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 المقدمة

بإنشاء لجنة  القاضييوليو،  2الصادر بتاريخ  2021رم ع إ/روإ//102رقم  ينص المرسوم

يتم تعيين أعضاء اللجنة "على ما يلي:  ،تنظيم الحوار الوطني الشامل، في مادته التاسعة

عية حسب تخصصاتهم وخبراتهم نوالتنظيمية وتوزيعهم في لجان فرعية فنية ولجان فرعية 

الفرعية  أعضاء اللجنة. يأتي تعيين التنظيمية لجنةالبقرار إداري من رئيس وذلك  ،"المؤكدة

. عمل خمسة في هذا اإلطار االجتماعية القضايا وكلت إليهم مهام تناولالذين أ   5عية رقم ن

ّزعوا (25وعشرون ) المواضيع المختارة.  على ،طيلة أيام كثيرة ،في خمس مجموعات خبيرا و 

الجمعية  على مستوىمناقشة التقرير ص بعد خملال هذا ادعدبإ، قمنا المجموعة أعمال ختاموفي 

. يحتوي هذا الملخص على كل عناصر تقرير للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل العمومية

 وعية. ناللجنة الفرعية 

 التقرير  محتويات .أ

مع على التوصيات التي صيغت إثر اللقاءات التقرير الذي أعد في شكل جدول  اهذ يحتوي

ي الداخل والخارج، ومخلص عمل اللجنة الفرعية المواضيعية. وينقسم إلى فالقوى النشطة 

 أربعة أجزاء وهي: 

 المواضيع؛  -

 سياق النقاشات؛  -

 التوصيات؛  -

 .اإلجراءات المقترحة -

 داخل وخارج البلد.  وتوجد في المالحق، تقارير الجلسات التشاورية مع القوى النشطة في

 عرض محتوى التقرير  .ب

( مواضيع مختارة ويمكن عرضها في هذا الملخص 10يتكون محتوى التقرير من عشرة )

 بطريقتين: 

  : مواضيع ذات توصيات بسيطة .1

 والقيم والسلوكيات: األخالقيات، الموضوع األول
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 سياق النقاش -

الحظ المشاركون في النقاشات تدني األخالقيات العامة واحترام القيم في المجتمع، ويزداد 

أن الحظ المشاركون كما  لوسائل التواصل االجتماعي.السيء الوضع خطورة مع االستخدام 

، والمعلمين وأولياء األمور ال يؤدون األدوار المنوط بهم من حيث التربية الوطنية الدولة

 لمجتمع. فراد األ واألخالقية

 اإلجراءات المقترحة التوصيات

04 05 
 

 الموضوع الثاني: التضامن مع الفئات الضعيفة، مكافحة العوز والفقر  

 النقاش سياق -

 للنشاط ن، وينتج عن ذلك تقصير وعجز جليّ حضور الدولة في المناطق الريفية ضعيف جدا إن

في مجال  امحدود متراخية وتؤدي دوراالدولة ف الحكومي في مجال مكافحة الفقر والضعف.

األطفال في الشوارع، ما الف بحيرة تشاد مع آمثال: منطقة الشعب )عن معاناة الرفع التنمية و

آليات الدعم والتضامن الوطني لصالح  أما. (ألتباع حركة بوكو حرامفريسة سهلة يجعلهم 

في إطار عمل المنظمات الجهود الخيرية  حيث تنحصر كلشبه منعدمة،  فهي الفئات الضعيفة

كمحور  مكانتها الدولة تستعيد أن إذن من الضروريغير الحكومية والشركاء الماليين. 

من خالل تحديد آليات وخطط العمل التي تهدف إلى  ،لتدخالت اإلنسانية ومكافحة الضعفا

 العوز.  في إغاثة التشاديين الذين يعيشون

 المقترحةاإلجراءات  التوصيات

04 09 

 

 الموضوع الثالث: قضايا الجندر وتعزيز المرأة

 سياق المناقش -

 في العقود األخيرة في تشاد. ،بتعزيز المرأة ملحوظ في اإلطار التشريعي الخاصثمة تحسن 

عت الدولة وصادقت على العديد من النصوص الدولية الخاصة بحماية المرأة، كاتفاقية وقّ  حيث

واتفاقية الرضا  ؛(CEDEFللقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )األمم المتحدة 

واتفاقية ؛ 1962نوفمبر  07وتسجيل عقود الزواج بتاريخ  ،بالزواج والحد األدنى لسن الزواج

العديد من التعهدات . ويضاف إلى ذلك، 1967يناير  29جنسية المرأة المتزوجة بتاريخ 

واإلطار التشريعي الوطني الذي  ،والفتاة التشاديةلصالح المرأة  اتخذتها دولتنااإلقليمية التي 

كما اعتمدت تشاد العديد من النساء في المؤسسات العامة.  لنسبة المحددبفضل المرسوم  يثرأ  

( التي تساوي بين حظوظ الجنسين من حيث 2006رج//38القوانين التنفيذية )القانون رقم 
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القاضي بتوجيه النظام التعليمي في تشاد، واألمر الرئاسي  2018رج//16 رقم والقانون ،العمل

القاضي بتطبيق المساواة بين الجنسين في المناصب التعيينية واالنتخابية في  2018رج//12رقم 

في عام  (PNUD)برنامج األمم المتحدة للتنميةلقضايا الجندر مشروع  إضافة إلىتشاد، 

لألسف، ال يزال التمييز المبني على الجنس مشكلة حقيقية خاصة فيما يخص تولي  . 2015

القيود الثقافية، والدينية واالجتماعية  يضاف إلى ذلكالنساء للمناصب االنتخابية والتعيينية. و

أن نحصل على المزيد  من الممكنمن الدرجة الثانية وتقلل دورها.  ةالمرأة كمواطن فنّ التي تص

حظ النساء في الوظائف، حيث نال نسبةحول مسألة بعمق ينات من خالل التفكير من التحس

كما يوجد  .نظام المحاصصة بسبب قلة الكفاءات النسويةفيها وجود قطاعات ال يمكن أن نحترم 

% المخصصة )قطاع الصحة 30تتفوق فيها النساء ويتجاوزن نسبة ال بعض القطاعات التي 

داخل المجتمع التشادي حيث  النضال تكثيف. ومن ناحية أخرى، يجب والشؤون االجتماعية(

 عيق تحرر المرأة. الذي ي االجتماعيو الثقافي موجد الكثير من الوصي

 اإلجراءات المقترحة التوصيات

05 15 
 

 األرياف إلى المناطق الحضرية من نزوح حركات الالموضوع الرابع: مشاكل الهجرة و

  سياق النقاش -

 مرتكبي أكثر المآسيوتعتبرهم  السطات مع الشعوب النازحة بطريقة عشوائيةتتعامل 

بات  تساهلأن الوهذا الوضع مؤسف للغاية، خاصة فيها، في جميع النواحي.  متواطئينأو  

 ،ألحد األطراف الواضحالنزاعات القبلية وانحيازها  معاإلدارة العامة  في تعامل املحوظ

والال عقاب الذي يتمتع به المسؤولون الذين يرتكبون المعامالت المهنية وينتهكون حقوق  

رى والقروض الزراعية في اإلنسان. ويضاف إلى ذلك، غياب مؤسسات التمويالت الصغ

لقطاع  الدعم المقدم ناحية أخرى قلةنزوح الريفيين إلى المدن. ونالحظ من  المناطق التي تشهد

الفني مراكز التدريب ب االلتحاقفرص حيث نرى أن ، المحليعلى المستوى الحرف اليدوية 

   . معدومة والمهني

 اإلجراءات المقترحة التوصيات

04 04 
 

 تهريب األطفال الموضوع الخامس: 

 تعتمدإن النصوص القانونية الوطنية الخاصة بحماية الطفولة غير كافية. لذا من الضروري أن 

ل. وثمة حاجة تنظم حماية األطفااإلقليمية والدولية التي وتشاد النصوص القانونية المحلية 

في األنشطة وتشغيلهم استغاللهم جنسيا، وحقيقية لتطبيق القوانين التي تحظر االتجار باألطفال، 

  اللهم.غجرائم االتجار باألطفال واستالعقوبات الربحية. ويزداد الوضع سوءا مع ضعف 
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 اإلجراءات المقترحة التوصيات

03 04 

 حسب المواضيع( 05)الخمسالرئيسية التوصيات جدول  .ت

شتى أنواع والرشوة و، مكافحة الفساد، واالختالس، الوطنيةتهذيب الحياة  الموضوع األول:

  األموال العامة.  نهب

الذي  2015رج//2069بموجب المرسوم رقم  (IGEبالرغم من إنشاء المفتشية العامة للدولة )

، ال تزل عمليات اختالس المال 2020سبتمبر  06المؤرخ  2020رج//1889عدل بالمرسوم 

واإلدارة العامة  ،في المجتمع التشادي بصفة عامة متفشيةالعام واإلثراء غير المشروع ظاهرة 

 .  الرشوةتلقي عالمية لالمؤشرات التحتل تشادي ترتيبا ال يحسد عليه في وبصفة خاصة. 

 اإلجراءات المقترحة التوصيات

 الحاجة إلى ضمان استقاللية السلطات المكلفة بمحاربة الفساد؛  -

الحاجة إلى زيادة صالحياتها في مراقبة السلطات التنفيذية  -

 )خاصة رئاسة الجمهورية(؛ 

 الحاجة إلى إيجاد مؤشر وطني للتلقي الرشوة.  -

06 

 

 المشيخات التقليديةالموضوع الثاني: 

 سياق النقاش -

في في الفترة من االستقالل إلى يومنا الحالي.  ملحوظ للدولة بشكل اإلداريتقسيم ال تطور

مركز إداري وحوالي  39محافظة فرعية،  52محافظة، و 14تشاد موزعة إلى  تالماضي كان

 23لتصل إلى ، ازدادت هذه األعداد 2000مشيخة ومجموعات عشائرية. ومع بداية عام  400

 100.000سلطنة، وأكثر من  11بلدية ريفية، و 275و بلدية، 414محافظة، و 114والية، و

إدارة على  ازدياد الكيانات اإلقليمية يؤثرمشيخة تقليدية.  700رئيس قرية وفريق، وأكثر من 

  . وكفاءتها العامة اإلدارة فعاليةاللموارد المالية للدولة وعلى ا

 مواطنين ويساهمون في تضعيف سلطة الدولة.حساب ال علىيعيش مسؤولي هذه المؤسسات 

 اإلجراءات العملية التوصيات

عدم تسيس التقسيمات اإلدارية ووضع حدا 
لتدخل السلطات اإلدارية والسياسية في 

 التقليدية.   شئون المشيخات

 
02 
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 الموضوع الثالث: الطوائف الدينية 

 سياق النقاش -

 طقوسالمعتقدات والبأهمية كبيرة للتشاديين الذين يلتزمون والعادات والتقاليد  ، االعرافللدين

تنقسم الطوائف الدينية في تشاد أساسا الى ثالثة تيارات رئيسية: الفلسفية. الممارسات الدينية و

 اإلسالم والمسيحية والمعتقدات الوثنية. 

شؤون الدينية بال إدارة خاصة تهتمالحكومة التشادية  أنشأتفي ضوء هذا التنوع الديني، 

القضايا كذلك ووالطائفية  ديةائوالعقوزارة إدارة األراضي لحل المشاكل الدينية  داخلوالعرفية 

يسمح  صريح وزاريالتي حصلت على ت الدينية ميع المؤسساتوهي مسؤولة عن ج .التقليدية

هذه اإلدارة بأداء عملها المتمثل في  متهت، 1993. ومع ذلك، منذ عام لها بممارسة عملها

 الدينية. متابعة األنشطة

 اتالمقترح  التوصيات

 لدولة؛ل الطابع العلماني احترام -
الدينية التي يجب أن تخضع للقوانين هيئات ال تسييسعدم  -

 واللوائح التي تحكم الجمعيات؛
الدينية باستثناء  وقف تدخل الدولة في إدارة الشؤون -

 تعصب الدينية )الوقاية من اليمناالحتياجات األ
 .والتطرف العنيف(

 ةميزانيالدينية، من والمؤسسات المنظمات  تمويلضمان  -
 الدولة.

10 

 

 الموضوع الرابع: الدية

 النقاش سياق -

 93،  92) القرآنية  اآليات كما جاء في(  المعنوي لضرراالتعويض المالي لجبر الدية او )

( من طرف مالية التعويض )عيني او قيمة ويكون. سورة المائدة ( 45سورة النساء، واآلية 

عائلة الجاني الى اسرة الضحية في حالة ارتكاب الجريمة. يعتبر هذا التعويض اصالحا يهدف 

في أوساط المسلمين أصبحت منتشرة في  راسخةالى إيقاف االنتقام. الدية كممارسة واسعة 

. لغير المسلمين يشكل نوعا من التخوف وهذا اصبح  بعض التجمعات التشادية غير المسلمة،

 . طبقهاالهيئة التي ت رأياعتمادا على  بطرق مختلفةتها ممارس النها اصبحت
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الجانب المدني لجريمة الدم  تسهل في معالجة ةديبالسمى ت ية التيالتعويض الترضية هذه إن

 أم ال. ميثاقا ملديه نيالطرف بين اعتمادا على ما إذا كان

ميثاق بين الطرفين. كان هناك  يا إذاتحذف نهائأو في بعض الحاالت  الدية قيمةتم تخفيض ت

تدفع الدية كاملة للطرف الذي فقد فردا من االسرة في حال عدم وجود ميثاق من ناحية أخرى، 

 .علما بان الدية ال تسقط حق الدولة في مالحق الجاني بالحق العام، بين االسرتين

ال يرى  .للجاني إدانة جنائية اجريتحتى لو  هيةتمن، ال تعتبر الجريمة التسوية حال لم تتمفي  

تم في تشاد  رسةاممال يةالد ان. لوجهة النظر القمعية نفس منظور العدالة الحديثةالبعض ب

 القرآن في المنصوصة ةلية التي تميزها عن الديمن خالل التفسيرات االجتماعية المحاثرائها 

 .الكريم

 اإلجراءات المقترحة توصيات

 
مدني في المجتمعات التي  كإصالح ةل ممارسة الديوقبتم  -

تعترف بها على النحو الموصى به في األحكام الدستورية. ال 
 .القانونية ها ان تشكل عائقا لإلجراءاتيمكن

 

03 

 

 للغويةا ثنائيةالخامس: ال الموضوع

 النقاشسياق  -

م على ان اللغتين الرسميتين للدولة هما الفرنسية 1996ينص دستور جمهورية تشاد لعام 

بطريقة  وتعليم عمل لغتي تكونا أن يجب الرسميتين اللغتين هاتين أن يعني هذاوالعربية. 

 الفرنسية كانت ،م1960 عام في تشاد استقالل فمنذ تماًما، الحقائق متساوية. لكن يختلف واقع

درس  التي العربية باللغة الرسمي االعتراف من الرغم على تقريبًا الوحيدة العمل لغة هي

 لكوادرا من كبير عددا ويهمش يستثني الوضع هذا. الوطنية وتعلم بها العديد من الكوادر

 .بالعربية الناطقين

 بأن االعتقاد إلى التشاديين من العديد يدفع العربية واللغة اإلسالم بين الخلط إن عام، بشكل

 أذهان في وانسداًدا مقاومة تخلق الفكرة وهذه والمسلمين، اإلسالم لغة هي العربية اللغة

  .اللغة ثنائيةواجب  تنفيذل همأمام عقبة يشكل مما مسلمين،ال غير التشاديين
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 وتنظيمية، تشريعية أحكاًما مطلق بشكل يتطلب اللغوية للثنائية الكامل التطبيق فإن ذلك، ومع

 في تدريجيًا العربية اللغة بدمج تسمح محددة دعم تدابير إلى باإلضافة ضخمة، مالية وموارد

 اللغة تعليم نظام هناك ألن التعليم لن تواجه مشكلة في سؤلةالم هذه أنعلما ب العامة، اإلدارة

 .الدولة وتدعمه به معترف

 يتعلق وفيما. والعربية فرنسيةلل ما حد إلى الكاملة معرفةبال اللغة ثنائية تعني تشاد، حالة في

 مدى على. وتواصل عمل كلغتي اللغتين هاتين تعايش هي اللغة ثنائية فإن التشادية، بالدولة

 وغرضها نطاقها حول عديدة نقاشات موضوع تشاد في اللغة ثنائية مسألة كانت عقود، عدة

 ثنائي يكون أن يجب ومن اللغة ثنائية هي ما. بدقة ومخططها محتواها تحديد دون ومتطلباتها،

 كل يكون أن يجب هل. بخصوص هذا الموضوع االرتباكب أصيب الناس لذلك نتيجة اللغة؟

 أن يجب هل باألحرى أو بطالقة والعربية الفرنسية يجيد أي اللغة، ثنائي البلد هذا في فرد

 عمل؟ كلغة الرسميتين اللغتين كلتا العامة اإلدارة تستخدم

 .كواقع عملي اللغة ثنائيي والشاديين تشادان تصبح  هو المثالي

 جراءات المقترحةاإل توصيات

علما بأن  ،للعمل نلغتيال واستخدام االعتراف اللغة بالثنائيةعنى ي -
 .وعالمية علميةلغة  العربية لغةال

 يخلق الذي العربية واللغة اإلسالمي الدين بين الخلط حظر يجب -
 .مسلمينال غير مواطنينال جانب من معينة مقاومة

10 

 

 الخالصة

 عن 05رقم  المواضيعية الفرعية اللجنة عليها عملت التي( 10) العشرة الموضوعات أسفرت

 في االعتبار في عمليا أخذت إجراءً ( 68) وستين وثمانية توصية( 42) وأربعين اثنتين

 تقديم تم ،05 رقم الموضوعية الفرعية اللجنة تقرير خالل من أنه إلى اإلشارة وتجدر. التقرير

وعلى مستوى  البالد داخل في النشطة القوى مع المشاورات عقب وهادفة وجيهة توصيات

 في الفرعية اللجنة قبل من االعتبار في أخذها تم التي التوصيات هذه دمج سيتم. المغتربين

 خالل نقاشات عيضامو تشكل هذه التوصياتس. للجنة المنظمة للحوار الوطني النهائي تقريرال

 .الشامل الوطني الحوار جلسات

 


