، إلخ( ؛التحسين الفعال لقوات الدفاع واالمن من حيث )الراتب، الطعام، المعدات - 

 العمل على اإلدارة الرشيدة لموارد قوات الدفاع واالمن؛ -

 الدولية؛ ولة لدى المؤسساتترقية الموظفين المدنيين والعسكريين المبتعثين من الد -
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 بناء ثكنات للجيش؛ -

ي فمساواة الطاقم النسوي في قوات الدفاع واالمن على غرار زمالئهن الرجال  -

 كل من وحدات العمليات العسكرية، االمنية واإلدارية.

 جعل قوات الدفاع واالمن متخصصة في مختلف المجاالت، لتصبح مؤسسة منتجة، -

 لشاملة للوطن؛لتسهم في التنمية ا

ضحايا وإنشاء هيكل إداري فعال للجنود المعاقين، واألرامل واأليتام من الجنود  -

 الحرب.

 إنشاء مؤسسة مسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الوظيفة العسكرية من أجل تقييم -

رار األهداف التي تم تحقيقها، لتقترح استراتيجيات مبتكرة أو تصحيحية لصانعي الق

 ل ضمان سير أفضل ورفع القدرة العملية لقوات الدفاع واألمن؛السياسي من أج

 جعل قوات الدفاع واألمن مؤسسة وطنية لخدمة الدولة وليس األفراد. -

وطني ومع ذلك، فإن هذا البرنامج الطموح، إذا تم اعتماده ضمن مخرجات الحوار ال

 الشامل، يحتاج تنفيذه لخبراء ذوي كفاءة واخالص.
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 :2ة الفرعية النوعية رقم اللجن

 شكل الدولة والدستور واإلصالحات المؤسساتية العملية االنتخابية
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 المقدمة

بريل أ 20إدريس ديبي إيتنو بتاريخ  المشير بعد الوفاة المأساوية لرئيس الجمهورية

تنظيم حوار حيث فرضت الضرورة م ومع إنشاء المجلس العسكري االنتقالي، 2021

أبناء  م. اذ يرغب1993شبيها بالمؤتمر الوطني المستقل الذي اقيم في عام  شامل، وطني

ل التي تشاد في التعبير بحرية مرة أخرى في إطار مؤتمر وطني شامل لمناقشة كل المسائ

 تعاني منها البالد.

م الذي ينص 2021يوليو  2بتاريخ  PCMT/PMT/2021/102وبموجب المرسوم رقم 

ه ، الذي تضمن في مواد(CODNI)المنظمة للحوار الوطني الشامل  على انشاء اللجنة

حيث تم  ( إنشاء اللجنة الفنية واللجان الفرعية المتخصصة إلنجاز مهمتها.9، 8، 7، 6)

ولة، المتعلقة بشكل الد 2( لجان فنية نوعية بينها اللجنة النوعية رقم 5وضع خمس )

 ية".الدستور، اصالح المؤسسات والعملية االنتخاب

تجارب تكونت هذه اللجنة من حوالي أربعين خبيراً تشادياً، يتمتعون بخبرات متنوعة و

تفانيهم الال عميقة معترف بها لكل منهم في مجاله. يعتبر هذا التقرير هو نتيجة التزامهم و

 محدود إلنجاز هذه المهمة.

دراسة  ، هو إجراءان الهدف الرئيسي للمهمة التي أوكلت لهذه اللجان الفرعية المختلفة

تشخيص المبادرات السابقة، مصحوبة بدراسة استطالعية للمبادرات والممارسات 

 الحميدة من اجل الحوار وبناء عقد اجتماعي مستدام لالنتقال السياسي السلمي.

كما ينتظر من مختلف خبراء اللجان، جرد للموضوعات السياسية واالقتصادية  

حاور ميد عدد من الموضوعات التي من المحتمل أن تشكل واالجتماعية للبالد، ألجل تحد

 للنقاش خالل الحوار الوطني الشامل والمستقل.

مة الدولة ترى بان الحوار الوطني الشامل هو المكان االنسب لمناقشة أز 2ان اللجنة رقم 

م سياسي )السلطة(، والقيام بمعالجتها من خالل عملية إعادة تأسيس الدولة واختيار نظا

 نسب لترسيخ القيم الديمقراطية وتعزيزها وطنيا.ا

ومن أجل القيام بإنجاز عملها، فان مهمة فريق هؤالء الخبراء تهدف لتشخيص وتحليل 

واقتراح الحلول الممكنة لألزمات السياسية والمؤسسية لبالدنا. للقيام بذلك، يجب المشكل 

ؤسساتنا. بهذا اإلجراء يمكننا تحديد التناقضات والثغرات وأوجه القصور في قوانيننا وم

ان نتوصل الى تقييم موضوعي لنصوصنا األساسية وكذا تقييم أداء مؤسساتنا المختلفة 
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من أجل استخالص النتائج واقتراح التوصيات، على أمل أن تكون قادرة على توجيه 

 المناقشات، نقل وتوصيل المعلومات بشكل أفضل اثناء الحوار المنتظر. 

 المنهجية: 

ي التي تم بعد االستناد واالستفادة من جميع الوثائق واللقاءات المشابهة للحوار الوطنو

برات تنظيمها في وطننا، أجريت هذه الدراسة وفق المنهج التشاركي الذي يعتمد على خ

 متعددة التخصصات ألعضاء هذا الفريق. 

لمنهج اث من ناحية كانت الدراسة نوعية بشكل أساسي لكنها تطلبت تنوًعا في أدوات البح

على  ، الذي جعل من الممكن االطالعوالتشاركي البحثي القائم على التحليل الوثائقي

لمختلفة، االتجارب الدستورية والمؤسسية السابقة. وأثناء تقييم أداء سير عمل المؤسسات 

ومدى  فقد تمكنت التحليالت الى إبراز مراكز القوة والضعف، وأوجه القصور والتقصير،

لنجاح الذي تم تحقيقه، عليه قد تمت صياغة التوصيات المختلفة على ضوء هذه ا

 االستنتاجات.

رتقب، من ناحية أخرى، ووفقًا لالختصاص ومتطلبات الحوار الوطني الشامل المستقل الم

ابة ومن خالل عمل بعثات التشاور الداخلية والخارجية وضعت مجموعة من األسئلة بمث

 مات.استبيان لجمع المعلو

 وقد قامت اللجنة عمليا بالخطوات التالية:

 الفنية االجتماع التمهيدي مع مكتب اللجنة المنظمة للحوار الوطني ومكتب اللجنة 

 صياغة مذكرة ارشادية واستبيان 

 ستبيانالانعقاد جلستين عامتين للقيام بتعديل المذكرة االرشادية وا 

 ة اعتماد المذكرة االرشادي اجتماع لتحديد النطاق مع اللجنة العلمية ألجل

 ستبيانالوا

  انعقاد ثالث عشرة جلسة عامة وأربعة وعشرون جلسة اخرى في ثالثة

 مجموعات فرعية
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 محاور التحليل: 

بناء على ترتيب موضوعات العنوان، تم تشكيل ثالث مجموعات عمل فرعية، والتي  

 تشكل المحاور الرئيسة الثالثة لهيكلة فصول هذا التقرير. 

تناول المحور األول المتمثل في الدستور ومؤسسات شكل الدولة وسير عمل    

ة السلطة المؤسسات، والعالقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستقاللي

والحكم  القضائية، وطبيعة النظام السياسي. تمثل المحور الثاني في اإلدارة اإلقليمية

مركزية. ارة اإلقليمية، والحكم المحلي، وتقييم سياسة الالالمحلي قام بدوره بفحص اإلد

على  أخيًرا ركز المحور الثالث المتمثل في األحزاب السياسية والعملية االنتخابية

ة، مدة الوالية المواضيع التالية: النظام الديمقراطي، العملية االنتخابية، األحزاب السياسي

 ومؤسسات إدارة االنتخابات.االنتخابية الواحدة، قانون االنتخابات 

صدار بناًء على التحليالت الوثائقية والمعلومات التي تم جمعها، أتاحت الدراسة إل

 الخالصة التالية:

 المحور األول: الدستور والمؤسسات

لى إ 1958في الفصل األول، خلص التحليل الذي سرد التطور الدستوري لتشاد من عام 

ن ممن تنوع نصوصها األساسية، لم يتمكن أي منها  يومنا هذا، إلى أنه وعلى الرغم

لمساعدة المساهمة في استقرار البالد التي تعيش دائًما في اضطرابات مستمرة. من أجل ا

يق فقط في مناقشة الحلول الممكنة لألزمات المتكررة في بلدنا بشكل أفضل، اكتفى الفر

 تهما وضعفهما، وأخيراً م لتقييمهما وعرض نقاط قو2018م وعام 1996بدستوري عام 

 القيام باقتراح التوصيات ذات الصلة.

 (CNS) تمت صياغته من خالل اجتماع الجمعية التأسيسية في المؤتمر الوطني المستقل

م حيث دارت المناقشات الكبرى، واعتمد هذا الدستور الذي مثل العقد 1993لعام 

د ر للعصر الديمقراطي بعاالجتماعي التشادي، عن طريق االستفتاء وأصبح أول دستو

عبر  عدة عقود من الغياب الدستوري، في ظل هذا العصر، انه الوحيد الذي تم اعتماده

سياسي االستفتاء.  ومن خالل ذلك الدستور يمكننا بوضوح شديد تحديد طبيعة النظام ال

 .الذي رغب فيه المكون التشادي، أي نظاما شبه رئاسي



 التابعة للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل ان الفرعيةاللج ملخص تقارير

 
 

  

33 

في شكل جهود  (CNS) ت المؤتمر الوطني المستقلاذ كشفت لنا الدراسة عن إنجازا

ين جميع حتمية أساسية وقاعدة رئيسية لهذا القانون. إنها جمعية تأسيسية فعلية جمعت ب

  :التشاديين وكانت مناقشاتهم حرة وموضوعية، ويمكن أن نالحظ االتي

 تعزيز الحريات األساسية العامة والتعددية السياسية. 

 لطات؛ل بين السلطات بوسائل الرقابة المتبادلة في بين السوجوب تفعيل مبدأ الفص  

 إنشاء المؤسسات الكبرى للجمهورية؛  

 إعادة التأكيد على ثنائية اللغة؛  

  الية؛وتحديد والية رئيس الجمهورية بواليتين غير قابلة للتجديد، خمس سنوات لكل   

 املةددة هذه ليست شعلما بان نقاط القوة المح يتم اعتماده عن طريق االستفتاء؛. 

 ، تشير الدراسة إلى ما يلي:1996كنقاط ضعف محددة في دستور عام 

 إنشاء أربعة مستويات من الوحدات االدارية الالمركزية (CTD)  مما يجعل من

 الصعب تنفيذ الالمركزية؛

 .أدت مرونة مبدأ المراجعة إلى إجراء العديد من التعديالت ألسباب مختلفة 

ه من قبل المنبثق من المنتدى الوطني الشامل األول وتم اعتماد 2018تور فيما يتعلق بدس

رئاسي الجمعية الوطنية. ان هذا القانون األساسي خلف نظاما سياسيا يعرف بالنظام ال

لذي يدرس االمتكامل. في ضوء تحليل مثل هذا النظام السياسي يبدو انه يتالءم مع النظام 

نه نظام اك يعقد في تصنيف طبيعته بدقة. من ناحية فنية في إطار القانون الدستوري. وذل

  تتداخل فيه السلطات.

شير الدراسة تعرف عليها بعد تحليل هذا القانون األساسي، تكنوع من نقاط القوة التي تم ال 

 بأن لديها على وجه الخصوص:

 اعاد تقييد االنتداب الرئاسي؛   

 تعزيز خاصية المعارضة الديمقراطية؛ 

 للسيطرة  لمسائل المتعلقة بالقضايا الحالية وتقييم السياسات العامة كوسيلةادخال ا

 على عمل الحكومة من قبل الجمعية الوطنية؛

 إقامة القضاء العسكري؛  
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 تعزيز مكانة النساء والشباب في إدارة الشؤون العامة؛  

 تبسيط الخطة اإلقليمية وتخصيص المزيد من الحكم الذاتي للمجتمعات؛  

  الصبغة الدستورية على اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.إضفاء 

 والتي فيما 2018عكس ذلك، تحدد المراجعة أيًضا بعض نقاط الضعف في دستور عام 

 يلي:

 إنشاء نظام رئاسي متكامل غير نمطي؛  

 ؛مواطنونإقامة القسم الديني وهو أمر لم يتقبله ال  

 التصادق عبر البرلمان؛   

 ري ومحكمة الحسابات ومحكمة العدل العليا إلى غرف تقليص المجلس الدستو

  بسيطة للمحكمة العليا؛

  عاما؛ 45تحديد الحد األدنى لسن المرشحين لالنتخابات الرئاسية الى 

  الغموض حول مبدأ الفصل بين السلطات من خالل المساهمة في إضعاف السلطات

 .التشريعية

المستقبل يعكس تطلعات الشعب،  كتوصية، تقترح الدراسة صياغة دستور توافقي في

لبالد النابع اوالتي بدورها تضمن استقرار الدولة. وبالنظر إلى الطابع الجديد الذي تتبناه 

بية ونوع من الحوار الوطني الشامل والعديد من المطالب )شكل الدولة والواليات االنتخا

ن طريق عستور الجديد البرلمان، إلى آخره(، سيكون األمر أكثر توافقا العتماد هذا الد

لسياسي، االستفتاء بحيث ال يعاني من أي قصور في شرعيته. وبالنظر إلى طبيعة النظام ا

بالنظام  م، االحتفاظ1996يقترح فريق الخبراء، على غرار ما تم اعتمادها في دستور عام 

 الشبه الرئاسي رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء.

كلت شم من ان أحكام الدستور األخير المتعلقة به بخصوص الدولة والسيادة، على الرغ

ر الوطني خطوة كبيرة نحو األمام، تقترح الدراسة إثارة مسألة اللغات الرسمية في الحوا

غة من أجل العثور على ردود تقدمية. إضافة إلى الفرنسية والعربية يجب إضافة الل

 تخدامها بقانون.اإلنجليزية كلغة ثالثة؛ ويتم يحدد طرق تدريسها وكيفية اس
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ردة في دستور ص التحليل إلى أن األحكام ذات الصلة الواخلفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ي

اء إعادة يمكن إعادة ادراجها في الدستور المقبل. اذ يقترح فريق الخبرحيث م، 1996عام 

 النظر 

الحد  الشروطفي المسائل المتعلقة بشروط األهلية لمنصب رئاسة الجمهورية. وتشمل هذه 

النسبة األدنى والحد األقصى للسن، والجنسية األصلية للوالدين والجنسية المزدوجة. ب

عاما.  70عاما وتحديد الحد األقصى إلى  35للعمر، يقترح الفريق خفض الحد األدنى إلى 

د؛ وجعل سنوات، غير قابلة للتجدي 5( من 2كما تقترح ايضا تحديد الوالية الى فترتين )

 األحكام المتعلقة بمدة الوالية والحد األقصى للعمر مصونة. تعديل

دولة الموحدة اذ يشير تحليل شكل الدولة إلى أنه منذ استقاللها، لم تختبر تشاد إال شكل ال

لوطني افي شكلها المركزي والمتغير المعروف بالالمركزية المشددة الناتج من المؤتمر 

لدراسة اريخي للتنظيم اإلداري واالقليمي، دونت م. بعد التطور التا1993السيادي لعام 

 بعض اإلصالحات التالية:

  م1962اصالح عام 

اد عدد م مناطق إدارية جديدة )ازدي1962مايو  22الصادر بتاريخ  15أنشئ القانون رقم 

المحافظات من عشرة إلى أربعة عشر( وينص على مبدأين للسلطات المحلية، وهما: 

لمؤرخ ا 04نظام الممارسة الكاملة. خالفًا لألمر الرئاسي رقم الصالحية االقتصادية و

لمجلس م لم يعد تعيين رؤساء البلديات ساريا، بل يتم انتخابهم مثل ا1960فبراير  13

ة البلدي. لسوء الحظ، فإن إنشاء نظام الحزب الواحد في نفس العام أدى إلى نهاي

 الديمقراطية المحلية.

  تجميد عام 

جة م الدستور والنصوص التابعة له والمؤسسات النات1975أبريل عام  13علق انقالب 

عنه. وتم تحويل البلديات إلى مقاطعات حضرية أو إلى مجرد عواصم للمحافظات 

 الفرعية.

  م1985االستعادة الجزئية لعام 

ا م بلديات متوسطة األجل تديره1985يوليو 24المؤرخ  17أنشأ األمر الرئاسي رقم 

 لم يتم انتخاب أعضائها. لجان إدارية و



 التابعة للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل ان الفرعيةاللج ملخص تقارير

 
 

  

36 

  م وشكل الدولة الوحدوية شديدة الالمركزية المنبثقة 1990العصر الديمقراطي لعام

 م.1993من المؤتمر الوطني المستقل لعام 

لوطني ام وأرسى المؤتمر 1990تم تحرير الحياة السياسية بعد سقوط نظام هابري في عام 

 الوحدوية شديدة الالمركزية. م مبدأ الدولة1993المستقل المنعقد في عام 

ي فم على ما يلي: " ان جمهورية تشاد منظمة 1996من دستور عام  2تنص المادة رقم 

 مجموعات إقليمية ال مركزية."

م، المنظم لوضعية الوحدات 2000فبراير  16المؤرخ  2حدد القانون األساسي رقم 

 واالقليم. ، البلدية، المحافظةمستويات وهي: المجتمع الريفي 4اإلدارية الالمركزية الى 

ويات بلدية التي تم رسم حدودها. والمست 42، نظمت انتخابات بلدية في 2012وفي عام 

 األخرى لم تنظم لها انتخابات.

يحتفظ وم، تم عقد المنتدى الوطني الشامل األول، والذي يعزز الالمركزية 2018في عام 

دية على تقالل الذاتي مثل المحافظة والبلبمستويين من الوحدات االدارية المؤهلة لالس

 طعات.رأس اداراتها: الوالة والمحافظون ويضاف عليهم مندوبو اإلدارات مع حذف المقا

لشامل ام، تم إجراء تقييم لقرارات المنتدى األول لصالح المنتدى الوطني 2020في عام 

عيد تفعيل ذاتي ولكنه يالثاني الذي حافظ على وضع الوحدات اإلدارية المتمتعة بالحكم ال

 المقاطعات.

ية يستمر البحث في هذا الجانب من خالل تقديم مراكز القوة ونواقص الدولة الوحدو

 والدولة الفيدرالية.

لسيادة، تتميز الدولة الموحدة بوجود سلطة سياسية واحدة على المستوى الوطني، تمارس ا

ن أاك طابع وطني واحد. يمكن وتطبق قراراتها في جميع أنحاء األراضي الوطنية. هن

سمح تتكون الدولة الوحدوية: مركزية أو المركزية أو إقليمية. من حيث االمتيازات، 

 الدولة الوحدوية بما يلي:

 الوحدة الوطنية والتضامن عزيزت. 

 توحيد التشريعات. 

 الكفاءة في اتخاذ القرار. 
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 تحسين مراقبة التراب الوطني. 

 :لوحدويةكعيوب بشكل عام في الدولة ا

 تركيز سلطات اتخاذ القرار؛ 

 منح استقاللية منخفضة للكيانات المحلية؛ 

 .ضعف اإلدارة في توزيع الموارد الوطنية 

 في السياق التشادي، إن أوجه القصور للدولة الوحدوية يتمثل فيما يلي:

 الممارسة التعسفية واالستبدادية من طرف السلطات المركزية؛ 

 تطبيق الالمركزية؛ التأخير أو إيقاف عملية 

 التوزيع غير العادل للموارد العامة. 

 .عدم مراعاة التطلعات المحلية 

فرضها على  يتم تعريف الدولة االتحادية، أو الفيدرالية، من خالل وجود دولة اتحادية يتم

يع السلطات الكيانات الفيدرالية، وفقًا لنظام "ذي مستويين". يضمن الدستور االتحادي توز

لى السيادة عالمؤثرة  يةستويين االتحادي والفدرالي. اذ تظل الدولة الفدرالية القوبين الم

 .الدولية بشكل عام )الدبلوماسية، والدفاع، والعملة(

ضائية، تشكل الواليات الفيدرالية كيانات سياسية لكل منها سلطة تنفيذية وتشريعية وق

القرارات  الواليات الفيدرالية في موضَّحة مع تلك الخاصة بالمؤسسات الفيدرالية. تشارك

ن الدولة الفيدرالية: تتكون السلطة التشريعية الفيدرالية من مجلسين، أحدهما يمثل سكا

لشيوخ االفيدرالية، واآلخر يمثل الواليات الفيدرالية )مجلس الشيوخ األلماني ومجلس 

 األمريكي، إلخ.(

 مميزات الدولة الفدرالية تتمثل في االتي:

 و الجغرافي مساواة: الدول الفيدرالية متساوية بالرغم من وزنها الديموغرافي أمبدأ ال

 أو االقتصادي.
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  مبدأ المشاركة: تشارك الواليات االتحادية في حياة الدولة الفيدرالية من خالل ممثليها

 في الهيئات الفيدرالية؛

 االت التي تقع ي المجمبدأ االستقاللية: ويشمل ذلك اتخاذ القرار واالستقاللية اإلدارية ف

 ضمن اختصاصهم الحصري وكذلك من خالل هيئاتهم المنتخبة.

 في السياق التشادي، بإمكان الفدرالية التمتع ببعض الميزات االتي ذكرها:

 استقالل حقيقي للواليات االتحادية؛ 

 حسن إدارة الموارد المحلية 

 محلية.مشاركة المواطنين بطريقة فعالة في إدارة الشؤون العامة ال 

 فيما يتعلق بنواقص الدولة الفدرالية تكشف الدراسة عن النقاط التالية:

 لواليات صعوبات في تقاسم الموارد والمساحات والسلطات بين الدولة الفيدرالية وا

 االتحادية؛

 خطر التقسيم / االنفصال عن الدول الفيدرالية؛ 

 لمؤسسات؛مضاعفة مراكز صنع القرار ومستويات النصوص المعيارية وا 

 .المنافسة السلبية بين الدول الفيدرالية 

في حالة قيام دولة فدرالية تشادية، يمكن أن يكون لها بعض العيوب، وعلى وجه 

 الخصوص منها ما يلي:

 سوء التبني واستيعاب مفهوم الفدرالية؛ 

 هشاشة الدولة بعد العديد من النزاعات المسلحة واألزمات السياسية؛ 

 د المالية والبشرية والمادية.سوء توزيع الموار 

 .إضعاف الشعور القومي وإظهار فكرة االنفصال واالنقسام 

في الجانب المخصص للمؤسسات، أكد تحليل آليتها بأن األزمة المؤسسية التي مرت بها 

من اكمال ما كنا  2018و 2005البالد نابعة مما قامت به القوانين الدستورية لعامي 

تمر الوطني السيادي. إن عملية التشخيص حول أهمية استعادة نعتبره من مخرجات المؤ
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المؤسسات الرئيسية التي تم إلغاؤها أو إعادة تنشيطها سيؤدي إلى نتيجة متوازنة، ألنه 

إذا لوحظت اختالالت وظيفية، فإن التوازن مع ذلك يميل أكثر نحو تنشيطها من أجل 

معظم هذه المؤسسات في تنشيط الحياة  تحسين جودة خدماتنا العامة. في الواقع إن فائدة

السياسية والعامة ال تعاني من أي خالف. فقط قلة الموارد المالية المتاحة لهم، ومدى 

رؤيتهم، وطريقة تعيين األعضاء، والغياب الفعلي لتقييم أدائهم، فضالً عن التسييس 

 المفرط لبعض المؤسسات يبدو أنها تشكل مشكلة.

فتقدها يراسة بإعادة مجلس الشيوخ إليجاد نوع من الحيوية التي بعد التحليل، أوصت الد

ذاتها او نظامنا البرلماني. كما تقترح الدراسة إعادة المجلس الدستوري كمؤسسة قائمة ب

لطة ( إلى السHCCمحكمة دستورية عليا. يشيد الفريق بتحويل المجلس األعلى لإلعالم)

، من خالل ترقية وضعية 2018عام ( في HAMAالعليا لإلعالم السمعي البصري )

لى إ(. وهذا بدوره أدى AAIهذه المؤسسة من مؤسسة كبيرة إلى سلطة إدارية مستقلة )

 تحسين تنظيم المؤسسات اإلعالمية من خالل اضفاء الطابع المهني على القطاع.  

ار ينص فقط على االنتخاب كوسيلة الختي 1996مع ذلك، يجب التذكير بأن دستور عام 

ى حد ما، ساء المؤسسات، باستثناء رئيس المحكمة العليا. لألسف، ألغيت هذه اآللية إلرؤ

واستبدلت بتعيين رئيس السلطة العليا لإلعالم السمعي البصري من قبل رئيس 

 ( HAMAالجمهورية. األمر الذي يشكل تراجعا قد يؤثر على استقاللية رئيس السلطة)

يس ضروري أن نعيد التفكير في طريقة تعيين رئفي تنفيذه لمهامه الدستورية. من ال

. إذن زمالئه السلطة العليا لإلعالم السمعي البصري، وأن نختار آلية انتخابه من قبل

، مع ضرورة يقترح الخبراء إبقاء هذه الهيئة المكلفة بتنظيم وسائل اإلعالم كمؤسسة كبيرة

 إعادة النظر في طريقة اختيار رئيسها. 

 لتوجيه امتثاال 2020كمة الحسابات، نشيد بقوة بإعادتها في دستور عام أما فيما يخص مح

-190-إإوإ-01/11( رقم CEMACالمجموعة االقتصادية والنقدية إلفريقيا المركزية )

يم ، المتعلق بالقوانين المالية، وذلك من أجل تنظ2011ديسمبر  19بتاريخ  22-س م

الكبرى  رح الدراسة إبقاءها ضمن المؤسساتالحسابات العامة وتعزيز الحكم الرشيد. وتقت

 للدولة.

واع ونظرا للوضع الحالي الذي يقتضي إيجاد آلية فعالة لمكافحة وإدارة وحل شتى أن

ا لما األزمات، يقترح فريق الخبراء إعادة وساطة الجمهورية وتوسيع صالحياتها؛ خالف

 . 2009سبتمبر  11بتاريخ  09رج//031حدده القانون رقم 
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لسين را، تناسقا مع مقترح إعادة مجلس الشيوخ، يقترح الفريق إيجاد برلمان بمجوأخي

 )مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية(. 

اللية ينتهي الفصل األول من هذه الدراسة بالنظر في عمل القضاء، حيث نالحظ أن استق

نها تواجه السلطة القضائية، بالرغم من أنها مذكورة بوضوح في الدساتير المختلفة، اال ا

اء دائما صعوبات من حيث التطبيق، لدرجة أنها تثير الكثير من التساؤالت. اذ يالم القض

الغة مع بسبب ضعف استقالليته عن السلطات العامة، وافتقاره إلى الحياد، ورسميته المب

خالقي غير قلة فاعليته، وافتقاره إلى الموارد المالية والوثائق، والتدريب المهني واأل

قترحات، نذكر افي لفاعليه الخ. أكمل الفريق تناوله لهذه الجوانب بتقديم الكثير من المالك

 منها على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: 

ديد جاالستمرار في تنفيذ السياسة التاهيلية للقضاء في تشاد وتنظيم مؤتمر عام  ◄

 للقضاء؛ 

اهمته في تحقيق عمل اصالحات عميقة في المجلس األعلى للقضاء من حيث مس ◄

 استقاللية حقيقية وعادلة للجهاز القضائي 

 

 المحور الثاني: إدارة األراضي والحكم المحلي

 في الفصل الثاني الذي ُخصص إلدارة األراضي والحكم المحلي، ركزت الدراسة على

يدة تقرير لجنة التحقيق البرلماني حول إدارة األراضي، والحظت وجود أوجه قصور عد

ات مل الوحدات اإلدارية الالمركزية، والتجمعات المستقلة وأخيرا المشيخفي سير ع

الي وعدمه، التقليدية والعرفية. وتناولت الدراسة بعد ذلك مدى جدوى اعتماد النظام الفدر

 الذي يطالب به بعض التشاديين اليوم. 

، أوضحت نتائج الدراسة وجود العديد من المشاكل في إدارة األراضي بصورة عامة

ون وفََشل نظام الدولة الوحدوية الالمركزية بصورة خاصة. هذا ما جعل البعض ينظر

-االجتماعية إلى الحل الفدرالي كبديل يمكن أن يعزز الديمقراطية ويطلق ديناميكية التنمية

ات االقتصادية المستدامة. وكما هو الحال في كثير من األحيان عند حصول االضطراب

 الموضوع أن يطرح للنقاش بشجاعة.  في الدولة، يستحق هذا
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 اب السياسية والعملية االنتخابيةالمحور الثالث: االحز

، استعرض الجزء األخير من هذا الفصل أحوال األحزاب السياسية، ووضعية المعارضة

ن ناحية والعملية االنتخابية من ناحية، وتحليل نقاط القوة والضعف وصياغة التوصيات م

 أخرى. 

يواجه  األحزاب السياسية إلى مالحظة وجود عدد هائل من الكيانات الحزبية،أدت دراسة 

ن لعمل ألسباب عديدة أهمها تمويل األحزاب السياسية، سواء كابعضها صعوبات في ا

قضية عمل لالحلول المناسبة  2019رج//032ذاتيا أو من قبل الدولة. ال يقدم القانون رقم 

بالرغم  األحزاب السياسية وتمويلها، بل يهدف إلى حذف األحزاب السياسية غير الممثلة.

إذ ال  ي هذا القانون على عيوب يجب أن تعدل.من اإلرادة التي أبداها الُمشّرع، يحتو

ا يخص نستطيع أن ندعي أننا نحل مشكلة واضحة بإجراءات قانونية مشكوك فيها. أما فيم

 وضعية المعارضة، 

ام الحظنا من خالل الدراسة أن وجه القصور األساسي يكمن في التطبيق الجزئي ألحك

. مع ذلك، يجب أن 2018س أغسط 30بتاريخ  2018رج//040األمر الرئاسي رقم 

ئيس نعترف أن القانون الخاص بوضعية المعارضة قدم شيئا إيجابيا فيما يخص والية ر

المالحظة  (. ومن نقاط القوة8المعارضة التي تمتد إلى نهاية الدورة التشريعية )المادة 

ضوا ن عأثناء الدراسة، عدم السماح لرئيس المعارضة باالزدواجية الوظيفية أي بأن يكو

 . ةفي الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيس للمعارض

ب في ضوء التعديالت التي أجريت على النصوص القانونية المختلفة المنظمة لألحزا

 وتقديمه كنص قانوني 2019رج//032السياسية، يوصي الفريق بمراجعة القانون رقم 

ة لخبراء مراجعجديد تحت مسمى ميثاق األحزاب السياسية. وفي ذات اإلطار، يقترح ا

من أجل تقديمه كنص قانوني جديد ينظم وضعية  2018رج//40األمر الرئاسي رقم 

 المعارضة السياسية في تشاد. 

سي وأخيرا، في الجزء المخصص للعملية االنتخابية، استعرضت الدراسة اإلطار المؤس

جزاء السابقة، ي األواآلليات المختلفة التي أعدت لتنظيم العملية االنتخابية. كما هو الحال ف

طار الحظنا أيضا العديد من أوجه القصور في السلسلة االنتخابية، سواء كان في اإل

تخابية في القانوني أو التنظيمي، بل وحتى فيما يتعلق بالجوانب الفاعلة لإلجراءات االن

 دولتنا. 
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لملخص. ي اهناك الكثير من التوصيات حول العملية االنتخابية وال نستطيع ذكرها كلها ف

 فيما يلي بعض هذه التوصيات: 

قل من أمستقلة وتوافقية، مكلفة بتنظيم االنتخابات، بعدد  إنشاء مؤسسة دستورية ◄

 األعضاء، على أن يتم تحديد الكفاءات المطلوبة بقانون تنظيمي؛ 

ارسة وضع الية توافقية لتطوير فكرة مكاتب االقتراع المتنقلة تسمح للرحل بمم ◄

 االنتخابي، وضمان نزاهة، وشفافية ومصداقية التصويت؛ حقهم الوطني 

ج النظر في إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحويل نتائ ◄

النتخابات لاالقتراع مباشرة من مكاتب االقتراع إلى الخادم المركزي للهيئة العامة 

(OGEمن خالل تطبيق خاص يثبت في هواتف رؤساء مكاتب االقتراع )   ...الخ 
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 :3اللجنة الفرعية النوعية رقم 

 الحقوق والحريات االساسية
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 أوال: المقدمة:

 الضرورية الذاتية الحقوق من مجموعة هي األساسية الحريات أو األساسية الحقوق

 نعلم ناولكن. والديمقراطية القانون دولة في مضمونة حقوق وهي وتنميته، الفرد لرفاهية

 ً  اكلمش تواجه للمواطنين اليومية الحياة في والحريات الحقوق هذه ممارسة أن جميعا

 تنتهك. ما كثيراً  ألنها حقيقية،

 تسعة وع،بتناول هذا الموض المكلفة ،3 رقم الفنية الفرعية اللجنة حدّدت السبب، ولهذا

ً  ستولد أنها تعتقد رئيسة محاور( 9)  قوقح (1): وهي الشامل، الوطني للحوار اهتماما

تكوين  وحريات النقابية الحريات (2) الدفاع؛ وحق األساسية والحريات اإلنسان

م حرية الصحافة والعالقة بين اإلعال (4) والمواطنة؛ الديمقراطية (3) الجمعيات

معاقين ال (؛ حقوق6) والتعذيب المهينة الالإنسانية، المعامالت (5) العامة؛ والسلطات

 ماعياالجت الضمان (؛9المرأة ) ضد الممارس العنف (؛8المبكرة ) الطفولة (؛ حماية7)

 االجتماعية. الرعاية ومؤسسات

. I:موجز عن الموضوعات الُمتناولة 

 .1.I حقوق اإلنسان، الحريات األساسية وحق الدفاع 

ً  نعلم  التي يقع على عاتق الدول، مطلب شرعي بأمان العيش في المواطنين حق أن جميعا

ً  تَُحسنه ال  لحقوق يةوالدول الوطنية المؤسسات مساهمة من الرغم على أسباب، لعدة دائما

 ومن. اإلنسان حقوق عن للمدافعين اليومية المراقبة من الرغم وعلى ويقظتها، اإلنسان

 الحقوق على تدوس تزال ال مواطنيها، تحمي أن يفترض التي الدول، هذه أن الواضح

 .ونمائهم البشر لبقاء تي تعتبر ضروريةال للمواطنين، األساسية والحريات

ً أي تظل القانون سيادة احترام فرض إلى الرامية المهمة هذه فإن ذلك، على عالوة  في ضا

 منظا فإن الوطني، الصعيد على ولألسف. والدولية الوطنية القضائية األجهزة نطاق

 نبي مساواةال ضمان من يتمكن ال كبيرة، ضعف بنقاط يتميّز الذي التشادي، القضاء

 غياب نم يعانون الضعفاء المواطنين أغلب فإن النحو هذا وعلى. القانون أمام المواطنين

 شعروني ال" أصحاب القوة" عليهم يطلق الذين أولئك أن حين في للقانون، الكاملة القوة

 أن ندو اإلنسان حقوق ينتهكون يزالون وال القانون فوق بل هم القانون؛ إزاء بالقلق

 . بالقلق يشعروا
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 فإن لي،الداخ القانوني النظام في الدولية االتفاقيات من العديد إدراج من الرغم وعلى

 .نزاع موضع يزال ال فعاليتها، ضمان شيء كل وقبل تنفيذها،

 منها، ةلالستفاد النزاعات تسوية في للجيش المزمن التدخل فإن اإلدارية، الفوضى وبسبب

 منو الدفاع تضرر حق وبالتالي،. صالحياتهم من مينوالمحا والقضاة قد حرم المحاكم

 حل اطن إلىيلجأ المو وفي حالة الفشل، والدينية، التقليدية الهياكل على االعتماد األفضل

 .ُودّية بصورة المشاكل

 حديثال هذه الظروف في يصعب ولذلك القيود، جميع من يعاني الدفاع في الحق فإن لذا،

 .األقوى نحو دائما الميزان يميل لك،لذ ونتيجة. الدفاع حقوق عن

 التوصيات الرئيسية:

o إلنسانا بحقوق المتعلقة القوانين تعزيز إلى تهدف التي والمبادرات األعمال مضاعفة 

  والحريات؛

o االجتماعية مكانتهم كانت مهما اإلنسان، حقوق منتهكي على صارمة عقوبات فرض 

  البالد؛ في الثقة إلعادة وانتماءاتهم،

o ينوب وبينه جهة، من الشعب وبين بينه الثقة إعادة أجل من القضائي الجهاز ضبط 

  أخرى؛ جهة من المستثمرين

o التعجيل باعتماد "قانون األفراد واألسرة"؛ 

o عليها؛ نونالقا تطبيق إمكانية إلظهار الدولة، تدين التي القضائية القرارات كل تنفيذ 

o ضمان أمن القضاة وموظفي األجهزة القضائية 

 

.2.I:الحريات النقابية وحريات تكوين الجمعيات 

 الللعم تسمح وحرياته، المواطن حقوق عن الدفاع على تساعد التي النقابية، الحقوق

 أي من أو الدولة، من خارجي تدخل دون بحرية، مصالحهم عن للدفاع أنفسهم بتنظيم

 .عمل رب

يز نسان، يساهم في تعزأما الحريات النقابية فهي نابعة من حق أساسي من حقوق اإل

عادة إالديمقراطية والدفاع عن حقوق المواطنين والمطالبة بالحكم الرشيد، كعامل في 

 .التوزيع الجيّد للثروة بين المواطنين، في إطار العدالة والمساواة
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ت نقابات وجمعيا) لكن العالقة بين السلطات العامة وبعض منظمات المجتمع المدني

. اء والخالفاتإنها عالقة قاسية وغالباً ما تميّز بالعد. كن أبداً وديةلم ت( حقوق اإلنسان

 .الن الحكومة ال تقبل انتقاد أسلوب إدارتها غير الشفاف

لجمعيات الهذه األسباب كلها نطرح على أنفسنا السؤال حول المساحة التي تشغلها بالفعل 

ت النقابية الجمعيات واالتحاداوما هي المعوقات التي تواجهها هذه . والنقابات في بالدنا

 بشكل يومي في ممارسة نشاطها؟ كيف نحمي هذه الحقوق بشكل فعال حتى تصبح فاعلة

 . في بالدنا

 :التوصيات الرئيسية

o  والذي ينص على نظام 2018يونيو  27الصادر في  23مراجعة األمر رقم ،

 الجمعيات في تشاد؛ 

o ،ابية وتكوين فضالً عن ممارسة الحريات النق اعتماد القوانين التي تحمي قادة النقابات

 الجمعيات؛

o لةإشراك قادة النقابات في اتخاذ القرارات اإلدارية والشركات المملوكة للدو. 

 

 الديمقراطية والمواطنة .1.2

يمقراطيتنا دبما أّن الديمقراطية تُعّرف على أنها سلطة الشعب، فكيف يمكننا تقييم مسيرة 

( 1: )ثل فيفيما يتعلق باحترام مبادئها الرئيسية، والتي تتم ،1990منذ األول من ديسمبر 

تخبين؛ مساءلة المسؤولين المن( 3)تناوب السلطة؛ ( 2)سيادة القانون وحماية الحريات 

التصويت باالقتراع السري في ( 4)تنظيم انتخابات نزيهة ومنصفة وشفافة؛ ( 4)

 .إلخ .....مقصورات االقتراع دون أي ضغط من أي قوة

لع إلى ، اعتقد الشعب التشادي أنه بإمكانه أن يتط1990ومع مجيء الديمقراطية في عام 

فعل بلكن استمرت االضطرابات . إحالل سالم حقيقي والتمتع بحقوقه وحرياته األساسية

 .إلخ .....الثورات بين المجتمعات

سية يجد الكثير من التشاديين أنفسهم مضطهدين بسبب خياراتهم وتوجهاتهم السيا

شوائي للغاز هذا هو الحال، وفي اآلونة األخيرة، مع االستخدام المفرط والع. واأليدولوجية

 كما سجلت حاالت وفيات نتجت عن. المسيّل للدموع ضد شخصهم ومنشآتهم ومن حولهم

 .االستخدام المفرط لألسلحة القتالية والذخيرة الحية، تستحق الشجب واالستنكار
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أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تعترض دائما  إضافة إلى ذلك، نرى أن

ابقة حيث أظهرت التجارب الس. 1996على الظروف التي تنظم فيها االنتخابات منذ عام 

 . أن ظروف تنظيم االنتخابات في تشاد يشوبها الكثير من المخالفات

المعايير  ة تلبّيإذن، هل يمكننا، في الوضع الحالي أن نستنتج أّن هناك ديمقراطية حقيقي

ً في المؤتمر  لوطني االمذكورة أعاله وما تبقى من العقد االجتماعي الذي أبرمناه معا

واة ؟ وهل يشترك المواطنون التشاديون في نفس قيم الحرية والمسا1993المستقل عام 

ة المقبولة والمواطنة واحترام الحقوق الفردية التي تضمنها األحكام األخالقية والقانوني

 جتماعياً؟ كيف يجب أن نعيد التفكير في ديمقراطيتنا وبأية قواعد تشغيلية؟ا

 :التوصيات الرئيسية

o تعزيز التناوب في السلطة؛ 

o احترام علمانية الدولة على جميع المستويات؛ 

o  هزة توزيع أج)إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية االنتخابية

 ؛(متكاملة في مراكز التصويت

o بة المواطن، نشاء هيئة مستقلة حقاً تسند إليها مهمة إدارة االنتخابات، وتخضع لرقاإ

 وذلك لضمان شفافية العمليات االنتخابية؛

o تحرير نشر نتائج االنتخابات في مراكز التصويت. 

 

 حرية الصحافة والعالقة بين اإلعالم والسلطات العامة .2.2

اطية حقاً أم قياس ما إذا كانت الدولة ديمقريظل استقالل وحرية الصحافة مقياساً حقيقياً ل

ميّز هذا هو السبب في تساؤلنا عن بعض المبادئ األساسية التي من المحتمل أن ت. ال

لعام؛ امسؤوليتها تجاه الرأي ( 1: )الصحافة التشادية بشأن حريتها واستقاللها، خاصة

إدارة  كيفية( 3)عامة؛ نوع العالقة التي تنسجها الصحافة التشادية مع السلطات ال( 2)

 ... عالقاتها مع الحكومة، والعديد من األسئلة األخرى 

لكن الصحافة، التي هي صوت الشعب، تستحق الحماية، ألن الصحفيين يتعرضون 

ألحيان في بعض ا. للتهديد في كثير من األحيان عندما يكون هناك ازدراء لحقوق اإلنسان

ة والشبيهة آرائهم؛ ألنهم يدينون الممارسات الغامض يتم سجنهم وتعذيبهم، بل وقتلهم بسبب

 .إلخ ....بأعمال المافيا، وألنهم يثيرون اإلفراط في السلطة
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ة، النظام احترام القيم الثقافية الوطني"إضافة إلى ذلك، تستخدم الحكومة بشكل عام حجة 

اء م، سولمحاولة فرض السيطرة السياسية على وسائل اإلعال" العام وحياة المواطنين

 .كانت عامة أو خاصة

ان منذ كأما فيما يخص العالقة بين السلطات العامة واإلعالم، فنرى أن اإلعالم، الذي 

التي  فترة طويلة إعالما عاما بشكل أساسّي، خضع لرقابة مباشرة من السلطة السياسية

ً على النظام مشكلة  قةالوتواجه هذه الع. تعتقد أن اإلعالم المستقل يشّكل خطراً حقيقيا

آداب استقاللية اإلعالم والحصول على األخبار ومعالجتها في احترام أسس أخالقيات و

 . مهنة الصحافة

لصحفيون في حالة تشاد، حيث لم يسلم ا 3لكل هذه األسباب، رّكزت اللجنة الفرعية رقم  

ليها عمن هذا العنف وسوء المعاملة، وذلك ما تحظره االتفاقيات الدولية التي صادقت 

فكيف نحمي الصحفيين وغيرهم من العاملين في المجال . تشاد وقوانين الجمهورية

اإلعالمي من هذا العنف الذي يؤدي في بعض األحيان إلى وفاتهم؟ وكيف نضمن أن 

يستمر الصحفيون في حمل صوت الشعب مع الحفاظ على استقالليتهم بالنسبة للقوى 

 األخرى؟

 :التوصيات الرئيسية

o س وسائل اإلعالم العامة وتسهيل وصول الجميع إليها؛ عدم تسيي 

o ضمان المصادر والوصول إلى المعلومات لجميع وسائل اإلعالم دون تمييز؛ 

o  روني؛القاضي بالصحافة المكتوبة ووسائل اإلعالم اإللكت 031مراجعة القانون رقم 

o  لبصري عي واالمحدد لصالحيات السلطة العليا لإلعالم السم 032مراجعة القانون رقم

(HAMA ) من أجل تحقيق التعددية اإلعالمية في تشاد؛ 

o إعادة تقييم وضمان انتظام المساعدة المقدمة للصحافة. 

 

الختفاء المهينة، التعذيب، االعتقاالت التعسفية واوالمعامالت الالإنسانية  1.1.

 القسري

من الممارسات المحظورة  إّن المعاملة الالإنسانية المهينة، التي تندرج في إطار مجموعة

بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، ومختلف دساتير 

وأيضاً، ومن المعلوم أّن هذه المعامالت . جمهورية تشاد، يُستخف بها بشكل يومي في بلدنا

 .لمرتكبيها الذين يقومون بها الال انسانية تشكل عقوبة
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ويتعرض فيه المواطنون للخطف والحبس والتعذيب والضرب ال يمر يوم واحد إالّ 

ناطق مواإلذالل، يضاف إلى ذلك تجاوزات الشرطة اليومية، معاملة اإلنسان السيئة في 

د صالح الذهب في البالد، وحاالت االختفاء القسري، من بينها حالة السيد ابن عمر محم

 .وغيرها

كم في مثول جميع المعتقلين أمام المحا ضمان( 1: )ألجل ذلك، وجب علينا الوقاية عبر

إنهاء ممارسات االعتقال السري، والسماح لألسر ( 2)غضون فترة زمنية معقولة؛ 

ى بشأن السماح للمحتجزين بتقديم شكاو( 3)والمحامين واألطباء باالتصال بالمحتجزين؛ 

جال في م توفير التدريب المستمر لقوات األمن( 4)سوء المعاملة التي يتعرضون لها؛ 

حت المنتزعة ت" االعترافات"وأخيراً، التأكيد على أّن ( 5)احترام حقوق اإلنسان؛ 

 .التعذيب ال يمكن االحتجاج بها في المحكمة، ألنها الغية وباطلة

بح هذه كلقد حان الوقت للعدالة أن تعاقب التعذيب في السجون لردع المرتكبين، من أجل 

بل تفاء القسري، واالختطاف ألسباب سياسية، من قوأخيراً، فإّن االخ. االنتهاكات

اب، أشخاص يتصرفون في كثير من األحيان لحساب الدولة، ال يمكن أن يفلتوا من العق

 .في أي وقت، إذا لم يتم الكشف عن الحقيقة في قضية الضحية

 :التوصيات الرئيسية

o شخاص؛مالحقة مرتكبي الممارسات التي تضر بالسالمة الجسدية والنفسية لأل 

o ذلة؛مالحقة قوات الدفاع واألمن ومرتكبي المعامالت الالإنسانية والمهينة والم 

o ضمان مالحقة وإدانة مرتكبي جميع حاالت االختفاء القسري. 

 

   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     1.2.

واجهته؛ نعلم جميعاً أّن تعزيز حقوق األشخاص لذوي اإلعاقة يمثل تحدياً كبيراً يجب م

لعقبات، ادمجهم في المجتمع كمواطنين متكاملين ال يزال يمثل العديد من ( 1) نه يجب:أل

االستغالل وسوء ( ج)صعوبات العثور على العمل، ( ب)إنكار حقوقهم؛ ( أ: )وهي

ة التي المعاملة بل واستبعادهم في كثير من المجاالت على الرغم من االتفاقات الدولي

 .التي أصدرتها بهذا الشأنصادقت عليها تشاد والقوانين 

لقد حان الوقت كذلك، في إعادة بناء الدولة، التي نسعى إليه من كل قلبنا من خالل الحوار 

الوطني الشامل، أن يستفيد األشخاص ذو اإلعاقة من احترام جميع حقوقهم الجسدية 
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ت عليها تشاد والعقلية، على أساس المساواة للجميع، امتثاالً لالتفاقيات الدولية التي صادق

 .والقوانين الوطنية

 :التوصيات الرئيسية

o اص ذوي جعل االتفاقات والقوانين الوطنية مطبقة فعليا مع احترامها، وحماية األشخ

 اإلعاقة؛

o تخصيص حصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول إلى الوظائف العامة؛ 

o ضمان التغطية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

o سي يتالءم مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقةتصميم منهج درا. 

 حماية الطفولة المبكرة 1.1.

الطفولة المبكرة التي نعتبرها فترة حاسمة من التطور الشخصي، يجب أن تستحق 

ي وهي تمثل أسرع فترة نمو جسد. االهتمام من والديه وأولياء أموره وأي شخص آخر

 .ل حياته كشخصوعقلي، مما يؤثر بشكل مباشر على الطفل، طوا

حتماالت هذا هو السبب في أّن تعليمه يمنحه قدرة معينة على تحقيق أقصى استفادة من اال

ار أن يكون المستقبلية، واالندماج في الحياة داخل المجتمع، ونبذ العنف والجريمة، باختص

 ً  .مواطناً مثاليا

ينبغي للدول ولة المبكرة، نظراً ألهمية الجمع بين الرعاية والتعليم لتلبية احتياجات الطفو

التربية والصحة متعدد القطاعات، يشمل العناصر المتعلقة ب( أو شامالً )أن تعتمد نهجاً كلياً 

 فهل هذا هو الحال اليوم في تشاد؟. والتغذية والنظافة والسالمة

 :التوصيات الرئيسية

o يد الحياة قعلى  اعتماد استراتيجية للرعاية الشاملة لألطفال وتربيتهم وصحتهم وبقائهم

 وحمايتهم؛

o اعتماد قانون حماية الطفل؛ 

o ي مضاعفة مرافق االستقبال واإلشراف والترفيه لألطفال في جميع أنحاء األراض

 الوطنية؛

o  توعية قادة الرأي واآلباء حول واجب تسجيل المواليد؛ 

o  ضمان تعليم األطفال الرحل ومناطق الجزر؛ 

o  المهاجرين"إعادة صياغة منهاج تعليم األطفال." 
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 العنف الممارس ضد المرأة 1.2.

لى جعل العنف ضد المرأة، والذي يتخذ أشكاالً متنوعة للغاية في الدولة والتي تميل إ

العنف  هذا. المرأة كأنها شيء وجعلها مواطنة من الدرجة الثانية مقارنة بالجنس اآلخر

لة حتى ال حياتهن، من الطفومتجذر في عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات طو

سبب بشكل عام، يصعب تقدير انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي ب. الشيخوخة

 .طبيعته الخبيثة وصمت الضحايا، خاصة الذي يتعلق بالعنف الجنسي

الكاملة  وهكذا، فإّن اختيار المرأة والحد من فرصها في الوصول إلى التربية والمشاركة

تقدات الرجعية لهذا السبب يمكننا معاً تغيير المع. امة والسياسية، مثل الرجلفي الحياة الع

 والضارة التي هي في صميم هذه المشكلة ووضع حد للممارسات التي تحطم حياة جزء

 .من البشر في مجتمعنا

 :التوصيات الرئيسية

o   لقائم على اتعزيز المتابعة النفسية والمساعدة االقتصادية والقانونية لضحايا العنف

 النوع االجتماعي؛

o تعزيز بيئة اجتماعية وثقافية تفضي إلى احترام حقوق المرأة؛ 

o تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المجاالت االقتصادية والعمل؛ 

o هار تأثيره تشجيع وسائل اإلعالم على التنديد بالعنف القائم على النوع االجتماعي وإظ

 الضار على تنمية المجتمع؛

o تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة العامة وصنع القرار . 

 

 االجتماعي ومؤسسات الرعاية االجتماعية الضمان 1.5.

ياة تواجه أنظمة الضمان االجتماعي في تشاد تحديات سياسية ومالية ال تتماشى مع ح

 :ويترجم هذا التباين في أنّ . العمال المتقاعدين

 غير  في حياتهم مطلقاً، يتلقون معاشات تقاعدية بشكل األشخاص الذين لم يساهموا

مشروع على حساب الموظفين والعاملين اآلخرين، الذين ساهموا بالفعل طوال 

 حياتهم؛
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 اتباً ال يسمح سقف الراتب المفروض الشتراكات التقاعد للعاملين الذين يتقاضون ر

ى من تداعيات عل أعلى من حد السقف بالحصول على معاش الئق؛ وهو أمر ال يخلو

تجاوز الحد القوة االستهالكية لهذه الفئة من المتقاعدين الذين كانوا يكسبون رواتب ت

 األقصى للسقف؛

 ناجمة عن ال يستغرق الموظفون المتقاعدون وقتاً طويالً حتى يموتوا بسبب البطالة ال

تقاعد  ومفأصبح الي. تعليق عالوات التقاعد في السنوات األخيرة وعدم دفع المعاشات

قل أفكم من موظف لقي حتفه بعد ! موظفي الدولة يعادل الوقوف في طابور اإلعدام

 على تقاعده؟ من عام

مان على الرغم من وجود إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي مبتكر، فإّن مسالة تنفيذ الض

 :مجموعة من نقاط الضعف متمثلة في االجتماعي في تشاد تواجه

 (: CNPS)الوطني للضمان االجتماعي  على مستوى الصندوق: أوال

ماعي مقارنة بالدول األخرى في شبه اإلقليم، فإّن نقاط الضعف لصندوق الضمان االجت

 :يمكن تحديدها في االتي

o  ليست مضمونة من قبل الصندوق( 9وعددها )ان جميع مكونات الضمان االجتماعي 

مخاطر  9بين تسعة  من( 3)الوطني للضمان االجتماعي، والذي يضمن فقط ثالثة 

 ، وفيما يخص(OIT)لمنظمة العمل الدولية  102منصوص عليها في االتفاقية رقم 

استحقاقات األسرة واألمومة، حوادث العمل  :موظفي القطاع الخاص، تشمل

 واألمراض المهنية ومعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة؛

o لضمان االجتماعي التأمين الصحي وتأمين البطالة، وهما الفرعان المهمان ل

 .المرتبطان بالعمل ال يشملهما

 :(CNRT)نقاط الضعف على مستوى الصندوق الوطني للمتقاعدين في تشاد : ثانيا

 التقاعد  ان اإلطار التشريعي والتنظيمي للصندوق عفا عليه الزمن تماماً، وان قانون

 الحالي ال يتماشى مع أرض الواقع؛

 تبار؛مجاالت األخرى للضمان االجتماعي في االعلم يؤخذ النظام الحصري للمعاش ال 

 الخصومات المأخوذة من رواتب الموظفين المدنيين، وكذلك حصة رب  لم يتم دفع

العمل التي تفرضها أقسام كشوف الرواتب بشكل منتظم كما هو مطلوب في حسابات 

 الصندوق الوطني للمتقاعدين في تشاد؛
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 بب مما يس( ثالث سنوات فأكثر)لتقاعدية التراكم الكبير في متأخرات المعاشات ا

 االحتجاجات وأحياناً نوبات غضب من المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم؛

 يئات صعوبة إدارة رواتب العسكريين، الذين لم يتم اقتطاع مساهماتهم من قبل اله

 الفنية للمفوضية العسكرية لصالح الصندوق؛

  ن أمتقاعدون دون  ين بشكل خاص(منتسبي السياسيين العسكري)ان معظم العسكريين

 يساهموا على اإلطالق، لكنهم في بعض األحيان مسجلين بنسب عالية في معاشات

 الصندوق؛

 البطء في إجراءات الحصول على قرارات ودفتر المعاشات؛ 

  عدم مراعاة الحد األدنى المهني المضمون لألجور(SMIG) في  وقيمة نقاط المؤشر

 للوائح المعمول بها؛حساب ودفع المعاش، وفقاً 

 والتي  وجود اختالس األموال، والرشوة والمحسوبية المتناقضة، أثناء دفع المعاشات

 تم شجبها من قبل المتقاعدين؛

  صعوبات الشروع في إصالح الصندوق الوطني للمتقاعدين في تشاد، الذي قررته

 الحكومة منذ أكثر من عقد؛

 ة، هو ى رأس المؤسسة وفي األقسام الفنيتعيين مسؤولين ليسوا من موظفي الدولة عل

 سبب عدم االستقرار والقصور الملحوظ؛

  قديم تهياكل االستقبال الخاصة بالمتقاعدين غير مالئمة لمن يستحق االهتمام بعد

 .خدمات مخلصة للدولة

لعمل، نخلص الى أّن الجميع معنيون بالتقاعد من وقت آلخر في الحياة، فقد حان وقت ا

 !يبألن الغد قر
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 :التوصيات الرئيسية

o  تحديث قانون التقاعد للصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق الوطني

 للمتقاعدين في تشاد؛

o توسيع نظام المعاشات ليشمل مجاالت أخرى من الضمان االجتماعي؛ 

o فصل إدارة المتقاعدين المدنيين عن إدارة العسكريين؛ 

o اعدين في للصندوق الوطني للمتق فين التابعيندفع متأخرات المعاشات التقاعدية للموظ

 تشاد؛

o ن الشروع في إصالح الصندوق الوطني للمتقاعدين في تشاد وتعيين موظفين مدنيي

 .على رأس المؤسسة

راء جرد ، من خالل إج3جميع هذه التساؤالت، تناولتها اللجنة الفرعية المواضيعية رقم 

دت إلى ونتائج المشاكل المثارة، والتي أ لمختلف الموضوعات المحددة، عبر بيان أسباب

 (.التوصيات المذكورة ما هي إالّ جزئية)توصية  110صياغة 

لتي يمكن أن اتم تكليفها بالتفكير في جميع اآلليات الممكنة  3لطالما أّن اللجنة الفرعية 

ينن تحّسن من الحقوق والحريات في بالدنا، فقد قدمت اللجنة مقترحات لمشاريع قوان

 :مثلة في االتيمت

 مادة؛ 88مشروع ميثاق الحقوق والحريات من  .1

 مادة؛ 54مشروع ميثاق للديمقراطية من  .2

 ؛مادة 112مشروع األحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة من  .3

على  في تشاد، لتسليط الضوء" للعدالة والمصالحة التحقيق" مقترح إنشاء لجنة  .4

 .ي جديدجل أن نتسامح إلعادة بناء تشاد على عقد اجتماعماضينا المؤلم وهذا من أ

.II عرض موجز للنصوص المقترحة 

 ميثاق الحقوق والحريات العامة 1.5.

اعتباراً من أّن الحقوق والحريات تمارس بصعوبة في بالدنا، مع إّن لكل إنسان حقوق 

الميثاق  وحريات متأصلة تهدف إلى ضمان حمايته وكرامته وازدهاره، يهدف مشروع
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المساواة بين ( 2)احترام كرامة اإلنسان؛ ( 1: )الذي تم صياغته إلى إعادة التأكيد على

 .االعتراف بالحقوق والحريات والعدالة والسالم للجميع( 3)الرجل والمرأة؛ 

( 1: )يتشمل هذه الحقوق والحريات األساسية التي تم إحصاؤها في مشروع الميثاق ما يل

 الحق في المساعدة في حالة( 2)ألمن والسالمة وحرية الشخص، الحق في الحياة وا

ن، حرية الضمير، وحرية الدي( 4)الحق في حماية كرامة الفرد وسمعته، ( 3)الخطر، 

 .لخوحرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، إ

مع  لحريات األساسية تُماَرسويؤكد مشروع الميثاق هذا مجدداً أّن جميع الحقوق وا

واطنين في احترام القيم الديمقراطية وعلمانية الدولة والنظام العام والرفاه العام للم

 :وهكذا، فإّن الفصول الرئيسية التي تم تناولها تتعلق بما يلي. جمهورية تشاد

 لجزءيتناول هذا ا: الحق في المساواة في االعتراف بالحقوق والحريات وممارستها: 

 الحالة االجتماعية، إلخ؛( 3)عدم التمييز، ( 2)المساواة للجميع، ( 1)

 ة حرية التعبير عن طريق العريض( 1: )التي تمنح للمواطنين: الحقوق السياسية

ً ( 2)إلى جمعيتهم الوطنية أو حكومتهم؛ ( التماس) ومنتَخباً  الحرية في أن تكون ناخبا

( ً إلى حزب  حق االنتماء( 3)ة الحياة العامة؛ الحق في المشاركة في إدار( 3)، (مرشحا

 سياسي من اختيار الفرد والممارسة السياسية بحرية، إلخ؛

 علنية  الحق في المساواة الكاملة، في جلسة استماع( 1: )الحق في الدفاع تتمثل في

خص يجب معاملة أي ش( 2)محايدة لقضية الفرد من قبل محكمة مستقلة، دون تحيز؛ 

( 3)فهمها؛ وله الحق في إبالغه بأسباب اعتقاله بلغة ي. سانية واحتراميُقبض عليه بإن

 لخ؛إ( سالمة جسده وممتلكاته)يحق لكل فرد المثول أمام المحكمة مع الحفاظ على 

 من والتعليم وهي حقوق تتعلق بالحماية واأل: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

طفال من قبل في التربية الدينية واألخالقية لأل الحق( 1)والرعاية األبوية ألطفالهم؛ 

 الحق في الحصول على( 3)حماية األقليات؛ ( 2)والديهم أو األوصياء عليهم؛ 

 الحق في( 4)المعلومات والعمل وإعانة البطالة لمدة عام لكل شخص فقد عمله؛ 

يحق لكل ( 5)ظروف عمل عادلة ومعقولة تحترم فيه صحة الشخص وسالمة جسده؛ 

 .إلخ ....خص مسن أو معوق في الحماية من جميع أشكال االستغاللش

ال يجوز تأويل الميثاق لزيادة أو تقييد ( 1: )تنص األحكام الخاصة والتأويلية على ما يلي

يجب تأويل الميثاق بطريقة ال تمنع أو ( 2)أو تعديل نطاق أي حكم من أحكام القانون؛ 
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إذا نشأ شك ( 3)لشخص غير المنصوص عليها فيه، تقيد التمتع أو ممارسة حق أو حرية ا

 .في تأويل أحد أحكام القانون، يتم تحديده في المعنى المحدد في الميثاق

 ميثاق الديمقراطية ومشاركة المواطنين  2.5.

ى الغرض من الميثاق هو تقوية وتوطيد مؤسسات الحكم الرشيد والوحدة والتضامن عل

حقوق العالمية ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد والمستوى الوطني، وتعزيز القيم 

 .اإلنسان والحق في التنمية

 كما يهدف إلى تعزيز رفاهية جميع األشخاص الذين يعيشون في جمهورية تشاد، على

يتبناها  المبادئ التي. أساس مبادئ العمل والحرية واألخوة والمساواة والعدالة والتقدم

 :اد بما يليالميثاق تلزم أي حكومة في تش

o احترام حقوق اإلنسان والمبادئ الديمقراطية؛ 

o ومبدأ  االمتثال لمبادئ الوصول إلى السلطة وممارستها، وفقاً لدستور الجمهورية

 سيادة القانون؛

o تعزيز نظام حكومة تمثيلي؛ 

o إجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة بانتظام في احترام للدستور؛ 

o م التدخل في شؤون السلطتين التشريعية احترام الفصل بين السلطات وعد

 والقضائية؛

o تعزيز التوازن بين الرجال والنساء في المؤسسات العامة والخاصة؛ 

o ،وكذلك في  تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في العمليات الديمقراطية والتنموية

 إدارة الشؤون العامة؛

o تعزيز الشفافية والعدالة في إدارة الشؤون العامة؛ 

o انة وقمع أعمال الرشوة والمخالفات ذات الصلة واإلفالت من العقاب؛إد 

o قبول رفض الشعب وإدانته للتغييرات غير الدستورية للحكومة؛ 



 التابعة للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل ان الفرعيةاللج ملخص تقارير

 
 

  

57 

o تعزيز التعددية السياسية، خاصة من خالل االعتراف بدور وحقوق والتزامات 

ة، رضاألحزاب السياسية المشكلة قانوناً، بما في ذلك األحزاب السياسية المعا

 .لالستفادة من وضع قانوني بموجب القانون الوطني

 :ينقسم الميثاق إلى عدة فصول مفصلة على النحو التالي

 الديمقراطية ودولة القانون وحقوق اإلنسان؛ .1

 ثقافة الديمقراطية والسالم؛ .2

 المؤسسات الديمقراطية؛ .3

 االنتخابات الشفافة والمفيدة؛ .4

 مة؛االلتزام ضد أي تغيير غير دستوري للحكو .5

 الحوكمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ .6

 مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية؛ .7

 .نطاق وآليات تطبيق الميثاق، وأي تعديل له يخضع لمشاورات واسعة .8

لي بعد سيتم إصدار مشروعي الميثاق بقوانين يوقع عليها رئيس المجلس العسكري االنتقا

 .حوار الوطني الشامل وتصويت ممثلي الشعباعتمادها من قبل المشاركين في ال

 األحكام المحددة والدستورية للحقوق والحريات األساسية  3.5.

كل ش، في نهاية عملها، أنه من المناسب، في 3رأت اللجنة الفرعية المواضيعية رقم 

 موجز وفي نفس الوقت في شكل باب خاص لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، إعداد

 .كام يمكن إدراجها مباشرة في مسّودة دستورواقتراح أح

  المتبع المنهج 1.3.5

تكراراً  يستند إعداد هذه األحكام إلى تقييم وتحليل مسبق لجدول من االنتهاكات األكثر

عملياً  والغرض من هذا النهج هو أن يكون. والتحديات الرئيسية لحقوق اإلنسان في تشاد

 .وواقعياً، مستمداً فقط من الواقع التشادي
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ر عنها، ، مستمدة من المخاوف الحقيقية المعب3كذلك، فإّن اللجنة الفرعية المواضيعية 

اسة واألحكام الملموسة التي من شأنها أن تثير بسهولة انضمام المواطنين إلى السي

 .المستقبلية للسلطات العامة في هذا الشأن

 :صوص بما يلياألبواب الرئيسية والفصول التي تم تناولها تتعلق على وجه الخ

 .قوق وواجبات وحريات المواطن والدولةح 

 لحقوق والواجبات المدنية؛ا 

 لحقوق والواجبات السياسية؛ا 

 لحقوق والواجبات االقتصادية؛ا 

 لحقوق والواجبات االجتماعية والثقافية؛ا 

 .اجبات المواطنو ▪لحقوق الجماعية؛ ا 

 .مادة 122الكل يحتوي على 

ر للبالد راجعة الدستورية التي كانت سبباً بالكثير من الضرمن أجل تجنب أي غلو في الم

 :دناهأفي الماضي، ومن أجل السماح بتداول السلطة وبناء السالم، نقترح بعض األحكام 

 :تعود مبادرة المراجعة الدستورية بصورة متزامنة إلى

o رئيس الجمهورية؛ 

o الحكومة بعد المداولة في مجلس الوزراء؛ 

o مان بمبادرة من نصف أعضائها؛كل من غرفتي البرل 

o  شخص، يعبرون من خالل  100,000جزء من الشعب التشادي، ال يقل عن

 (.الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)عريضة موجهة إلى أحد الغرفتين 

ن يقرران، يتم تقديم كل من هذه المبادرات إلى الجمعية الوطنية وإلى مجلس الشيوخ اللذي

 .ة، بمزايا مشروع االقتراح أو عريضة المراجعةباألغلبية المطلقة لكل غرف
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، وال ال يمكن إجراء أية مراجعة أثناء حالة الحرب أو حالة الطوارئ أو حالة الحصار

شيوخ غير أثناء الرئاسة المؤقتة للجمهورية، وال عندما تكون الجمعية الوطنية ومجلس ال

 .قادرين على االجتماع بحرية

دد ومدة دأ االقتراع العام، والشكل التمثيلي للحكومة، وعالشكل الجمهوري للدولة، ومب

قابية، ال واليات رئيس الجمهورية، واستقالل السلطة القضائية، والتعددية السياسية والن

 .يمكن أن تخضع ألية مراجعة دستورية

رد، يُحظر رسمياً أية مراجعة دستورية تكون لغرض أو تأثير تقليص حقوق وحريات الف

 .ن صالحيات الواليات والكيانات اإلقليمية الالمركزيةأو للحدّ م

ن للوثيقة المتعلقة باألحكام حول حقوق اإلنسا( الخطوط العريضة)هذا هو الموجز 

انة والحريات األساسية وبالتالي شروط المراجعة الدستورية، التي يجب إدراجها كضم

 .في صياغة مشروع الدستور المستقبلي

إطار  ات القانونية هذه، إذا ما تم اعتماد كل هذه النصوص فيمع كل ترسانة االقتراح

جال الحقوق الحوار الوطني الشامل وإصدارها، فإّن تشاد ستشهد بال شك تقدماً كبيراً في م

 .والحريات، وكذلك في مجال الديمقراطية

.III االنتقالية القضاء 

لعدالة في المرحلة ا"أو " ء االنتقاليالقضا"تشير العدالة االنتقالية، التي يطلق عليها أحياناً 

الممكن  ، التي تجعل منوغير القضائية القضائية، إلى مجموعة من التدابير "االنتقالية

 معالجة

ظام عبء إرث انتهاكات حقوق اإلنسان، في المجتمعات الخارجة من نزاع مسلح أو من ن

 .حكم استبدادي

ة الحقيقة، في معرف الحق: قالية للضحايا هيالحقوق األربعة التي تعترف بها العدالة االنت

هذه هي المبادئ ضد . عدم التكراروضمان  التعويض، والحق في العدالةوالحق في 

حقوق لاإلفالت من العقاب، التي وضعتها واعترفت بها مفوضية األمم المتحدة السامية 

 .اإلنسان

ت من العقاب وإرساء سيادة اإلفاللسياسة عدالة انتقالية هو إنهاء ثقافة  الهدف الرئيسي

إنه يتحدى هذه المجتمعات للعمل بنشاط من أجل مجتمع . في سياق حكم ديمقراطي القانون
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في هذا . قائم على احترام حقوق اإلنسان، حيث يتم تحديد المسؤوليات بوضوح وتحملها

 :السياق، تهدف العدالة االنتقالية إلى

o تزال مستمرة؛وقف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ربما ال  

o التحقيق في الجرائم المرتكبة في الماضي؛ 

o تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان؛ 

o  ؛(قدر اإلمكان)معاقبة هؤالء المسؤولين 

o تقديم تعويضات للضحايا؛ 

o منع أي انتهاك جديد؛ 

o إصالح قطاع األمن؛ 

o حفظ السالم وتعزيزه؛ 

o نيتعزيز المصالحة على المستويين الشخصي والوط. 

ثبات الحقيقة؛ إ( 1: )يمكننا إذن تحديد ثمانية أهداف رئيسية تهدف إليها العدالة االنتقالية

( 4)تسليط الضوء على مسؤولية مرتكبي االنتهاكات؛ ( 3)توفير منبر للضحايا؛ ( 2)

؛ إجراء إصالحات مؤسسية( 6)تقديم تعويضات للضحايا؛ ( 5)تعزيز سيادة القانون؛ 

نتقالية ولكي تكون إجراءات العدالة اال. تعزيز النقاش العام( 8)حة وتعزيز المصال( 7)

ة وهناك خمس استراتيجيات رئيسي(. كامل)فعالة، يجب أن تكون جزءاً من نهج شامل 

 :للعدالة االنتقالية

 البحث عن الحقائق .1

هاكات يشمل البحث عن الحقيقة جميع المبادرات التي تتيح البحث لتوثيق الجرائم وانت

 .وق اإلنسان واألضرار التي تلحق بالضحاياحق

األشخاص "حالة )يسمح للضحايا بالحزن عبر الحصول على معلومات عن األحداث 

 (.، والفظائع التي يتعرض لها الضحايا"المفقودين
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رية قوانين حول ح: قد تشمل اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتسهيل البحث عن الحقيقة

التي سيتم " لجان الحقيقة"األرشيف، والتحقيقات و  المعلومات، ورفع السرية عن

 .إنشاؤها

 "لجان التحقيق" .1.1

هي لجان تحقيق غير قضائية تهدف إلى الكشف عن الجرائم " لجان التحقيق"إّن 

اء وقد تم إنش. وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها حكومة أو جهات غير حكومية

لجرائم ع أنحاء العالم، لتسليط الضوء على احوالي أربعين لجنة من هذا القبيل في جمي

 .المرتكبة في البلدان

 (العدالة)المالحقات الجنائية  .2

والجرائم  اعيةاإلبادة الجمإّن التحقيق في الجرائم الدولية الخطرة ومالحقة مرتكبيها، مثل 

صدر تفي بعض الحاالت )، تساهم في تعزيز سيادة القانون وجرائم الحرب ضد اإلنسانية

 (.حكام، لكن يعقبها عفو رئاسي على الفوراأل

 التعويضات .3

سان لضحايا انتهاكات حقوق اإلن( حتى ولو رمزية)تهدف التعويضات إلى تقديم مقصات 

 .أو ورثتهم، من أجل تصحيح الضرر الذي لحق بهم، جزئياً على األقل

 

 الذاكرةحق  .4

ها من حداث والحفاظ عليتهدف النصب التذكارية إلى الحفاظ على ذاكرة األشخاص أو األ

نصب تستخدم ال. والمتاحف وغيرها من االحتفاالت( النصب)خالل االحتفاالت والمعالم 

ظهار االحترام التذكارية لتكريم أولئك الذين ماتوا أثناء النزاعات أو الفظائع األخرى، وإل

 !".أبداً العودة مرة أخرى: "وهي طريقة التزام مشترك بعدم التكرار. للضحايا

 اإلصالحات المؤسسية .5

في األنظمة الديكتاتورية، غالباً ما تكون المؤسسات العامة مثل الشرطة أو الجيش أو  

وتشمل اإلصالحات . المحاكم متورطة بشكل أو بآخر في القمع وانتهاكات حقوق اإلنسان
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التي يتعين إجراؤها عملية إعادة هيكلة هذه المؤسسات بحيث تحترم من اآلن فصاعداً 

 .وق اإلنسان وسيادة القانونحق

أي سالم؟ أي ديمقراطية؟ أي عدالة؟ : ومع ذلك، فإّن هذه األسس المحددة تثير أسئلة جدية

ولمن؟ في كل عدالة انتقالية، نتساءل عن أسس هذه العدالة والفلسفة والصيغ المناسبة 

 . التي يجب وضعها، إلخ

لة لمحاولة تضميد جراح الضحايا والتوجه لذا، فأّن العدالة االنتقالية هي قبل كل شيء وسي

 .نحو دولة حيث يجب أن يسودها األمن واالستقرار وسيادة القانون والديمقراطية

إذن، . ينبغي لتشاد تجريب مثل هذه العدالة للتصالح مع نفسها، من أجل بدء انطالقة جديدة

 !دعونا ال نتردد

 خالصة ال

والصعوبات وأوجه القصور التي تم إحصاؤها  بشكل عام، هناك العديد من نقاط الضعف

وبالنظر إلى هذا الوضع المظلم إلى حدِّّ . وتحديدها في ممارسة السكان للحقوق والحريات

ما، وعلى الرغم من أّن الدولة قد اتخذت تدابير معينة لتنظيم ممارسة حقوق اإلنسان 

مثل، لضمان الممارسة الفعالة والحريات األساسية، فإّن تنفيذ هذه التدابير ليس بالشكل األ

 .لهذه الحقوق والحريات في البالد

ألجل هذا، فإّن هذه الفرصة التي أتيحت لنا يجب أن تؤدي إلى ظهور أسس ديمقراطية 

كما أننا نؤيد هذا المنظور، . جديدة حقيقية لبلدنا، من أجل الخروج من حالة الفوضى هذه

كل مختلف، تحت طائلة رؤية مستقبل بلدنا وهو منظور يساهم كغيره، في بناء تشاد بش

 !لدينا هذه المسؤولية المشتركة، فلنتحملها. مرهوناً بشكل دائم إذا لم يتم فعل أي شيء
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 :4اللجنة الفرعية النوعية رقم 

 متطلبات تحسين السياسات العامة القطاعية

 في تشــــــــــــــاد
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 :المقدمة

بثق من دراسة الموضوع أعاله على المنهج التشاركي واإلجرائي، يعتمد التقرير المن

محاور تفاكرية مشتركة،  7من خالل  32حيث تم تناول كل موضوع من المواضيع ال 

باالستناد إلى األبحاث الوثائقية، واالستفادة من الخبرات المختلفة لألعضاء ونتائج 

 رجها.  الحوارات المبدئية مع القوى النشطة داخل تشاد وخا

 أما المحاور السبعة فهي: 

 السياق والتبرير؛  .1

 الرهانات الكبرى، نقاط القوة، الفرص المتاحة واإلمكانات المتوفرة؛  .2

 التحديات الكبرى، نقاط الضعف، الصعوبات، المشاكل التي يجب حلها؛  .3

مسارات العمل )التوصيات( التي يجب تعزيزها وتحسينها لصالح الشعب، والدولة  .4

 ة البيوفزيائية )الطبيعية الحيوية(؛ والبيئ

سيناريوهات(: عندما تكون الموارد كافية، وغير كافية  3نظام الحوكمة المناسب )بـ  .5

 وقليلة؛ 

 آليات التنسيق داخل القطاعات وبين القطاعات لتفادي تناقضات أثناء التنفيذ؛  .6

طاع الفرعي قيد المالحظات األخرى التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار المتعلقة بالق .7

 التناول.  

استبيانا لتحديد متطلبات  4ومن ناحية أخرى، أعدت اللجنة الفرعية المواضيعية رقم 

تحسين السياسات العامة االقطاعية من وجهة نظر القوى النشطة. سهلت هذه األداة عملية 

 يدية. جمع المعطيات من القوى النشطة في الداخل والخارج أثناء جلسات الحوارات التمه
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  استبيان حول متطلبات تحسين السياسات العامة االقطاعية.: 2الجدول رقم

 : السياسات العامة االقطاعية 4اللجنة الفرعية المواضيعية رقم  م

ة كيف نحقق الحوكمة "الرشيدة" للموارد العامة من حيث الحشد، واإلدارة ومساءل 1

 المسؤولين عن الممتلكات واألموال العامة؟ 

حقيق كيف نُحّسن بيئة األعمال لضمان االستخدام األمثل للموارد الوطنية من أجل ت 2

 التنمية االقتصادية لدولتنا؟ 

 كيف نحقق التنمية الريفية المستدامة؟  3

ا هي ميؤدي النمو الديموغرافي المتسارع وغير المنظم إلى صعوبات في إدارة مدننا.  4

 مة؟ يجب أن تتبع لالستجابة لمتطلبات الحياة الكري سياسة التمدن المستدامة التي

 كيف نغطي أوجه قصور السياسات االقطاعية؟  5

 كيف نعزز الرأس المالي البشري الذي يعد أساس التنمية؟  6

ين؟ كيف نفسر هيمنة قطاع الصناعات االستخراجية على االقتصاد والميزانية الوطنت 7

 كيف ننوع اقتصادنا؟ 

ية في  تساهم القرارات والمؤسسات وآليات مراقبة السياسات العامة االقطاعلماذا ال 8

 ترسيخ اإلدارة الرشيدة في القطاع العام؟ 

 

تقريرا فنيا وملخصاتها من  13سمح الجمع بين المنهجين )التشاركي واإلجرائي( بإعداد 

بمتطلبات  جهة، وملخصين عن مساهمات القوى النشطة، داخل البلد وخارجه، المتعلقة

 تحسين السياسات العامة االقطاعية، من جهة أخرى. 

أٌعدّت هذه التقارير إثر العديد من جلسات عمل المجموعات والمجموعات الفرعية 

. ثم عقدت عدة جلسات 2021ديسمبر  30أكتوبر إلى  7المواضيعية خالل الفترة من 

 ماد محتوياتها. عرضت فيها التقارير أمام العديد من قادة الرأي بغية اعت

وبعد كل هذه الخطوات، يستعرض الملخص الحالي نتائج األعمال التحضيرية للحوار 

 الوطني الشامل المتعلقة بالسياسات العامة االقطاعية. 
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 النتائج: االستنتاجات، التوصيات واآلفاق

 بصورة عامة، تحتوي السياسة العامة على التوجهات واألهداف التي تختارها حكومة ما

ع ما، حول موضوع أو مواضيع كثيرة ذات أهمية عامة )الزراعة، الصحة،  أو تَجمُّ

. وتتمثل السياسة العامة في التوجه 1الخ.. ( جنسوالتربية، والبيئة، العمل، قضايا ال

االستراتيجي الذي ينسق بين قطاعات األنشطة المختلفة من أجل االستجابة بطريقة عملية 

 وية للشعوب.  للحاجات المادية والمعن

، 2عبارة عن أدوات ووسائل تضعها السلطات العامة إذن السياسات العامة االقطاعية

لتحقيق أهداف محددة: السياسة الزراعية لتحقيق األمن والسيادة الغذائية؛ السياسة 

الخارجية لضمان تولي تشاد مكانة مرموقة بين األمم؛ والسياسة الصحية لمكافحة 

الة؛ وسياسة المغتربين إلشراك تشاديي الخارج في المسيرة التنموية األمراض بطريقة فعّ 

 للدولة الخ. 

مع تتحول هذه القطاعات مجتمعة إلى أهداف عامة لالستجابة لحاجيات وتطلعات المجت

ة وسياسة برمته، بينما يتحول المسار االستراتيجي المنبثق عن األهداف إلى سياسة تنموي

ر ما والتي يجب أن تحترمها كل الجهات الفاعلة.  وذلك بقدالسالم الخاصة بالدولة، 

إلدارة اعتبرنا األمر وسيلة للداللة على شرعية العمل السياسي، وعلى شرعية عالقات ا

اإلدارة  مع المؤسسات السياسية والعالقات التي تربط بين اإلدارة وتلك المؤسسات، وبين

ي، زيز االزدهار الثقافي واالقتصادوالمجتمع المدني والعالم االقتصادي، بهدف تع

 والتالحم االجتماعي، وحماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية. 

 إذن يكمن التحدي هنا في تعزيز ثقة المجتمع في عمل الدولة وإدارتها.  

وبناء على كل ما سلف، تتجلي الضرورة القصوى إلرساء واعتماد واحترام سياسة 

 قادرة على:  3اقطاعية عامة

                                                           
. 2010، كينا فاسووبو كبيك. وكتاب التفكير والعمل األسري. ودليل المتداخلين العامين والخواص، 1989مستوحى من: كتاب مجلس األسرة،   1

 والدليل المنهجي إلعداد السياسات االقطاعية. 
 
 ت، والتعاون الثنائي، والمنظمات المعنية بالسكان. نقصد فاعلي المؤسسات في الدولة، والقطاع الخاص، والجمعيا  2

 
ت والقطاعات الفرعية سياسية اقطاعية عامة( في هذا الموضع للداللة على التنسيق االستراتيجي بين جميع القطاعا)استخدمنا صيغة المفرد   3

 وأنشطتها المنسقة. 
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  محاربة الظلم في توزيع الموارد البشرية، والمادية وغير المادية، خاصة محاربة 

ال عقاب الموظفين، والمحاباة، والمحسوبية، والمشاكل المتعلقة بالمتابعة والتقييم، 

 ورفع التقارير إلى المسؤولين ومد المستفيدين من الخدمات العامة بالمعلومات؛ 

 ائل ستكشافية لجميع القطاعات واالستفادة منها، وتوفير كل الوسإجراء دراسات ا

 لة؛ المناسبة والالزمة لتقييم وإنعاش كل القطاعات في األقاليم المختلفة للدو

  تنويع االستثمارات وجذب المستثمرين والترويج لتشاد مع إيجاد بيئة أعمال مفيدة

 للطرفين )المستثمرين والدولة( وغير مقيّدة؛ 

 الجاليات في التنمية االجتماعية واالقتصادية، والثقافية والسياسية للدولة؛  إشراك 

  .مد كل الفاعلين بالمعلومات حتى يفرض كل واحد منهم الرقابة االجتماعية على اآلخر 

يجب أن يتم كل ذلك من خالل االستفادة من السياسة الرقمية في مجال االستثمارات 

 ا الرقمية في صميم األنشطة االستثمارية. العامة، بحيث تكون التكنولوجي

 فيما يلي ما استنتجته اللجنة الفرعية حول كل قطاع: 

واجهت قطاعات االقتصاد والمالية وبيئة فيما يتعلق باالقتصاد، والمالية وبيئة األعمال: 

مشاكل في الحوكمة وعددا من القيود  2021إلى  1993األعمال في تشاد في الفترة من 

ة باالقتصاد الكلي، وعددا من المعوقات الهيكلية والتي أثرت سلبا على تحقيق المتعلق

أهداف التنمية ومكافحة الفقر. نذكر على سبيل المثال ال الحصر: تراكم متأخرات 

المدفوعات، وضخامة الدين، والعجز المتكرر في الميزانية، وضعف الموارد المالية، 

 ت المحلية، والتهرب الضريبي والفساد. ومحدودية الصالحيات الممنوحة للسلطا

 نستنج مما سلف أن مستقبل هذه القطاعات يُعزز من خالل: 

  تعزيز التنوع االقتصادي في األقاليم ودعمه بالبنية التحتية المناسبة؛ 

  مضاعفة أعداد مصادر اإليرادات وضبط المصروفات وترشيدها، وحوسبتها؛ 

  األولوية للمستثمرين الوطنيين وجذب تحسين بيئة األعمال من خالل إعطاء

 االستثمارات الخارجية عن طريق: 

o  إيجاد إطار قانوني وتنظيمي محفز إلنشاء الشركات ودعمها؛ 
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o  اعتماد سياسية ضريبية محفزة؛ 

o  .تعزيز اإلدارة المبنية على النتائج 

ة الريفية ميتمر التنفيما يتعلق بالتنمية الريفية )الزراعة، الرعي والموارد السمكية(: 

% من فرص العمل في األرياف، وعبر 75عبر تعزيز الزراعة األسرية التي تخلق 

ر الحظر الرسمي الستخدام مبيدات الحشرات ومبيدات األعشاب الكيميائية التي تدم

ناحية  التنوع البيئي في التربة واألعشاب التي تغذي المواشي، وتسممنا نحن البشر من

 يجب اتخاذ ما يلي:  أخرى. وفي هذا اإلطار،

 اطق ضبط الموارد المائية السطحية وتلك التي تقع في باطن األرض في مختلف المن

 الزراعية الطبيعية للدولة؛ 

 ع، إقامة مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية واستثمارات أخرى دون اقصاء أي قطا

 في كل األقاليم؛ 

 ر بين أبناء وارد الطبيعية، بالتشاوتعزيز األطر التشاورية في كل األقاليم إلدارة الم

 المنطقة؛ 

 )من فرص 75التي توفر  4التأكد من تعزيز الزراعة) اإلنتاج الزراعي والحيواني %

العمل في كافة األراضي الوطنية، والعمل على عدم استحواذ الميسورين على كل 

 األراضي بحجة التنمية االقتصادية للقطاع الخاص الوطني واألجنبي؛ 

  ادة اء هيئة وطنية إلطالق اإلنذارات في حال وجود مخاطر تهدد األمن والسيإنش

يرات اإليجابية الغذائيين، على أن تكون لها فروع في كل االقاليم لرفع التقارير عن التأث

 والسلبية المحتملة. 

مساءلة من هذا المنظور، يجب التشجيع على تبني نظام حكم محلي قائم على الشفافية وال

لزراعية اء المسؤولية لكل الفاعلين، مع مراعاة توفر الموارد في مختلف المناطق اوإعط

درة، من الطبيعية، على أن يتم دعم القطاع بمنحة مالية إضافية عادلة. تهدف هذه المبا

ظروف بين أمور أخرى، إلى المحافظة على األيدي العاملة )نساًء ورجاال(، وتهيئة ال

 المحلية، أي تنمية الوسط الريفي. الالزمة لتحقيق التنمية 

                                                           
 اك، وجني الثمار الخ. هومها العام الذي يشمل الزراعة، والرعي، وصيد األسم( كبيرة ألننا نقصد الزراعة بمفAكتبنا كلمة الزراعة بحرف )  4
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يحتاج النظام التعليمي، فيما يتعلق بالتربية الوطنية والبحث العلمي والتكنولوجي: 

والعلمي، والتكنولوجي في تشاد إلى مزيد من التنسيق بين التعليم األسري والحياة 

يات والنصوص . نحتاج إلى الكثير من االستراتيج5االجتماعية والحياة العملية/االنتاجية

لتوفير التعليم وتحسين جودته، ورفع قدرات التشاديين والتشاديات من حيث "المعرفة"، 

و"معرفة أسلوب الحياة"، و"معرفة العمل"، و"معرفة التصرف". ويجب تضمين هذه 

 المفاهيم في رؤية شاملة ومتكاملة، ليست متقطعة وال متجزئة كما هو الحال اآلن. 

جمع يتحسين الرأس البشري، من المهم أن نتوجه نحو نظام تعليمي وفي إطار البحث عن 

اثة، وذلك بين كل القيم والممارسات اإليجابية الموجودة في تقاليدنا وتلك التابعة للحد

لالستجابة لحاجيات السالم، والتناسق االجتماعي، والمساهمة في التطوير 

 الفردي/الجماعي والتنمية المستدامة للدولة. 

مرتها بالرغم من المبالغ التي استثيتعلق بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت: فيما 

الحكومة، يظل هذا القطاع متخلف عندنا. يتطلب تطوير تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت إلى تدريب بشري باإلضافة إلى الموارد المادية. لذا يجب: 

 ات زارة البريد وتكنولوجيمراقبة إدارة الموارد المخصصة للمؤسسات التابعة لو

-التالمعلومات واالتصاالت الحديث )وكالة تنمية تكنولوجيات المعلومات واالتصا

ADETICوالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،-

ENASTIC الخ....(، كما يجب مراقبة الشركات العاملة في هذا المجال من أجل 

 ة؛ تخفيض األسعار ورفع الجود

  تخفيض الضرائب؛ 

  الترويج الستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في األوساط الحضرية

 والريفية؛ 

 جيا إنشاء مراكز اتصاالت عامة متعددة األغراض، للتشجيع على استخدام التكنولو

 الرقمية في األوساط الريفية والحضرية؛ 

 يء لشبكات التواصل إعداد خطة لتوعية الشعب حول مخاطر االستخدام الس

 االجتماعي واإلعالم؛ 

                                                           
 حصول على عمل".التأكد من أن التعليم سيعزز القدرة على االنتاج، وتأسيس الشركات، بعيدا عن فكرة أن الشهادة تفتح لنا طريق "ال  5
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  .إعداد ميثاق أخالقيات الشباب حول استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

يمكن تحقيق التنمية االقتصادية للبلد من خالل فيما يتعلق بالمعادن، والطاقة والنفط: 

ديد وتقييم استغالل المعادن الكامنة في باطن األرض التشادية، ويمر ذلك عبر تح

اإلمكانيات المعدنية المتوفرة في كل األقاليم )النفط، الذهب، األلماس، الحديد... الخ(. 

 ومن هنا نستنج أن المشكلة ال تكمن في وفرة الموارد الطبيعية. 

إلى تدقيق مؤسساتي وتنظيمي. ما سيسمح بتحديد العقبات التي تحول قطاع المعادن يحتاج 

ي دولتنا. إذ تم التركيز على الموارد البشرية )التدريب، دون تطور هذا القطاع ف

والتوظيف، والتوزيع، وتعيين الموارد بناء على معياري الكفاءة واألداء(، ستُحل كل 

 المشاكل التي تعوق هذا القطاع. 

هو اآلخر يحتاج إلى تنظيم وإدارة موارده البشرية. يمكن التغلب على أزمة الطاقة،  قطاع

كررة إذا تم التركيز على الموار البشرية واإلدارة الرشيدة للمورد المادية الطاقة المت

والمالية. يسمح تنظيم هذه الجوانب بتنويع مصادر الطاقة المتوفرة: الطاقة الشمسية، 

 الطاقة المائية، الطاقة الهوائية، الغاز الطبيعي المستخرج من روث األبقار .... الخ 

أيضا يجب التركيز على جودة ونزاهة الموارد البشرية هنا قطاع النفط، فيما يخص 

الوطنية. سيحد ذلك من هيمنة الشركات األجنبية على القطاع وسيؤدي إلى توازنه. يعد 

 وصناديقها االنتهازية مثاال واضحا على ذلك.  قلنكورالنزاع بين الدولة التشادية وشركة 

وفر لدى الدولة خريطة تتفيما يخص استصالح األراضي، والتمدن واإلسكان: 

. ويمكن تعديل هذه الخريطة عند اقتضاء الحاجة. 2035الستصالح األراضي بحلول عام 

كما يجب نشرها حتى تكون في متناول كل الفاعلين. ستعتمد السياسة الحضرية والريفية 

 المستدامة التي يجب التفكير في وضعها على المحاور التالية: 

 ي )في المناطق الحضرية كاألقاليم( حسب النمو وضع خطط الستصالح األراض

 الديموغرافي وتكييفها مع الواقع المناخي والبيئي لهذه األقاليم؛ 

  تطوير نظام يسمح بتحسين نظام الصرف الصحي والصحة العامة على المستويين

 الحضري والريفي؛ 
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  رات إلزالة الحفاتكييف االستثمارات وفقا للوضع البيوفيزيائي لألقاليم: مثال استخدام

راضي الرمال المتراكمة في الوديان والواحات وعدم استخدام الجرارات لحراثة األ

 غير الرملية؛ 

  ،السهر على إعداد تخطيط حضري مع طرق واسعة )للمركبات الكبيرة والصغيرة

وممرات المشاة، وتخصيص أماكن للتجارات الصغيرة وكذلك للحصر والكنبات في 

 هذا التخطيط حياة كريمة للفئات الضعيفة.  (، سيوفر6الخارج

اسبة باختصار، يجب أن يكون نظام استصالح األراضي قادرا على إيجاد بيئة معيشية من

( إيجاد 3 ( مالئمة البيئة الفيزيائية الحيوية،2( تنمية رفاهية السكان، 1ومالئمة لـ: 

 فية. ديناميكية للنمو االقتصادي محترمة للقيم االجتماعية والثقا

فية من يمر تعزيز قطاع المياه الحضرية والريفيما يتعلق بالمياه الحضرية والريفية: 

 زمة. خالل إشراك المواطنين وتحميلهم مسؤولية تحديد الحاجات واتخاذ القرارات الال

لى مصادر إن تعزيز قطاع المياه مهم للغاية خاصة وأن المناطق الرعوية عادة ما تفتقر إ

 في حين يوجد فيها مراعي بكميات كبيرة وجودات عالية. مياه كافية، 

عن طريق  إذا قمنا بإزالة االكتظاظ في المناطق ذات التركيز البشري والحيواني العالي 

لنزاعات التحكم في مياه االنتاج )الري( ومياه الشرب، ستنتهي المشاكل تلقائيا خاصة ا

يحكم  ديد، يجب أن ندرج المنطق الذي"بين المزارعين والرعاة". في هذه النقطة بالتح

 القطاعية: االفاعلين الرئيسيين الثالثة )المزارع، الراعي وصيّاد األسماك( في السياسات 

 اشيةَ. ومن هنا فيما يخص الرعي، يسود مبدأ: تَتبَُع الماشيةُ المياهَ ويتبُع الراعي الم

 ية بالعشب؛ طق الرعوية الغنتأتي الضرورة الملحة لتوفير المياه كًما وجودةً في المنا

  فيما يتعلق بالزراعة: تكون التربة الخصبة والسليمة منتجة دائما؛ 

 فر فيما يخص صيد األسماك: تعيش األسماك دائما حيث توجد المياه النظيفة وتتو

 النباتات المائية. 

مالي، الوفي هذا اإلطار، يجب أن نرفع عدد اإلطارات التشاورية بين شركاء الدعم الفني 

 وفاعلي االنتاج، لتحسين وتعزيز قطاع المياه الحضرية والريفية. 

                                                           
عداد سياسات كان. يجب أن توضع هذه الثقافة في االعتبار عند إيجلس التشاديون خارج البيوت ويقيمون التجارات الصغيرة في كل م  6

 في أوروبا.  استصالحات األراضي، بدال من تطبيق األسس الفرنسية في تخطيط المدن: طرق صغيرة بمحالت تجارية مغلقة بسبب شدة البرد
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تمر عملية تنسيق اإلجراءات لصالح البيئة من فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة: 

 منظور التنمية المستدامة، بأمور عدة، نذكر منها ما يلي: 

 والتنمية المستدامة، من  تعزيز قدرات الفاعلين والمؤسسات العاملة في مجال البيئة

خالل ضبط األعمدة األربعة التالية )الفيزياء الحيوية، الديموغرافية االجتماعية، 

 االقتصاد والثقافة(؛ 

  الوقاية من المخاطر وإدارة الظواهر الجوية الشديدة وفقدان التنوع البيولوجي الذي

 يزداد يوميا في كل األقاليم؛ 

 نوا أم ريفيين، من الممارسات الجيّدة المتعلقة بحماية استفادة الفاعلين، حضريين كا

البيئة ومكافحة التغيير المناخي ونشر تلك الممارسات، وفقا لمبدأ الجسم السليم في 

 البيئة السليمة والمحمية. 

ال وجود للنقل والعبور واللوجستيك ما لم تكن هناك فيما يتعلق بالبنية التحية والنقل: 

نقل أخرى )جوية، نهرية، سكة حديدية الخ( داخل األراضي الوطنية طرق جيدة أو وسائل 

أو خارجها. ال وجود للسلع بدون نقل وال تكون هناك حركة بشرية مالئمة بدون نقل.  

وال وجود للتجارة بدون سلع، نعني بالتجارة الفائض من أي نوع من أنواع المنتجات 

ألسر في ظروف سيّئة ولن تتحقق التنمية والذي يتم استبداله)بيعه(. وبالتالي، ستعيش ا

 االجتماعية واالقتصادية المرجوة.

وإذا كان األشخاص يعيشون في ظروف سيّئة، ال يحترمون القواعد بما فيها قواعد حركة 

السلع واألشخاص، وسيكون من الصعب التغلب على انعدام األمن المرتبط بكل الجوانب 

 المذكورة.

 كل التدخالت والمبادرات المتعلقة بالبنية التحية والنقل.  من هنا تأتي ضرورة تنسيق

يمر نجاح كل األنشطة الصحية وتلك التابعة فيما يتعلق بالصحة والشؤون االجتماعية: 

 للشؤون االجتماعية عبر متابعة وتقييم حقيقيين لألنشطة التنفيذية. 

 لتوفير رعاية صحية شاملة للكل، يجب:  

 طاع الصحة واألطباء الذين أهلتهم الدولة يحترمون على األقل التأكد من أن موظفي ق

سنوات في القطاع العام( قبل التحّول إلى القطاع  10التعهد العقدي )العمل لمدة 

 الخاص؛ 
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  إخبار وتوعية وتعليم السكان بتنوعاتهم المختلفة بأهمية مشاركتهم في استرداد

 التكاليف؛ 

 حية. تقييم أداء المشاريع والبرامج الص 

 فيما يتعلق بالشؤون االجتماعية: 

  القاضي بحماية المعاقين في تشاد والمعاهدة  2007رج//007تطبيق القانون رقم

 المتعلقة بحقوق المعاقين تطبيقا جيدا؛ 

  وضع ديناميكية حقيقية للضمان االجتماعي بحيث تسمح بتعزيز قدرات الفئات

وتسمح للعمال المدنيين والعسكريين  الضعيفة على الصمود أمام الصدمات واألزمات،

 بالحصول على تقاعد الئق؛ 

  ،توفير دعم حقيقي للفئات الخاصة من النساء والضعفاء )المسنين، األرامل، المطلقات

 النساء المعيالت لألسر، النساء النازحات والالجئات( لتحسين ظروفهم المعيشية. 

 اليدوية: فيما يخص الثقافة، والشباب، والرياضة والحرف

في دولة بها مائة مجتمع لغوي )ولو كانت منحدرة  التنوع الثقافي والفنونبإمكان تعزيز 

تاريخيا من خمس مجموعات كبيرا فقط(، كتشاد، أن يساهم في إرساء دعائم الوحدة 

الوطنية التي تعد أساس السالم والتنمية المستدامة. تؤدي التعددية الثقافية إلى االعتراف 

مع واحترامه. وبهذه الطريقة ستنال كل مجموعة االعتبار والتقييم واالحترام، بكل مجت

 وستحظى كل مجموعة بالمكانة الالئقة في المجتمع لتعزيز القيم المشتركة. 

تتطلب فئة الشباب عناية خاصة نظرا إلى حجمها الديموغرافي، حتى ال تكون الشباب، 

ي واالجتماعي. يجب أن تكون للسياسات العامة عامال النعدام األمن واالستقرار االقتصاد

أثرا حقيقيا على شريحة الشباب. يجب أن تتكيف هذه السياسات، أكثر من أي وقت مضى، 

مع متطلبات العالم الحديث، حتى نسمح للشباب التشاديين بإعالة أنفسهم، وباحترام القيم 

دي، والعدل، والتضامن، والممارسات الوطنية المتعلقة باإلنتاج االجتماعي واالقتصا

 والحرية، والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. 

الشعوب واألمم. إنها تشكل عامال رائعا للمصالحة بين الشعوب. قد تسمح الرياضة توّحد 

التظاهرات الرياضية اإلقليمية، والمنطقية، والوطنية، والدولية بإيجاد تمازج حقيقي بين 

ير الفخر واالعتزاز باالنتماء إلى دولة قوية وموحدة. يبدو أن التشاديين، وبإمكانها أن تث
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النتائج السيئة التي تحققها الرياضة في الوقت الحاضر لها جذور عميقة. إن مسؤولية 

إيجاد حال لهذا القطاع ال يقع على عاتق وزارة الرياضة والجمعيات الرياضية فقط. يجب 

 ى غرار التعليم. أن ينظر إلى هذا القطاع كأولوية وطنية عل

في العالم الحديث قطاعا اقتصاديا مهما. بالرغم من النمو الذي شهده هذا السياحة تعد 

القطاع في السنوات األخيرة، إال أنه ال يزال يعاني من أوجه قصور من حيث الرؤية 

 االستراتيجية التي قد تسمح لتشاد باالستفادة القصوى من المواقع السياحية الطبيعية التي

 تذخر بها. 

نشاطا اقتصاديا في كل القبائل التشادية. على سبيل الثمال، يستطيع الحرف اليدوية تشّكل 

المنتجون الريفيون ممارسة أنشطتهم بفضل عمل أيادي الحرفيين.  لألسف، ظل هذا 

القطاع في المرحلة البدائية مع ظهور مهن جديدة، ونُحي إلى ذيل القائمة. لكن في يومنا 

، أثبت هذا القطاع أهميته في عدة دول من خالل مساهمته في االقتصاد. لذا يجب الحالي

 كلة هذا القطاع، وتدعمه وتعززه. أن تعيد تشاد هي

 الوظيفة العامة، العمل، التدريب المهني وريادة األعمال: 

يجب إطالق عملية ديناميكية تدريجية في الوظيفة العامة لضمان القدرة الدائمة لهذا 

 قطاع على التكييف مع التغييرات اإليجابية للعمال. وذلك من خالل: ال

  بناء نواة إدارية وفنية صلبة حول المجاالت االستراتيجية للتدخل المستمر

والضروري للدولة، مع إيجاد استقرار مؤسسي وموظفين ذوي خبرات عميقة، 

 عامل معها؛ ونقصد بذلك الموظفين القادرين على تحليل الحاالت الطارئة والت

  ،اللجوء إلى التدريب والتأهيل المستمرين كوسيلة لتغير السلوكيات، والتصرفات

وتطوير المهن/الوظائف القادرة على إضفاء طابع إيجابي على عقليات العمال، 

 والجمهور والطبقة السياسية؛ 

 را االعتماد على التوافق الواسع في المجتمع التشادي، لبناء وظيفة عامة تكون إطا

 لتقديم الخير والخدمات العامة للسكان وأال تُستغل لشيء آخر؛ 

  .تعزيز نظام الضمان االجتماعي من أجل تفادي إعياء المتعاقدين 

 ، يجب: التدريب المهني وريادة األعمالفي 
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  إنشاء مدارس مهنية في كل حاضرات األقاليم وإدراج مواضيع ريادة األعمال والقيادة

 صادية في مقررات التعليم العالي )الجامعات والمعاهد العليا(؛ االجتماعية واالقت

  تعزيز قطاع التمويل المتناهي الصغر وريادة األعمال من خالل تمويل المشاريع

 ودعم المواطنين الذين تم تدريبهم )إشراف، برامج إذاعية وتليفزيونية الخ...(؛ 

 أفضل.   توحيد صناديق دعم ريادة األعمال من أجل إيجاد تنسيق 

بصورة عامة، يجب إنشاء مرصد لتحسين المعلومات واإلعالم حول الوظيفة العامة، 

 والعمل، وسوق العمل، والتمويل المتناهي الصغر، والتدريب المهني، وريادة األعمال.

تؤدي وزارة الشؤون الخارجية دور المتعهد فيما يخص السياسة الخارجية والمغتربين: 

تفاقيات مع الدول والشركاء الدوليين، ويقع على عاتقها مسؤولية الرئيسي في إبرام اال

الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للتشاديين المغتربين. يجب تعضيد هذه المسؤولية 

 في المستقبل من خالل: 

  إيجاد دبلوماسية اقتصادية وبيئية مالئمة للمناطق الجغرافية المختلفة في العالم؛ 

 لمستمر للدبلوماسيين وتأهيلهم في اللغات األجنبية وتنمية قدراتهم في ضمان التدريب ا

 المفاوضات االقتصادية وحشد الموارد؛ 

  تقييم مكانة ودور الجاليات في العمل السياسي، واألعمال الخيرية، واالجتماعية

 والثقافية، ومكانة تشاد في الخارج، واالستفادة منها. 

بصورة مختصرة.  4يها اللجنة الفرعية المواضيعية رقم تلك هي النتائج التي توصلت إل

تم تناول هذه المواضيع باستفاضة بفضل العمل المهني للفنيين والخبراء، ورؤى القوى 

النشطة في الداخل والخارج والتي جمعت أثناء أعمال الحوارات التمهيدية التي أجريت 

 في الميدان. 

 يمكن إنجازه دون صعوبات وأوجه قصور.  ال يخفى على أحد أن عمال بهذا الحجم ال

تم تقليص حدة صعوبات العمل بفضل انخراط ووطنية أعضاء اللجنة الفرعية، حيث قدم 

كل واحد منهم معارفه وخبراته قدر اإلمكان، إضافة إلى الوسائل المادية الخاصة به 

 الستكمال جهود الحكومة وشركائها الفنيين والماليين. 
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القصور، فنقول إن مدة العمل التي امتدت لشهرين ونصف غير كافية أما من حيث أوجه 

بالتأكيد للتفكير حول المستقبل المستدام للدولة من حيث متطلبات تعزيز السياسات العامة 

 االقطاعية. 

غني عن القول إن محتوى هذا العمل بحاجة إلى اإلثراء في المستقبل خاصة وأنه يعد 

في الحوار الوطني الشامل، وأداة أساسية لضمان تناسق  ضمن المستندات التي تستخدم

 السياسات العامة في الفترة ما بعد المرحلة االنتقالية. 

ستجعل المساهمات المختلفة بالتأكيد من هذا التقرير، أداة توافقية للسياسات العامة 

 االقطاعية، تستجيب لحاجيات وتطلعات كل األطراف المعنية. 
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 :5ص تقرير اللجنة الفرعية النوعية رقم ملخ

 القضايا االجتماعية
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 المقدمة

يوليو، القاضي بإنشاء  2الصادر بتاريخ  2021رم ع إ/روإ//102ينص المرسوم رقم 

لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل، في مادته التاسعة، على ما يلي: "يتم تعيين أعضاء 

ي لجان فرعية فنية ولجان فرعية نوعية حسب تخصصاتهم اللجنة التنظيمية وتوزيعهم ف

وخبراتهم المؤكدة"، وذلك بقرار إداري من رئيس اللجنة التنظيمية. يأتي تعيين أعضاء 

الذين أُوكلت إليهم مهام تناول القضايا االجتماعية في هذا اإلطار.  5اللجنة الفرعية  رقم 

مجموعات، طيلة أيام كثيرة، على ( خبيرا ُوّزعوا في خمس 25عمل خمسة وعشرون )

المواضيع المختارة. وفي ختام أعمال المجموعة، قمنا بإعداد هذا الملخص بعد مناقشة 

التقرير على مستوى الجمعية العمومية للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل. يحتوي هذا 

 الملخص على كل عناصر تقرير اللجنة الفرعية نوعية. 

 التقرير هيكل .أ

ذا التقرير الذي أعد في شكل جدول على التوصيات التي صيغت إثر اللقاءات يحتوي ه

وينقسم إلى  نوعيةخص عمل اللجنة الفرعية اللمع القوى النشطة في الداخل والخارج، وم

 أربعة أجزاء وهي: 

 المواضيع؛  -

 سياق النقاشات؛  -

 التوصيات؛  -

 اإلجراءات المقترحة. -

التشاورية مع القوى النشطة في داخل وخارج وتوجد في المالحق، تقارير الجلسات 

 . وطنال
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 عرض محتوى التقرير  .ب

عرضها في هذا الملخص  ( مواضيع مختارة ويمكن10يتكون محتوى التقرير من عشرة )

 بطريقتين: 

 مواضيع ذات توصيات بسيطة: .1

 األخالق، والسلوكالقيم، الموضوع األول: 

 سياق النقاش -

تدني األخالقيات العامة واحترام القيم في المجتمع، ويزداد الحظ المشاركون في النقاشات 

الوضع خطورة مع االستخدام السيء لوسائل التواصل االجتماعي. كما الحظ المشاركون 

أن الدولة، والمعلمين وأولياء األمور ال يؤدون األدوار المنوط بهم من حيث التربية 

 الوطنية واألخالقية ألفراد المجتمع. 

 اإلجراءات المقترحة التوصيات

04 05 

 

 الموضوع الثاني: التضامن مع الفئات الضعيفة، مكافحة الفقر

 سياق النقاش -

إن حضور الدولة في المناطق الريفية ضعيف جدا، وينتج عن ذلك تقصير وعجز جليّن 

للنشاط الحكومي في مجال مكافحة الفقر والضعف. فالدولة متراخية وتؤدي دورا محدودا 

التنمية ورفع المعاناة عن الشعب )مثال: منطقة بحيرة تشاد مع آالف األطفال في مجال 

في الشوارع، ما يجعلهم فريسة سهلة ألتباع حركة بوكو حرام(. أما آليات الدعم 

والتضامن الوطني لصالح الفئات الضعيفة فهي شبه منعدمة، حيث تنحصر كل الجهود 

ية والشركاء الماليين. من الضروري إذن الخيرية في إطار عمل المنظمات غير الحكوم

أن تستعيد الدولة مكانتها كمحور التدخالت اإلنسانية ومكافحة الضعف، من خالل تحديد 

 . فقر شديدآليات وخطط العمل التي تهدف إلى إغاثة التشاديين الذين يعيشون في 
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 اإلجراءات المقترحة التوصيات

04 09 

 

 وتعزيز دور المرأة نسالموضوع الثالث: قضايا الج

 سياق المناقش -

ثمة تحسن ملحوظ في اإلطار التشريعي الخاص بتعزيز المرأة، في العقود األخيرة في 

تشاد. حيث وقّعت الدولة وصادقت على العديد من النصوص الدولية الخاصة بحماية 

(؛ CEDEFالمرأة، كاتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

 07واتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج بتاريخ 

. ويضاف إلى 1967يناير  29؛ واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة بتاريخ 1962نوفمبر 

ذلك، العديد من التعهدات اإلقليمية التي اتخذتها دولتنا لصالح المرأة والفتاة التشادية، 

عي الوطني الذي أُثري بفضل المرسوم المحدد لنسبة النساء في المؤسسات واإلطار التشري

( 2006رج//38العامة. كما اعتمدت تشاد العديد من القوانين التنفيذية )القانون رقم 

القاضي  2018رج//16بين الجنسين من حيث العمل، والقانون رقم  اةساوقاضي بالمال

القاضي بتطبيق  2018رج//12الرئاسي رقم  بتوجيه النظام التعليمي في تشاد، واألمر

المساواة بين الجنسين في المناصب التعيينية واالنتخابية في تشاد، إضافة إلى مشروع 

.  لألسف، ال يزال 2015( في عام PNUDلبرنامج األمم المتحدة للتنمية) سقضايا الجن

ء للمناصب التمييز المبني على الجنس مشكلة حقيقية خاصة فيما يخص تولي النسا

االنتخابية والتعيينية. ويضاف إلى ذلك القيود الثقافية، والدينية واالجتماعية التي تصنّف 

دورها. من الممكن أن نحصل على المزيد  من المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية وتقلل

من التحسينات من خالل التفكير بعمق حول مسألة نسبة النساء في الوظائف، حيث نالحظ 

قطاعات ال يمكن أن نحترم فيها نظام المحاصصة بسبب قلة الكفاءات النسوية. كما  وجود

قطاع ك )لها % المخصصة 30يوجد بعض القطاعات التي تتفوق فيها النساء نسبة ال 

الصحة والشؤون االجتماعية(. ومن ناحية أخرى، يجب تكثيف النضال داخل المجتمع 

 عيق تحرر المرأة. تي تال ةواالجتماعي ةالثقافي عقباتالتشادي حيث يوجد الكثير من ال
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 اإلجراءات المقترحة التوصيات

05 15 

 

 الموضوع الرابع: مشاكل الهجرة وحركات النزوح من

 األرياف إلى المناطق الحضرية 

 سياق النقاش -

 تتعامل السطات مع الشعوب النازحة بطريقة عشوائية وتعتبرهم مرتكبي أكثر المآسي

ين فيها، في جميع النواحي. هذا الوضع مؤسف للغاية، خاصة وأن التساهل أو متواطئ 

بات ملحوظا في تعامل اإلدارة العامة مع النزاعات القبلية وانحيازها الواضح ألحد 

ة ناألطراف، والال عقاب الذي يتمتع به المسؤولون الذين يرتكبون المعامالت المهي

غياب مؤسسات التمويالت الصغرى  وينتهكون حقوق اإلنسان. ويضاف إلى ذلك،

والقروض الزراعية في المناطق التي تشهد نزوح الريفيين إلى المدن. ونالحظ من ناحية 

أخرى قلة الدعم المقدم لقطاع الحرف اليدوية على المستوى المحلي، حيث نرى أن فرص 

 االلتحاق بمراكز التدريب الفني والمهني معدومة.   

 مقترحةاإلجراءات ال التوصيات

04 04 

 

 الموضوع الخامس: تهريب األطفال 

إن النصوص القانونية الوطنية الخاصة بحماية الطفولة غير كافية. لذا من الضروري أن 

تعتمد تشاد النصوص القانونية المحلية واإلقليمية والدولية التي تنظم حماية األطفال. وثمة 

ر باألطفال، واستغاللهم جنسيا، وتشغيلهم حاجة حقيقية لتطبيق القوانين التي تحظر االتجا

في األنشطة الربحية. ويزداد الوضع سوءا مع ضعف العقوبات جرائم االتجار باألطفال 

 واستغاللهم. 

 



 التابعة للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل ان الفرعيةاللج ملخص تقارير

 
 

  

82 

 

 ( حسب المواضيع05جدول التوصيات الرئيسية الخمس) .ت

 الفساد بجميع اشكاله.   تهذيب الحياة الوطنية، مكافحة الموضوع األول:

 2015رج//2069( بموجب المرسوم رقم IGEبالرغم من إنشاء المفتشية العامة للدولة )

، ال تزل عمليات 2020سبتمبر  06المؤرخ  2020رج//1889الذي عدل بالمرسوم 

اختالس المال العام واإلثراء غير المشروع ظاهرة متفشية في المجتمع التشادي بصفة 

ارة العامة بصفة خاصة. وتحتل تشادي ترتيبا ال يحسد عليه في المؤشرات عامة، واإلد

 .  فسادالعالمية لتلقي ال

اإلجراءات  التوصيات

 المقترحة

الحاجة إلى ضمان استقاللية السلطات المكلفة بمحاربة  -

 الفساد؛

ذية الحاجة إلى زيادة صالحياتها في مراقبة السلطات التنفي -

 )خاصة رئاسة الجمهورية(؛

 .فسادالحاجة إلى إيجاد مؤشر وطني لرصد ال -

06 

 

 الموضوع الثاني: المشيخات التقليدية

 سياق النقاش -

تطور التقسيم اإلداري للدولة بشكل ملحوظ في الفترة من االستقالل إلى يومنا الحالي. في 

مركز إداري  39محافظة فرعية،  52محافظة، و 14الماضي كانت تشاد موزعة إلى 

، ازدادت هذه األعداد 2000مشيخة ومجموعات عشائرية. ومع بداية عام  400وحوالي 

سلطنة،  11بلدية ريفية، و 275بلدية، و 414محافظة، و 114والية، و 23لتصل إلى 

 اإلجراءات المقترحة التوصيات

03 04 
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مشيخة تقليدية. يؤثر ازدياد  700رئيس قرية وفريق، وأكثر من  100.000وأكثر من 

 علية اإلدارة العامة وكفاءتها.  اة للدولة وعلى فالكيانات اإلقليمية على إدارة الموارد المالي

يعيش مسؤولي هذه المؤسسات على حساب المواطنين ويساهمون في تضعيف سلطة 

 الدولة.

 اإلجراءات العملية التوصيات

عدم تسيس التقسيمات اإلدارية ووضع حدا 

لتدخل السلطات اإلدارية والسياسية في 

 شئون المشيخات التقليدية.  

 

02 

 

 

 الموضوع الثالث: الطوائف الدينية

 سياق النقاش -

للدين واالعراف والتقاليد والعادات أهمية كبيرة للتشاديين الذين يلتزمون بالمعتقدات 

والطقوس الدينية والممارسات الفلسفية. تنقسم الطوائف الدينية في تشاد أساسا الى ثالثة 

 وثنية. تيارات رئيسية: اإلسالم والمسيحية والمعتقدات ال

في ضوء هذا التنوع الديني، أنشأت الحكومة التشادية إدارة خاصة تهتم بالشؤون الدينية 

والعرفية داخل وزارة إدارة األراضي لحل المشاكل الدينية والعقائدية والطائفية وكذلك 

وهي مسؤولة عن جميع المؤسسات الدينية التي حصلت على تصريح  .القضايا التقليدية

، تهتم هذه اإلدارة بأداء 1993لها بممارسة عملها. ومع ذلك، منذ عام وزاري يسمح 

 عملها المتمثل في متابعة األنشطة الدينية.

 اإلجراءات المقترحة التوصيات

 احترام الطابع العلماني للدولة؛ -

عدم تسييس الهيئات الدينية التي يجب أن تخضع  -

 للقوانين واللوائح التي تحكم الجمعيات؛

10 
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الدولة في إدارة الشؤون الدينية باستثناء وقف تدخل  -

االحتياجات األمنية )الوقاية من التعصب الديني 

 والتطرف العنيف(.

ضمان تمويل المنظمات والمؤسسات الدينية، من  -

 ميزانية الدولة.

 

 الموضوع الرابع: الدية

 سياق النقاش -

،  92آليات القرآنية ) الدية او )التعويض المالي لجبر الضرر المعنوي( كما جاء في ا

سورة المائدة (. ويكون التعويض )عيني او قيمة مالية( من  45سورة النساء، واآلية  93

طرف عائلة الجاني الى اسرة الضحية في حالة ارتكاب الجريمة. يعتبر هذا التعويض 

اصالحا يهدف الى إيقاف االنتقام. الدية كممارسة واسعة راسخة في أوساط المسلمين 

حت منتشرة في بعض التجمعات التشادية غير المسلمة، وهذا أصبح يشكل نوعا من أصب

التخوف لغير المسلمين. ألنها اصبحت ممارستها بطرق مختلفة اعتمادا على رأي الهيئة 

 التي تطبقها. 

إن هذه الترضية التعويضية التي تسمى بالدية تسهل في معالجة الجانب المدني لجريمة 

 ى ما إذا كان بين الطرفين ميثاق أم ال.الدم اعتمادا عل

تتم تخفيض قيمة الدية أو في بعض الحاالت تحذف نهائيا إذا كان هناك ميثاق بين 

الطرفين. من ناحية أخرى، تدفع الدية كاملة للطرف الذي فقد فردا من االسرة في حال 

الحق الجاني عدم وجود ميثاق بين االسرتين، علما بان الدية ال تسقط حق الدولة في م

 بالحق العام.

في حال لم تتم التسوية، ال تعتبر الجريمة منتهية حتى لو اجريت إدانة جنائية للجاني. ال  

يرى البعض بنفس منظور العدالة الحديثة لوجهة النظر القمعية. ان الدية الممارسة في 

الدية المنصوصة  تشاد تم اثرائها من خالل التفسيرات االجتماعية المحلية التي تميزها عن

 في القرآن الكريم.
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 اإلجراءات المقترحة توصيات

 

تم قبول ممارسة الدية كإصالح مدني في المجتمعات  -

التي تعترف بها على النحو الموصى به في األحكام 

الدستورية. ال يمكنها ان تشكل عائقا لإلجراءات 

 القانونية.

 

03 

 

 الموضوع الخامس: الثنائية اللغوية

 نقاشسياق ال -

م على ان اللغتين الرسميتين للدولة هما الفرنسية 1996ينص دستور جمهورية تشاد لعام 

والعربية. هذا يعني أن هاتين اللغتين الرسميتين يجب أن تكونا لغتي عمل وتعليم بطريقة 

م، كانت 1960متساوية. لكن يختلف واقع الحقائق تماًما، فمنذ استقالل تشاد في عام 

غة العمل الوحيدة تقريبًا على الرغم من االعتراف الرسمي باللغة العربية الفرنسية هي ل

التي درس وتعلم بها العديد من الكوادر الوطنية. هذا الوضع يستثني ويهمش عددا كبير 

 من الكوادر الناطقين بالعربية.

عتقاد بشكل عام، إن الخلط بين اإلسالم واللغة العربية يدفع العديد من التشاديين إلى اال

بأن اللغة العربية هي لغة اإلسالم والمسلمين، وهذه الفكرة تخلق مقاومة وانسدادًا في 

 أذهان التشاديين غير المسلمين، مما يشكل عقبة أمامهم لتنفيذ واجب ثنائية اللغة. 

ومع ذلك، فإن التطبيق الكامل للثنائية اللغوية يتطلب بشكل مطلق أحكاًما تشريعية 

رد مالية ضخمة، باإلضافة إلى تدابير دعم محددة تسمح بدمج اللغة وتنظيمية، وموا

ة لن تواجه مشكلة في التعليم يلئوالعربية تدريجيًا في اإلدارة العامة، علما بأن هذه المس

 ألن هناك نظام تعليم اللغة معترف به وتدعمه الدولة.

فرنسية والعربية. وفيما يتعلق في حالة تشاد، تعني ثنائية اللغة المعرفة الكاملة إلى حد ما لل

بالدولة التشادية، فإن ثنائية اللغة هي تعايش هاتين اللغتين كلغتي عمل وتواصل. على 

مدى عدة عقود، كانت مسألة ثنائية اللغة في تشاد موضوع نقاشات عديدة حول نطاقها 
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من يجب وغرضها ومتطلباتها، دون تحديد محتواها ومخططها بدقة. ما هي ثنائية اللغة و

أن يكون ثنائي اللغة؟ نتيجة لذلك أصيب الناس باالرتباك بخصوص هذا الموضوع. هل 

يجب أن يكون كل فرد في هذا البلد ثنائي اللغة، أي يجيد الفرنسية والعربية بطالقة أو 

 باألحرى هل يجب أن تستخدم اإلدارة العامة كلتا اللغتين الرسميتين كلغة عمل؟

 شاد والشاديين ثنائيي اللغة كواقع عملي.المثالي هو ان تصبح ت

اإلجراءات  توصيات

 المقترحة

لما عيعنى بالثنائية اللغة االعتراف واستخدام اللغتين للعمل،  -

 .بأن اللغة العربية لغة علمية وعالمية

يجب حظر الخلط بين الدين اإلسالمي واللغة العربية الذي  -

 لمسلمين.يخلق مقاومة معينة من جانب المواطنين غير ا

10 

 

 الخالصة

عن اثنتين  05( التي عملت عليها اللجنة الفرعية رقم 10أسفرت الموضوعات العشرة )

( إجراًء عمليا أخذت في االعتبار في التقرير. 68( توصية وثمانية وستين )42وأربعين )

م ، تم تقدي05وتجدر اإلشارة إلى أنه من خالل تقرير اللجنة الفرعية الموضوعية رقم 

وهادفة عقب المشاورات مع القوى النشطة في داخل البالد وعلى  وجيهةتوصيات 

مستوى المغتربين. سيتم دمج هذه التوصيات التي تم أخذها في االعتبار من قبل اللجنة 

الفرعية في التقرير النهائي للجنة المنظمة للحوار الوطني. ستشكل هذه التوصيات 

 ر الوطني الشامل.مواضيع نقاشات خالل جلسات الحوا
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 الخالصة العامة

، هي معدة اآلنإلى أن تقارير اللجان الفرعية، كما تجدر اإلشارة في نهاية المطاف، 

ورفاهيتهم.  ينق وحدة التشاديكل المواضيع التي تعيودون قيود تتناول بصورة واضحة 

، بأي حال من األحوال على ها، ال تؤثر االهتمامات الخاصة التي لم يتم تناولبالتايو

في جدول  من الممكن إدراج أي عنصر يطرأ هخاصة وأنوجودة هذا التقرير،  أهمية

 لسيادة الحوار.  وفقاأعمال الحوار الوطني الشامل، 

)السالم، التماسك  وحده الموضوع األوليبدو أن ، مجموعة المواضيع المتناولةبين من 

لتداخل بين إلى الكن نظرا . البيناتكاف لمد الحوار ب الوطني والمصالحة الوطنية(

حتما على  من هذه المواضيعالمواضيع والعالقة المتبادلة بينها، يؤثر ضعف أي واحد 

لحماية  متكاملة من القيمفعالية المواضيع األخرى، ومن هنا تأتي ضرورة إنشاء سلسلة 

 وتعزيز التوازن السياسي واالجتماعي معا في تشاد الغد. 

ذ استقاللها. اكتشف التشاديون العالم وفضائل التنمية من اتشهدت تشاد العديد من التقدم

إلى العيش في  فقط ، يطوق التشاديون ليسالزخمالتي تحقق االزدهار للشعب. في هذا 

الرفاهية االجتماعية تحقيق إلى في نفس الوقت  يسعوناالستقرار والسالم فحسب، بل 

 بصفتها هدفا يهيمن على تطلعاتهم. 

، تصنيفات عالية الدراسات بدقة تتناولعن السالم في اللبد،  الحثيث هابحثفي إطار 

تي أبرمت في النزاعات مع تقديم عرض شامل لألسباب فشل اتفاقيات السالم المختلفة ال

إليجاد إطار توافقي للحوار، والذي قصوى  ةضرورالسنوات األربعين المنصرمة. ثمة 

 وضع من خاللوذلك يضمن استدامة النتائج على المدى القصير، والمتوسط والبعيد، 

إلى  ،أيما الحاجة ،آليات مناسبة )شمولية النتائج(. وفي نفس الوقت، يحتاج التشاديون

ع في حوار شبه دائم يسمح ليس فقط باستباق بعض النزاعات، لكن بإدارتها مع الوض

 االعتبار المصلحة العامة والوطنية.

( FDSفي تصرفات عناصر قوات الدفاع واألمن ) المصالحة أيضاتكمن عوامل نجاح 

على المستوى الدولي، ال تكاد تكون قادرة على أداء  سمعتها الجيدةالتي، بالرغم من 

ود الخارجية، كخدمة تنمية البلد، إضافة إلى حماية الحدالمهمة الدستورية المنوط بها، 

مهمة البد من اتخاذها حتى نبني  اتوكذلك حماية األشخاص وممتلكاتهم. هناك إجراء

بينه وبين الشعب التشادي. إن االصالحات التي قادرا على إعادة الثقة حقيقيا جيشا وطنيا 

 تنبؤ بنتائج إيجابية.  بهذه الصدد أجريت
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النشطة التي يجب أن تتجاوز مصلحتها تتطلب المصالحة الحقيقية إرادة صادقة من القوى 

والشخصية وأن تضع نصب أعينها حماية الشعب التشادي برمته. إذ إن اللجوء  الحزبية

، ويؤثر سلبا على ، يؤدي إلى االنزواء المبني على الهويةةلإلى الثورات لحل أدنى مشك

الحروب تعيق برامج التنمية  نرى أن ضعف الديمقراطية. وهكذاوي، ممارسة الحريات

 االقتصادية لدولتنا. 

وهناك سؤال آخر ال يقل أهمية يوجه إلى كل التشاديين وهو: ما هي مكانة القاعدة القانونية 

 في مجتمعان؟ 

الذي يجب أن يوفر  المستقبليإن الجواب على هذا السؤال قد يكون جزئيا في الدستور 

الحقائق الوطنية، بل يحترم أيضا المعايير الدولية  الذي يعكس ليس فقط يريااإلطار المع

الكبيرة، وخاصة مبدأ الفصل بين  المبادئالخاصة بهذا المجال. يجب أن يعكس الدستور 

المؤسسات  ينص علىأن يضمن الممارسة الكاملة لهذه السلطات، وأن يجب السلطات، و

 المهمة التي لها تأثير مباشر في الحياة اليومية للتشاديين. 

التداول السياسي للسلطة، وأن يتناول  ظروفالدستور  يهيئومن ناحية أخرى، يجب أن 

 الخ..  ومدتها الواليات  المناصب، وتحديدمعايير األهلية للترشح في 

صائب، فكثيرا ما يطغى الظلم في  إن فشل السلطات القضائية ألمر يثير القلق على نحو

مجتمعنا. لذا، حان الوقت لنستجيب للصرخات التي يطلقها قضاء دولتنا. ثمة حاجة ملحة 

 إلجراء إصالحات طموحة واستباقية. 

أما فيما يتعلق بشكل الدولة، يبدو أن اختيار نظام معين من عدمه، ليس مهم للوهلة األولى، 

حماية التناسق الوطني. هل يجب االبقاء على نظام الدولة  لكنه في الواقع مهم للغاية في

الوحدوية شديدة الالمركزية أو أن نعتمد النظام الفدرالي؟ بالرغم من الميول الواضح 

، إال أنه لم يحقق النتائج التمهيدية اتللخيار األول في االستشارات التي تمت في الحوار

فاألمر لم يكن ال أكثر وال أقل من . فعلياالمرجوة، ألنه في الواقع، لم تطبيق تطبيقا 

 المركزية صورية، يجب إعادة هيكلتها جذريا. 

يطرح موضوع شكل الدولة مجددا على الطاولة أثناء الحوار في كل األحوال، يجب أن 

الوطني الشامل السيادي، حتى نسمح للتشاديين باختيار النظام الذي يستجيب لتطلعاتهم 

 . المشروعة
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حترام الصارم لحقوق اإلنسان غير القابل للتساوم الاهناك موضوع ومن ناحية أخرى، 

لحياة، والتعليم، والعمل، األمر يتعلق بالحق في افي تشاد القرن الحادي والعشرين. ألن 

 ي يجب العمل على احترامها. ذ، والعدالة الخ... والوالصحة

ال يمكن ممارستها بصورة لكن األحزاب السياسية، متعلقة بن الحريات السياسية صحيح أ

 حقيقية إال إذا اتسمت اإلجراءات االنتخابية بالشفافية. 

وحريات الجمعيات، وحرية اإلعالم الدعائم التي تعزز  تشكل الحريات النقابية،

ترقية  من خاللللتنظيم الحريات  هذهتخضع يجب أن لكن الديمقراطية في دولتنا. 

 ، حتى ال تستخدم ألغراض أخرى. األخالقيات واألدبيات

ئات الضعيفة )المعاقين، األطفال، لينا أيضا التضامن الوطني مع الفإن تشاد الغد تفرض ع

المتقاعدين...( وخاصة مع العنصر النسوي الذي يلعب دورا مهما في تنمية البلد. يجب 

 تعزيز دور ومكانة المرأة. 

رفاهية  تحقيق علىقدرتها تستمد نجاحها من مدى  األخرى،أما السياسات القطاعية، فهي 

المالحظة الرئيسة تكمن في إدارة  تكمنالعامة األساسية لهم.  اتالتشاديين وتوفير الخدام

تأتي هنا . ومن المرسومة، لألهداف جيبتتس قليال ما الموارد العامة التي ال تستجيب، أو

هذا القطاع للمساءلة. أعدت هذه السياسات العامة دون احترام القواعد  طرحضرورة 

رات الفعالية، وغياب الوسائل المناسبة، المتبعة في هذا المجال، ويعني ذلك غياب مؤش

 وغياب متابعة وتقييم تنفيذها. 

إن الموارد الضعيفة إضافة إلى النمو السكاني السريع يفرضان علينا وضع سياسة للتنمية 

 خاصةو ،الوطنية تمر عبر تحسين بيئة األعمال، من أجل تعزيز االستثمارات، المستدامة

الرئيسي  عمادالالذي يشكل لقطاع الخاص ل اتمكانياإلر يوتوف ،الخارجية االستثمارات

الفاعلة في الحوار الوطني  طرافاألجميع على يجب  للثروة والتوظيف في هذا البلد.

 .النموذجيفي هذا التحول  الشامل المشاركة

 والثروة الحيوانية والزراعة والنفط اجمنمن تحصل القطاعات الواعدة )اليجب أ

االقتصاد عجلة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( على الدعم الالزم لدفع  والهيدروليك

 .الخ والسياحة والصحة التعليمو األساسية لبنية التحتيةاوطني نحو تطوير ال

هادفة  تناسقةمسياسة عامة  ميستلزتحديا آخر  ةالبشري لموارداتعزيز  عملية شكلتو 

 .جميع المبادرات واألهداف اإلنمائيةل ا. ويجب أن يكون اإلنسان محوروفعالة
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مفيدة ال قيمبال لتمسكاتشاد الغد  علىتعين ي بها جب االلتزامياإلصالحات التي  انميدوفي 

م سلوك جميع حكالتي ت دبيةعد األخالقية واالوتشمل هذه القوا محددة.العالمية والو

واختالس المنافع  من أجل مكافحة الفساد بشكل أفضل ولةدال موظفيالتشاديين وخاصة 

 .لخا العامة، وعدم كفاءة اإلدارة العامة بشكل عام

 السلوك هذا ا بالقادة التقليديين الذين يجب عليهم التكيف معيتعلق هذا التغيير أيض

إلدارة العامة، أن ا معاونيهم مجرد تصفب ويجب على الزعماء التقليديين .اإلصالحي

وفي هذا  .ةالمشروع امواطنين رغباتتعكس  والتي موا شراكة حقيقية مع الدولةديق

وضعها تم يان  طشرب المجتمع وجهتن حسشكل األديان أيضا رصيدا رئيسيا لالصدد، ت

العلمانية التي تؤطرها، تجد أصلها في التاريخ المعاصر للثورة  المناسب.كان الم في

من مع السياق الوطني )بموجب قانون عضوي(  ناغمهات في اسبب شكليالفرنسية، وهذا 

 أجل تعزيز العيش معًا.

بإحداث ارتباك  تهددوعالوة على ذلك، تؤثر قضية ثنائية اللغة على التماسك االجتماعي 

 معينة مع األديان.اللغات ال بعض لطخبعيدًا عن  عمهادفي مجتمعنا. يكفي ببساطة 

التي تكون أحيانا إيجابية، وأحيانا  فهل ينبغي أيضا أن تكون بعض الممارسات التقليدية

 الحديثة؟، متوافقة مع قواعد الدولة لبيةس

الثقيلة، يمكن لتشاد أن تبعث من  لتوجهاتاأنه على الرغم من هذه بوأخيرا، ينبغي التأكيد 

تنمية  ألجللبناء سالم حقيقي  نيةالحسن  وقتالتحديات التي تواجهها. لقد حان  فعرجديد 

 قيم الجمهورية.شعبنا وازدهاره، على أساس 

 

 

 


