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 المقدمة

أبريل  20إدريس ديبي إيتنو بتاريخ  المشير بعد الوفاة المأساوية لرئيس الجمهورية

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

م. اذ يرغب أبناء 1993شبيها بالمؤتمر الوطني المستقل الذي اقيم في عام  شامل، وطني

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

 تعاني منها البالد.

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

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

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

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

 الدستور، اصالح المؤسسات والعملية االنتخابية".

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

زامهم وتفانيهم الال عميقة معترف بها لكل منهم في مجاله. يعتبر هذا التقرير هو نتيجة الت

 محدود إلنجاز هذه المهمة.

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

تشخيص المبادرات السابقة، مصحوبة بدراسة استطالعية للمبادرات والممارسات 

 سي السلمي.الحميدة من اجل الحوار وبناء عقد اجتماعي مستدام لالنتقال السيا

كما ينتظر من مختلف خبراء اللجان، جرد للموضوعات السياسية واالقتصادية  

واالجتماعية للبالد، ألجل تحديد عدد من الموضوعات التي من المحتمل أن تشكل محاور 

 للنقاش خالل الحوار الوطني الشامل والمستقل.

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

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

 انسب لترسيخ القيم الديمقراطية وتعزيزها وطنيا.

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

نة لألزمات السياسية والمؤسسية لبالدنا. للقيام بذلك، يجب واقتراح الحلول الممكالمشكل 

تحديد التناقضات والثغرات وأوجه القصور في قوانيننا ومؤسساتنا. بهذا اإلجراء يمكننا 

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

 المناقشات، نقل وتوصيل المعلومات بشكل أفضل اثناء الحوار المنتظر. 

 المنهجية: 

وبعد االستناد واالستفادة من جميع الوثائق واللقاءات المشابهة للحوار الوطني التي تم 

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

 متعددة التخصصات ألعضاء هذا الفريق. 

كانت الدراسة نوعية بشكل أساسي لكنها تطلبت تنوًعا في أدوات البحث من ناحية المنهج 

، الذي جعل من الممكن االطالع على والتشاركي البحثي القائم على التحليل الوثائقي

ء سير عمل المؤسسات المختلفة، التجارب الدستورية والمؤسسية السابقة. وأثناء تقييم أدا

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

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

 االستنتاجات.

تقل المرتقب، من ناحية أخرى، ووفقًا لالختصاص ومتطلبات الحوار الوطني الشامل المس

ومن خالل عمل بعثات التشاور الداخلية والخارجية وضعت مجموعة من األسئلة بمثابة 

 استبيان لجمع المعلومات.

 وقد قامت اللجنة عمليا بالخطوات التالية:

 االجتماع التمهيدي مع مكتب اللجنة المنظمة للحوار الوطني ومكتب اللجنة الفنية 

 صياغة مذكرة ارشادية واستبيان 

 ستبيانالانعقاد جلستين عامتين للقيام بتعديل المذكرة االرشادية وا 

  اجتماع لتحديد النطاق مع اللجنة العلمية ألجل اعتماد المذكرة االرشادية

 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، واستقاللية السلطة المؤسسات، والعالقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائي

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

المحلي قام بدوره بفحص اإلدارة اإلقليمية، والحكم المحلي، وتقييم سياسة الالمركزية. 

لى أخيًرا ركز المحور الثالث المتمثل في األحزاب السياسية والعملية االنتخابية ع

المواضيع التالية: النظام الديمقراطي، العملية االنتخابية، األحزاب السياسية، مدة الوالية 

 االنتخابية الواحدة، قانون االنتخابات ومؤسسات إدارة االنتخابات.

بناًء على التحليالت الوثائقية والمعلومات التي تم جمعها، أتاحت الدراسة إلصدار 

 الخالصة التالية:

 األول: الدستور والمؤسساتالمحور 

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

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

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

ي مناقشة الحلول الممكنة لألزمات المتكررة في بلدنا بشكل أفضل، اكتفى الفريق فقط ف

م لتقييمهما وعرض نقاط قوتهما وضعفهما، وأخيراً 2018م 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 

االجتماعي التشادي، عن طريق االستفتاء وأصبح أول دستور للعصر الديمقراطي بعد 

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

دستور يمكننا بوضوح شديد تحديد طبيعة النظام السياسي االستفتاء.  ومن خالل ذلك ال

 .الذي رغب فيه المكون التشادي، أي نظاما شبه رئاسي

في شكل جهود  (CNS) اذ كشفت لنا الدراسة عن إنجازات المؤتمر الوطني المستقل

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

  :اديين وكانت مناقشاتهم حرة وموضوعية، ويمكن أن نالحظ االتيالتش
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 تعزيز الحريات األساسية العامة والتعددية السياسية. 

 وجوب تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات بوسائل الرقابة المتبادلة في بين السلطات؛  

 إنشاء المؤسسات الكبرى للجمهورية؛  

 إعادة التأكيد على ثنائية اللغة؛  

 د والية رئيس الجمهورية بواليتين غير قابلة للتجديد، خمس سنوات لكل والية؛تحدي   

 علما بان نقاط القوة المحددة هذه ليست شاملة يتم اعتماده عن طريق االستفتاء؛. 

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

 زيةإنشاء أربعة مستويات من الوحدات االدارية الالمرك (CTD)  مما يجعل من

 الصعب تنفيذ الالمركزية؛

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

المنبثق من المنتدى الوطني الشامل األول وتم اعتماده من قبل  2018فيما يتعلق بدستور 

ف بالنظام الرئاسي الجمعية الوطنية. ان هذا القانون األساسي خلف نظاما سياسيا يعر

المتكامل. في ضوء تحليل مثل هذا النظام السياسي يبدو انه يتالءم مع النظام الذي يدرس 

في إطار القانون الدستوري. وذلك يعقد في تصنيف طبيعته بدقة. من ناحية فنية انه نظام 

  تتداخل فيه السلطات.

القانون األساسي، تشير الدراسة  عرف عليها بعد تحليل هذاتكنوع من نقاط القوة التي تم ال 

 بأن لديها على وجه الخصوص:

 اعاد تقييد االنتداب الرئاسي؛   

 تعزيز خاصية المعارضة الديمقراطية؛ 

  ادخال المسائل المتعلقة بالقضايا الحالية وتقييم السياسات العامة كوسيلة للسيطرة

 على عمل الحكومة من قبل الجمعية الوطنية؛

  العسكري؛إقامة القضاء  

 تعزيز مكانة النساء والشباب في إدارة الشؤون العامة؛  

 تبسيط الخطة اإلقليمية وتخصيص المزيد من الحكم الذاتي للمجتمعات؛  

 .إضفاء الصبغة الدستورية على اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
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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؛   

  تقليص المجلس الدستوري ومحكمة الحسابات ومحكمة العدل العليا إلى غرف

  بسيطة للمحكمة العليا؛

 عاما؛ 45 تحديد الحد األدنى لسن المرشحين لالنتخابات الرئاسية الى 

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

 .التشريعية

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

والتي بدورها تضمن استقرار الدولة. وبالنظر إلى الطابع الجديد الذي تتبناه البالد النابع 

الوطني الشامل والعديد من المطالب )شكل الدولة والواليات االنتخابية ونوع  من الحوار

البرلمان، إلى آخره(، سيكون األمر أكثر توافقا العتماد هذا الدستور الجديد عن طريق 

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

م، االحتفاظ بالنظام 1996غرار ما تم اعتمادها في دستور عام يقترح فريق الخبراء، على 

 الشبه الرئاسي رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء.

بخصوص الدولة والسيادة، على الرغم من ان أحكام الدستور األخير المتعلقة به شكلت 

ني خطوة كبيرة نحو األمام، تقترح الدراسة إثارة مسألة اللغات الرسمية في الحوار الوط

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

 اإلنجليزية كلغة ثالثة؛ ويتم يحدد طرق تدريسها وكيفية استخدامها بقانون.

ص التحليل إلى أن األحكام ذات الصلة الواردة في دستور خلفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ي

دة ادراجها في الدستور المقبل. اذ يقترح فريق الخبراء إعادة يمكن إعاحيث م، 1996عام 

 النظر 

في المسائل المتعلقة بشروط األهلية لمنصب رئاسة الجمهورية. وتشمل هذه الشروط الحد 

األدنى والحد األقصى للسن، والجنسية األصلية للوالدين والجنسية المزدوجة. بالنسبة 
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عاما.  70عاما وتحديد الحد األقصى إلى  35نى إلى للعمر، يقترح الفريق خفض الحد األد

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

 تعديل األحكام المتعلقة بمدة الوالية والحد األقصى للعمر مصونة.

كل الدولة الموحدة اذ يشير تحليل شكل الدولة إلى أنه منذ استقاللها، لم تختبر تشاد إال ش

في شكلها المركزي والمتغير المعروف بالالمركزية المشددة الناتج من المؤتمر الوطني 

م. بعد التطور التاريخي للتنظيم اإلداري واالقليمي، دونت الدراسة 1993السيادي لعام 

 بعض اإلصالحات التالية:

  م1962اصالح عام 

م مناطق إدارية جديدة )ازدياد عدد 1962مايو  22الصادر بتاريخ  15أنشئ القانون رقم 

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

المؤرخ  04الصالحية االقتصادية ونظام الممارسة الكاملة. خالفًا لألمر الرئاسي رقم 

بهم مثل المجلس م لم يعد تعيين رؤساء البلديات ساريا، بل يتم انتخا1960فبراير  13

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

 الديمقراطية المحلية.

  تجميد عام 

م الدستور والنصوص التابعة له والمؤسسات الناتجة 1975أبريل عام  13علق انقالب 

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

 الفرعية.

  م1985االستعادة الجزئية لعام 

م بلديات متوسطة األجل تديرها 1985يوليو 24المؤرخ  17أنشأ األمر الرئاسي رقم 

 لجان إدارية ولم يتم انتخاب أعضائها. 

  م وشكل الدولة الوحدوية شديدة الالمركزية المنبثقة 1990العصر الديمقراطي لعام

 م.1993تقل لعام من المؤتمر الوطني المس

م وأرسى المؤتمر الوطني 1990تم تحرير الحياة السياسية بعد سقوط نظام هابري في عام 

 م مبدأ الدولة الوحدوية شديدة الالمركزية.1993المستقل المنعقد في عام 

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

 مركزية." مجموعات إقليمية ال
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م، المنظم لوضعية الوحدات 2000فبراير  16المؤرخ  2حدد القانون األساسي رقم 

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

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

 لها انتخابات. األخرى لم تنظم

م، تم عقد المنتدى الوطني الشامل األول، والذي يعزز الالمركزية ويحتفظ 2018في عام 

بمستويين من الوحدات االدارية المؤهلة لالستقالل الذاتي مثل المحافظة والبلدية على 

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

م، تم إجراء تقييم لقرارات المنتدى األول لصالح المنتدى الوطني الشامل 2020عام في 

الثاني الذي حافظ على وضع الوحدات اإلدارية المتمتعة بالحكم الذاتي ولكنه يعيد تفعيل 

 المقاطعات.

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

 درالية.والدولة الفي

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

وتطبق قراراتها في جميع أنحاء األراضي الوطنية. هناك طابع وطني واحد. يمكن أن 

تكون الدولة الوحدوية: مركزية أو المركزية أو إقليمية. من حيث االمتيازات، تسمح 

 بما يلي:الدولة الوحدوية 

 الوحدة الوطنية والتضامن عزيزت. 

 توحيد التشريعات. 

 الكفاءة في اتخاذ القرار. 

 تحسين مراقبة التراب الوطني. 

 :كعيوب بشكل عام في الدولة الوحدوية

 تركيز سلطات اتخاذ القرار؛ 

 منح استقاللية منخفضة للكيانات المحلية؛ 

 .ضعف اإلدارة في توزيع الموارد الوطنية 
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 السياق التشادي، إن أوجه القصور للدولة الوحدوية يتمثل فيما يلي:في 

 الممارسة التعسفية واالستبدادية من طرف السلطات المركزية؛ 

 التأخير أو إيقاف عملية تطبيق الالمركزية؛ 

 التوزيع غير العادل للموارد العامة. 

 .عدم مراعاة التطلعات المحلية 

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

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

المؤثرة على السيادة  يةبين المستويين االتحادي والفدرالي. اذ تظل الدولة الفدرالية القو

 .ع، والعملة(الدولية بشكل عام )الدبلوماسية، والدفا

تشكل الواليات الفيدرالية كيانات سياسية لكل منها سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، 

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

الفيدرالية: تتكون السلطة التشريعية الفيدرالية من مجلسين، أحدهما يمثل سكان الدولة 

لفيدرالية، واآلخر يمثل الواليات الفيدرالية )مجلس الشيوخ األلماني ومجلس الشيوخ ا

 األمريكي، إلخ.(

 مميزات الدولة الفدرالية تتمثل في االتي:

  مبدأ المساواة: الدول الفيدرالية متساوية بالرغم من وزنها الديموغرافي أو الجغرافي

 أو االقتصادي.

 ت االتحادية في حياة الدولة الفيدرالية من خالل ممثليها مبدأ المشاركة: تشارك الواليا

 في الهيئات الفيدرالية؛

  مبدأ االستقاللية: ويشمل ذلك اتخاذ القرار واالستقاللية اإلدارية في المجاالت التي تقع

 ضمن اختصاصهم الحصري وكذلك من خالل هيئاتهم المنتخبة.

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

 استقالل حقيقي للواليات االتحادية؛ 

 حسن إدارة الموارد المحلية 
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 .مشاركة المواطنين بطريقة فعالة في إدارة الشؤون العامة المحلية 

 فيما يتعلق بنواقص الدولة الفدرالية تكشف الدراسة عن النقاط التالية:

  والسلطات بين الدولة الفيدرالية والواليات صعوبات في تقاسم الموارد والمساحات

 االتحادية؛

 خطر التقسيم / االنفصال عن الدول الفيدرالية؛ 

 مضاعفة مراكز صنع القرار ومستويات النصوص المعيارية والمؤسسات؛ 

 .المنافسة السلبية بين الدول الفيدرالية 

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

 الخصوص منها ما يلي:

 سوء التبني واستيعاب مفهوم الفدرالية؛ 

 هشاشة الدولة بعد العديد من النزاعات المسلحة واألزمات السياسية؛ 

 .سوء توزيع الموارد المالية والبشرية والمادية 

 .إضعاف الشعور القومي وإظهار فكرة االنفصال واالنقسام 

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

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

نعتبره من مخرجات المؤتمر الوطني السيادي. إن عملية التشخيص حول أهمية استعادة 

ها سيؤدي إلى نتيجة متوازنة، ألنه المؤسسات الرئيسية التي تم إلغاؤها أو إعادة تنشيط

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

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

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

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

 المفرط لبعض المؤسسات يبدو أنها تشكل مشكلة.

بعد التحليل، أوصت الدراسة بإعادة مجلس الشيوخ إليجاد نوع من الحيوية التي يفتقدها 

مجلس الدستوري كمؤسسة قائمة بذاتها او نظامنا البرلماني. كما تقترح الدراسة إعادة ال

( إلى السلطة HCCمحكمة دستورية عليا. يشيد الفريق بتحويل المجلس األعلى لإلعالم)
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، من خالل ترقية وضعية 2018( في عام HAMAالعليا لإلعالم السمعي البصري )

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

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

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

رؤساء المؤسسات، باستثناء رئيس المحكمة العليا. لألسف، ألغيت هذه اآللية إلى حد ما، 

لطة العليا لإلعالم السمعي البصري من قبل رئيس واستبدلت بتعيين رئيس الس

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

في تنفيذه لمهامه الدستورية. من الضروري أن نعيد التفكير في طريقة تعيين رئيس 

زمالئه. إذن  ن قبلالسلطة العليا لإلعالم السمعي البصري، وأن نختار آلية انتخابه م

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

 إعادة النظر في طريقة اختيار رئيسها. 

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

-190-إإوإ-01/11( رقم CEMACالمركزية ) المجموعة االقتصادية والنقدية إلفريقيا

، المتعلق بالقوانين المالية، وذلك من أجل تنظيم 2011ديسمبر  19بتاريخ  22-س م

الحسابات العامة وتعزيز الحكم الرشيد. وتقترح الدراسة إبقاءها ضمن المؤسسات الكبرى 

 للدولة.

إدارة وحل شتى أنواع ونظرا للوضع الحالي الذي يقتضي إيجاد آلية فعالة لمكافحة و

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

 . 2009سبتمبر  11بتاريخ  09رج//031حدده القانون رقم 

وأخيرا، تناسقا مع مقترح إعادة مجلس الشيوخ، يقترح الفريق إيجاد برلمان بمجلسين 

 . )مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية(

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

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

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

قالليته عن السلطات العامة، وافتقاره إلى الحياد، ورسميته المبالغة مع بسبب ضعف است

قلة فاعليته، وافتقاره إلى الموارد المالية والوثائق، والتدريب المهني واألخالقي غير 

الكافي لفاعليه الخ. أكمل الفريق تناوله لهذه الجوانب بتقديم الكثير من المقترحات، نذكر 

 ال الحصر، ما يلي: منها على سبيل المثال 
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االستمرار في تنفيذ السياسة التاهيلية للقضاء في تشاد وتنظيم مؤتمر عام جديد  ◄

 للقضاء؛ 

عمل اصالحات عميقة في المجلس األعلى للقضاء من حيث مساهمته في تحقيق  ◄

 استقاللية حقيقية وعادلة للجهاز القضائي 

 

 المحور الثاني: إدارة األراضي والحكم المحلي

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

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

في سير عمل الوحدات اإلدارية الالمركزية، والتجمعات المستقلة وأخيرا المشيخات 

اسة بعد ذلك مدى جدوى اعتماد النظام الفدرالي وعدمه، التقليدية والعرفية. وتناولت الدر

 الذي يطالب به بعض التشاديين اليوم. 

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

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

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

ا هو الحال في كثير من األحيان عند حصول االضطرابات االقتصادية المستدامة. وكم

 في الدولة، يستحق هذا الموضوع أن يطرح للنقاش بشجاعة. 

 المحور الثالث: االحزاب السياسية والعملية االنتخابية

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

ة، وتحليل نقاط القوة والضعف وصياغة التوصيات من ناحية والعملية االنتخابية من ناحي

 أخرى. 

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

بعضها صعوبات في العمل ألسباب عديدة أهمها تمويل األحزاب السياسية، سواء كان 

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

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

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

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

 وضعية المعارضة، 

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

. مع ذلك، يجب أن 2018أغسطس  30بتاريخ  2018رج//040األمر الرئاسي رقم 
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نعترف أن القانون الخاص بوضعية المعارضة قدم شيئا إيجابيا فيما يخص والية رئيس 

(. ومن نقاط القوة المالحظة 8لمعارضة التي تمتد إلى نهاية الدورة التشريعية )المادة ا

أثناء الدراسة، عدم السماح لرئيس المعارضة باالزدواجية الوظيفية أي بأن يكون عضوا 

 . ةفي الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيس للمعارض

ختلفة المنظمة لألحزاب في ضوء التعديالت التي أجريت على النصوص القانونية الم

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

جديد تحت مسمى ميثاق األحزاب السياسية. وفي ذات اإلطار، يقترح الخبراء مراجعة 

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

 ة في تشاد. المعارضة السياسي

وأخيرا، في الجزء المخصص للعملية االنتخابية، استعرضت الدراسة اإلطار المؤسسي 

واآلليات المختلفة التي أعدت لتنظيم العملية االنتخابية. كما هو الحال في األجزاء السابقة، 

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

وني أو التنظيمي، بل وحتى فيما يتعلق بالجوانب الفاعلة لإلجراءات االنتخابية في القان

 دولتنا. 

هناك الكثير من التوصيات حول العملية االنتخابية وال نستطيع ذكرها كلها في الملخص. 

 فيما يلي بعض هذه التوصيات: 

بعدد أقل من مستقلة وتوافقية، مكلفة بتنظيم االنتخابات،  إنشاء مؤسسة دستورية ◄

 األعضاء، على أن يتم تحديد الكفاءات المطلوبة بقانون تنظيمي؛ 

وضع الية توافقية لتطوير فكرة مكاتب االقتراع المتنقلة تسمح للرحل بممارسة حقهم  ◄

 الوطني االنتخابي، وضمان نزاهة، وشفافية ومصداقية التصويت؛ 

تصاالت لتحويل نتائج االقتراع النظر في إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات واال ◄

( OGEمباشرة من مكاتب االقتراع إلى الخادم المركزي للهيئة العامة لالنتخابات )

 من خالل تطبيق خاص يثبت في هواتف رؤساء مكاتب االقتراع الخ...  

 


