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  أعزاء المواطنین والمواطنات التشادیین والتشادیات

م، ستحظون بفرصة اختیار من سیقود وطننا خالل السنوات الخمس 2016في شھر أبریل ومایو من العام 
  . المقبلة

، لم تتحسن أوضاع حقوق اإلنسان والحریات المدنیة 1990بالرغم من انتھاء النظام الدیكتاتوري في العام 
حقوق اإلنسان والحریات األساسیة ومازالت  .من جدید إلى دائرة الدیكتاتوریةوعاد البلد . حقیقيبشكل 

  . نادستور یضمنھا التيحریة التظاھر  انتھاك تنتھك دائما، على غرار

تجاه بعض األفراد قط بھذا الضعف  الدولة تكن ، لم1993اتفاقیات المؤتمر الوطني في العام من  وبالرغم
 ، التي من المفترض أن تكون أدواتفاإلدارة والجیش والقضاء. بسلطة مطلقةالتي تتمتع اعات جمالو

مؤسسات أسریة في خدمة  الیوم وأصبحت اھماتدیمقراطیة والتنمیة، تم تحریف مھلتعزیز دولة القانون وال
  . واحدة عشیرة

فقد . المستوىمساواة االجتماعیة أبدا ھذا الظلم وعدم ال یبلغ، لم 2003مع استخراج البترول منذ عام و
لتوضع الكبیرة  كل القطاعات االقتصادیة والمالیة ذات العائداتممتلكات الدولة كما تمت خصخصة  تنھب

الموارد الوطنیة من خالل شبكات أشبھ ما تكون غلت استُ . شرذمة صغیرة على أسس قبلیة تصرف تحت
عن نھب أموال  تنتجف. بالمافیا لیتم توزیعھا على أعضاء النظام وداعمیھ من السیاسیین والعسكریین

والطبقات الضعیفة من الشعب التشادي ھم ضحیا ھذه  الحالیةاالجتماعیة والدول األزمة االقتصادیة 
ن وكذلك جمیع التشادیین الذي ال یؤیدون النظام ووالشباب والمعوقاألزمة بشكل أساسي، وخاصة النساء 

  . الحاكم

ھذا القدر من أبدا لدیھ وعلى الرغم من الوضع االجتماعي المتردي الذي یعیشھ التشادیون، لم یكن 
  . في استقامة وطننا المشاركةعندما نقرر أنا أعي حجم المسؤولیة التي نتحملھا معا , على التغییر یمةالعز

  أعزاء المواطنین والمواطنات التشادیین والتشادیات

التشادیین المؤمنین  كلمع جتیجب أن یلذا . وم في مفترق طرقإن دولتنا الی
من واجبنا أن . النطاقواسعة مقاومة وطنیة في حركة بشكل عاجل بالتغییر 

تجدید و وطنیة إلصالح لشروع بحزم في سیاسة للص البلد من كل قوى الشر نخّ 
  . الدولة

تعطي دولتنا ھذه الفرصة الوحیدة لتحقیق التغییر الذي  2016إن انتخابات عام 
. تشادلبناء مشروعي كم إلى االنضمام بكثافة إلى أدعو. طالما انتظره الجمیع

القیم التي ستكون سمات  لنستعید معاجمیعا األسس التي ستحكم وطننا؛  لنضع
  .أمتنا

  

  

 صالح كبزابو
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التوفیق بین مؤسسات الدولة واحتیاجات  .1
 مجتمعنا  

قد أتاح لنا  1993عام الإن المؤتمر الوطني في 
وغرس أساس توافق سیاسي یجاد فرصة إل

. یسود فیھا المساواة دیمقراطیةو جمھوریة عادلة
لألسف أھدر النظام كل ھذه الجھود بشكل 

ھدف ضمان الوحدة والتماسك ب. ممنھج
وذلك االجتماعي، یجب أن نصلح بین التشادیین 

  . 1996بإعادة األسس المذكورة في دستور عام 

 الوطنیةیجب أن یضمن دستورنا وحدتنا  .1.1

أتعھد بإعادة كتابة الدستور الذي تم التصرف فیھ 
 البنود التي تحددبدون أدنى حیاء، وذلك برفع 

مدة وعدد الفترات إلى درجة قیم الجمھوریة التي 
أما أنا فلن . أو المساس بھا ال یمكن مراجعتھا

أطلب أكثر من فترتین رئاسیتین مدة كل واحدة 
  .ا خمسة سنواتممنھ

سلطات مؤسسات دة التوازن بین أتعھد بإعا
إذ إنھ من . وسلطة رئیس الجمھوریةالجمھوریة 

السیاسیة  األدوارإعادة تحدید الضروري 
مؤسسات كالمجلس االقتصادي واالجتماعي ل

والثقافي، ووساطة الجمھوریة، والجمعیة 
  . الوطنیة والمجلس الدستوري والمحكمة العلیا

جدیدا لألحزاب السیاسیة وقانونا  اسأقترح قانون
 بتنظیمانتخابیا جدیدا یلیق بدولة دیمقراطیة وذلك 

  . حوار وطني شامل

المحلیة  اتحدات السلطلو ةالسلط إعطاء .1.2
 عن طریق المركزیة أكثر دینامیكیة

أتعھد بالتطبیق الكامل والنھائي لالمركزیة 
المقررة أثناء المؤتمر الوطني والتي ینص علیھا 

یجب أن تكون الالمركزیة توزیعا فعلیا . الدستور
  . للسلطة ولیس مجرد إجراء إلدارة األراضي

سأقوم فورا بتقطیع األراضي بشكل متناسق 
 نالتجمعاتومرئي اقتصادیا وسیاسیا اجتماعیا 

  . الالمركزیةالمحلیة 

السلطات الممنوحة  تبعلتُ سأبذل قصارى جھدي 
بالموارد الالزمة الالمركزیة المحلیة للتجمعات 

  . للعمل وذلك بشكل مباشر وفعلي

من الضروري تنفیذ وتنظیم ما ورد في المادة 
ب المتعلقة بما من الدستور فیما یخص النس 211

المحلیة في التجمعات  األرض وباطنھاتنتجھ 
  .   الالمركزیة

نظام لموظفي على اعتماد سأعمل جاھدا 
لمنح وإیجاد قانون  التجمعات المحلیة الالمركزیة

بغیة  قصیرة فتراتفي  الحكومیة العطاءات
 . تحقیق الالمركزیة النموذجیة وجعلھا فاعلة

  

 سیكون القضاء مستقال وأكثر نظاما .1.3

سأضمن  في مھامي كرئیس للجمھوریة،
لتحقیق ھذا الھدف یجب حتما . استقاللیة القضاء

إعادة ھیكلة المجلس األعلى للقضاء وكذلك نظام 
تدخل السافل للقد حان األوان لنضع حدا ل. القضاة

للسلطة السیاسیة في القضاء وإدارة مھنة 
  . القضاء

 شفافیةسأقوم بإعادة تنظیم القضاء من أجل إیجاد 
حتى  القضائیة المختلفةفي مھام المؤسسات أكبر 

ھذه األخیرة لألسس اإلداریة  تستجیب
للقضاء  مستقالوسأضع نظاما جدیدا . والقضائیة
  . مع مجلس وطني ومحاكم إداریةاإلداري 

إن المراجعة الشامل للخریطة القضائیة  
والسجون، وإیجاد سیاسة سجون إنسانیة 

النصوص القضائیة واجتماعیة، تتوافق مع 
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والدولیة ستكون من صمیم عمل الوطنیة 
 .حكومتي

   

متواصل لتدریب تمھیدي وبإعداد خطة مر آس
جھازنا تعقد إلى أكثر فاعلیة وتنوعا نظرا 

سیخصص لكل جھاز قضائي الئحة . يقضائال
  . لألخالقیات

إنھ من الضروري أن یتمتع القضاء باإلمكانیات 
وبذا . الالزمة لتنفیذ األحكام البشریة واألدواتیة

أنا أؤمن أنھ بإمكاننا أن نضع حدا لالعقاب الذي 
  . یوميبشكل ا نیعاني منھ شعب

 الثنائیة اللغویة كعامل لالندماج الوطني .1.4

اللغتین "من الدستور على أن  9تنص المادة 
لذا ". ما الفرنسیة والعربیةالرسمیتین للدولة ھ

وضع الثنائیة اللغویة وخاصة دعم اللغة فإن 
لدولتنا  حسأقتر. العربیة، سیكون ضمن أولویاتي

سیاسة لغویة معدة بشكل جید، سیاسة تتیح 
حسب الرسمیتین اللغتین استخدام للمواطنین 

الحاجة وجعلھا وسیلة للتعایش السلمي بین 
  . المجتمعات

سأقوي استخدام اللغتین الرسمیتین في اإلدارة 
في كل المراسالت والوثائق وامة وخاصة الع

ھذا الھدف، سیستفید الموظفین  لتحقیق. اإلداریة
وعمال الدولة من دورات مكثفة لزیادة إجادتھم 

  . للغتین

سأنشأ أقسام للترجمة في مؤسسات الدولة التي ال 
 توجد فیھا ھذه الخدمات وأتعھد بتحسین أداء

الترجمة المتواجدة عن طریق  أقساموخدمات 
  . تأھیل وتكوین المترجمین الجیدین

سأضمن تعلیما ثنائیا قویا في كل المستویات، من 
ي في كل مناطق واالبتدائي إلى اإلعدادي والثان

أما مؤسسات التعلیم العالي سأنشأ فیھا . تشاد
ل أقسام ثنائیة في كل المجاالت وذلك لتسھی

  . باللغتین وماتالبحث العلمي وتوصیل المعل

 لتطبیقأنا أؤمن بأن المحاضرین ھم المؤھلون 
لذا سأنشأ إدارة . نظرة للثنائیة اللغویةواسع لھذه ال

للثنائیة تكون تابعة لوزارة التعلیم العالي والتي 
ستكون مھامھ وضع ومتابعة وتقییم الثنائیة 

  . اللغویة في تشاد

 اإلعالم ھو عماد الدیمقراطیة  .2
یدین  الدیمقراطیةإن كفاح شعبنا من أجل إقامة 

ال اإلعالم، على حساب حیاتھم في بالكثیر لرج
إلى السیطرة على النظام  سعيإن . بعض األحیان

خالل التدخالت السافرة في وسائل النظام من 
س ھذه المھنة التي تعتبر حیویة قد نكّ  شؤونھا

على مھنة فاالستحواذ . لممارسة السلطة السیاسیة
من قبل أشخاص غیر مھنیین، اإلعالمیین 

وإغالق مصادر الخبر لوسائل اإلعالم الخاصة 
شوھت قد وكذا افتقار العدید من مكاتب التحریر 

  . سمعة ھذه المھنة النبیلة في تشاد
بخصوص الوضعیة الخاصة قانون  بوضعأتعھد 

الوضعیة  ھذه ستحدد. للعاملین في اإلعالم
حمایة شروط ممارسة ھذه المھنة، وستضمن 

سأنظم . رجل اإلعالم، وكذا إدارة مھنتھ وعملھ
وسأعمل على إیجاد المجلس األعلى لإلعالم 

السلطات لتدخالت  سأضع حدا . التوازن فیھ
 .العامة في مھمة ھذا الجھاز وعملھ
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التحریریة للھیئة الوطنیة  سأضمن االستقاللیة

لضمان لإلذاعة والتلفیزیون كما سأسعى جاھدا 
خدمات الھیئة  مناستفادة كل القوى السیاسیة 
سأنظم جلسات . الوطنیة لإلذاعة والتلفیزیون

مات ھِ من أجل إعادة ھیكلة مُ  للتفاكر العمیق
  . ولوائح الھیئة الوطنیة لإلذاعة والتلفیزیون

 وفرللصحف وسأ ىالذي یعطسأزید الدعم العام 
 . الظروف الالزمة لتوزیعھا توزیعا عادال

رؤى ووجھات دائمة لأسعى إلى ضمان تعددیة س
وسائل اإلعالم الخاصة مساعدة من خالل النظر 

  . على تحمل تكالیف اإلنتاج العالیة أحیانا
الغیر تطھیر المالیة العامة ووضع حد لالغتناء  .3

 شرعي
وطنیة إن المالیة العامة عبارة عن موارد 

لذا، كل . خصصت لتنفیذ أنشطة ذات منافع عامة
كیان یحصل على تمویل عام یجب أن یرفع 

األموال ونتائجھ تقریرا عن تفاصیل صرف ھذه 
تحقیق ھذا الھدف یجب أن نقوم ل.  إلى الحكومة

قسام األمؤسساتي لصرفیات جمیع  بتدقیق
الدخوالت والصرفیات بغیة دارات من حیث اإلو

  . إعادة ھیكلتھا

الداخلي إلزامیة وأكثر  التدقیقسأجعل آلیات 
یمكن إیجاد شفافیة تامة  . حزما ونظاما

الخارجي وآلیات  التدقیقباالستعانة بمؤسسات 
  . الفحص الوطني

الذي بسبب الفساد العمل العام قد أھدر إن فاعلیة 
أصبح مرئیا حیث . لم یعد عمال إجرامیا نادرا

سأخوض  .میةیومیا وبات یدمر كل جھود التن
لتحقیق نظام حكومي واقتصادي ا شرس اكفاح

  . للعمل العام أدوات اإلدارة الحدیثة  مبني على
 زیادة إیرادات نظام الضرائب  .1.3

سأزید من الموارد العامة من خالل توسیع دائر 
الضرائب لتشمل كل المصادر الغیر المعروفة أو 

  .  التي لم تعرف جیدا
عمیق لنظام الضرائب سأشرع في إعادة تنظیم 

ساھم في تسحین الدخل، وإیجاد فرص سحتى 
صیاغة سأقوم بإعادة . العمل وبناء ثروات وطنیة

جعل بھدف  قانون المناجم وقانون البترول
 لتحقیق  اجذبالساحة التجاریة الوطنیة أكثر 

الالزمة لبزوغ حقیقي للقطاع االستثمارات 
  . الصناعي

  وضع حد للفوضى. 2.3

وتنسیق إن مكافحة الفساد تعني القیام بعملیة تطھیر  
برنامج للتدریب والتوعیة وكذلك إیجاد  لقانوننا

  . لمواطنینا

كما سأضع نصوصنا القانونیة على الشبكة اإلنترنت 
إدارة  إلیجادالسیاسات العامة لتقییم سأضع سیاسیة 

إعادة تنظیم على كذلك سأركز . مبنیة على النتائج
مواطن، كون في خدمة التلھیئة اإلحصائیات 

والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتجمعات 
  . حلیة واإلدارة العامة وشركاء التنمیةالم

سأنشأ وكالة وطنیة لمكافحة الفساد وتتكون ھذه 
وممثلي منظمات المجتمع  موظفي الدولةالوكالة من 

تدریب المواطنین مھمة ھذه الوكالة ستكون . المدني
   .القمعوالقیام بدور الوسیط بین الضحایا ومؤسسات 

 الذيلمكافحة االغتناء الغیر شرعي سأضع قانونا 
بتبریر وتوضیح مصادر  المواطنین المتھمین سیجبر

  . ثرواتھم
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خالل  منسأضمن استقاللیة تامة لمحكمة الحسابات 
وعدم  ھاطریقة تعیین أعضائھا وخطة عملتغییر 

  . للطرد أو اإلزاحة من مناصبھم قابلیة قضاتھا

 إعطاء انطالقة جدیدة لنظام الصحي .4

وبالرغم من اإلمكانیات . حتضریإن نظامنا الصحي 
المادیة التي تضخھا تشاد وشركاؤھا الدولیین، 
المالیین من التشادیین ال یحصلون ال على العالجات 

إن تخطیط . خدمات صحیة نوعیةعلى األولیة وال 
وتوزیع المؤسسات  عملیة الحصول على العالج

وبائیة أو  أسسالصحیة یتم الیوم دون االستناد إلى 
بسبب ندرة الموارد . مالیة أو اجتماعیة جغرافیة أو

البشریة المؤھلة، إن نظامنا الصحي غیر فعال في 
عالج أمراض كالتھاب الكبد الوبائي، والسكري، 

وأمراض الكلى وأمراض القلب واألوعیة الدمویة، 
  . التي یعاني منھا اآلالف من التشادیین

   اقتراح نظام إداري جید للصحة .1.4

أتعھد بإعادة توزیع المؤسسات الصحیة باألخذ بعین 
لكل المعاییر الدیموغرفیة والبعد الجغرافي االعتبار 

سد الحاجات كما سأنشأ مراكز متخصصة ل. منطقة
البلدات التي تعاني من  الصحیة الخاصة ببعض

مشاكل صحیة خاصة مثل لدغات العقارب في منطقة 
ولدغات األفاعي في  ،)BET(بوركو إینیدي وتبستي 

وداء المثقبات البشریة  ،)Baibokoum(بایبوكوم 
اللوقونین الشرقیة في ) trypanosomiase( اإلفریقي

   ...والغربیة وماندول الخ

. العمل االجتماعيفي تنسیق سأثبت قیادة الحكومة 
ستقوم اإلدارات الحكومیة بإعداد وثائق وخطط 

وتقویة نظام التوعیة  السیاسات والتوجیھات الصحیة،
التمویل وكذا تدریب موظفي القطاع  وفیرتوالصحیة، 

  .الصحي

 ألوفرلسیاسات األدویة التطبیق الفعلي أتعھد بتعزیز 
  . األدویة األساسیةالنوعیة الجیدة من 

زیادة عدد وقدرات موظفي القطاع الصحي، . 2.4
  رفع الحواجز التي تعوق الحصول على العالجو

  

. في المؤسسات الصحیةلموظفین المؤھلین سأعین ا
ممرضین، ویكون في سیكون في كل مركز صحي 

في األقل و طبیبان علىكل مستشفیات المقاطعات 
متخصص واحد على األقل وخمسة األقالیم مستشفیات 

  . أطباء عمومیین

في طبیب جدید  700نھایة فترة حكمي، سأوظف  قبل
لذا سأنشأ . نظامنا الصحي أو سیكونون قید التدریب

كلیة طب في جامعة مندو إضافة إلى جامعة إنجمینا 
كل سیكون في . وجامعة أبشھ اللتین سأقوم بتقویتھما

ستجھز ھذه المستشفیات ومستشفى جامعي المدن ھذه 
لالستفادة القصوى لطالب كلیات حدیثة طبیة بأجھزة 

سأولى برامج . متخصص للشعبالطب وإعطاء عالج 
سیكون . تدریب وتخصص األطباء أھمیة قصوى

ھناك تدریبات تخصصیة في كلیاتنا أو في الجامعات 
  . األجنبیة إذا كانت إمكانیاتنا محدودة

سأنشأ صندوقا للتضامن الصحي لتوفیر العالج لكل 
 وسأوفر. ن في المؤسسات الصحیة العامةالتشادیی

ستحدد طرق ضمان صحي العالج من خالل نظام 
بالتشاور مع موظفي القطاع الصحي العام وضعھ 

  . والخاص والمجتمع المدني

  التوعیة والوقایة ،قبل كل شيءھي، الصحة . 3.4

لذا . أولویاتيستكون تقویة األنشطة الوقائیة من صمیم 
 طرقسیكون التركیز على إخبار وتعلیم الجماھیر 

یئة والتغذیة المحافظة على النظافة البدنیة ونظافة الب
النظیفة والمتوازنة، واألنشطة الریاضیة الفردیة 

كما سنقوم باتخاذ قرارات . والجماعیة وكذلك الترفیھ
حوادث السیر وتقلیص استھالك الكحول لتفادي 

  . والمخدرات بالنسبة للشباب
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 ضمان التعلیم الجید لمواطنینا  .5

توجد الكثیر مع إنتاج النفط  تنادولبیمنا تزایدت موارد 
وحتى بقش الذرة من الفصول المبنیة بالطین 

األرض أو على على ویجلس التالمیذ . والسمسم
ویضاف إلى ھذه اللوحة  . اللبنات أو جذوع األشجار

العنف في األوساط  ء للتعلیم الحكومي،داالسو
المدرسیة وغیاب األخالق وضعف مستویات 

بعض في وتمشیة الطالب یأتي اإلھمال . التالمیذ
لیزید األمر سوء في نظام تعلیمي   ةالخاصالمدارس 

لذا یجب أن نقوم بخطوات جادة . آھل إلى الموت
 . لتحسین نظامنا التعلیمي

 

 

  

   توفیر التعلیم أفضل .1.5

الغایة، یجب أن نزید القدرات للوصول إلى ھذه 
كل  أتعھد بأن تكون. االستیعابیة للمؤسسات المدرسیة

قبل نھایة  الثانویات مبنیة بالمواد الصلبةالمدارس و
كما ستجھز ھذه المدارس بالكنبات وغیرھا من . فترتي

وسأعفي أولیاء . األدوات الالزمة للعملیة التربویة
المدرسي  الزي أمور التالمیذ عن كل الرسوم ما عدى

  . والذي سیكون موحدا لكل مستوى ابتدائي وثانوي

مشكلة معلمي المدارس واألساتذة الریفیین في سأضع 
سأقوم بإعادة ھیكلة . صمیم أولویات حكومتي

حتى المعلمین واألساتذة الریفیین ب الخاصة األوضاع
بتدائي في االأجھز النظام التربوي في تشاد بمدرسین 

نشطین وجادین وعلى مستوى عال من التدریب 
والتأھیل التربوي حتى یقوموا برفع تحدي ضعف 

سأقوم بصرف متأخرات رواتب . المستویات
 Maîtres(المدرسین الریفیین 

communautaires( سأقترح . ورفع عالواتھم
توظیف المدرسین الریفیین ذوي المؤھالت العلیا في 

  . الوظیفة العامة

یف كل خریجي معاھد المعلمین كل أتعھد بتوظ
نظرا . في المدارس ألداء مھامھم ھمالدفعات وتوزیع

للحاجیات الضخمة لنظام التربوي، إنھ لیس من 
الخرجین بإبقائھم وخبرات المقبول أن نھدر شھادات 

  . في البطالة

یتورط في سأنتھج سیاسة الالتسامح مع كل من 
العنف في األوساط المدرسیة وذلك عن طریق 

وأجھزة استعادة سلطة وھیبة األساتذة وكذلك إدارات 
  . المدارس والفصول الدراسیةالتأدیب في 

سأضمن توزیعا جغرافیا جیدا للمؤسسات المدرسیة 
عتبار الكثافة السكانیة واألھداف الاعین باألخذ ب

  . الوطنیة للتربیة

     واإلبداع في قلب جامعاتنا التمیزلنضع  .2.5
األساسي  ھصمیم ھدف إلىالتعلیم العالي  نوجھ یجب أن

إن ھدفي ھو جعل جامعتنا . والذي ھو البحث العلمي
  . في خدمة المجتمع منبعا لالمتیاز واإلبداع

 المحاضرینبعد تولي السلطة سأشجع وأكثف توظیف 
ذوي الكفاءات العلیا في التعلیم العالي بحیث والباحثین 

 حكمي نھایة فترتي معیشغل مناصب المحاضرین 
الذین لم یحصلوا  المحاضرونأما . أشخاص مؤھلون

على درجة الدكتور فسیتم تشجیعھم على تحضیر 
  . عن طریق منح دراسیة حكومیةالدكتوراه 

كل الطالب . من الضروري تحسین أوضاع الطالب
سجلوا في الجامعات والمعاھد  نالتشادیین الذی

كما . من برنامج منح للسكن والتصویر ونسیستفید
نشأ أقسام لتوجیھ الخرجین لالندماج في الحیاة سیُ 

  . المھنیة
توفیر سأبني في كل مدینة جامعیة مكتبة قادرة على 

المصادر للتعلیم عن بعد وكذا أحدث المعلومات في 
  . كل المجاالت

جھودي لالستقاللیة اإلداریة للجامعات العامة  سأوظف
وبصفتي . وتكوین مجالس إداریة لكل مؤسسة جامعیة

رئیسا للجمھوریة لن أتدخل في تعیین رؤساء 
الجامعات، سیتم انتخابھم من قبل زمالئھم بشكل 

  . دیمقراطي
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على المھن الصغیرة بالنسبة  تقویة التدریب. 3.5
   للفاشلین في الدراسة

یعاني تشاد من نقص في األیادي المعاملة المؤھلة في 
ونالحظ أن العدید من . العدید من مجاالت سوق العمل

الشباب الفاشلین في الدراسة عاطلون عن العمل، دون 
أي أمل للمستقبل ودون أي مقدرة على المساھمة في 

  . تنمیة الوطن
سأسعى جاھدا إلى تقلیص البطالة في أوساط الشباب 

كان في المدن أو في األریاف عن طریق تأھیلھم  سواءً 
 سأبني في كل منطقة مدرسة.  حسب الحاجة المحلیة

  . اقتصاد المنطقةللتأھیل المھني لتقویة وتعزیز 
 یُمّكنسأصلح نظام دعم المبادرات الشبابیة بحیث 

الذي ینتج قیمة إضافیة تسند إلى التوظیف الذاتي 
  . نظام التأھیل المھني

قاللیة النساء والشباب من خالل  إنشاء است .6
   الشركات

من الشعب % 68في یومنا الحالي، أعمار قرابة 
لألسف تشكل بطالة . سنة 25التشادي أقل من 
یعاني شبابنا . للشعب التشادي الشباب أكبر جرح

تعاطي الكحول ( من الفقر الذي ینتج فقدان القیم
الشبابیة  إن التظاھرات...). والبغاء واإلجرام الخ

من النظام األخیرة تترجم جیدا یأسھم وتحبطھم 
  .   الحالي

بمثابة إن ترك الشباب والنساء یعانون من الفقر 
، إنھ تضحیة بمستقبلنا حقوق االجتماعیةلل إھدار

  . ال یمكننا أن نسمح بذلكو. المشترك
الشباب  إیجاد فرص اقتصادیة لصالح .1.6

 والنساء

المشاریع  إنشاءسأشجع الشباب والنساء على 
مشروع ال  15000أتعھد بتمویل . الصغیرة

مالیین فرنك یقدمھا الشباب  3تتجاوز میزانیتھا 
الشباب حتى  المقاولین سیتم توجیھ. والنساء

سأنشأ خالل فترتي . یتمكنوا من إنشاء مشاریعھم
  . فرصة عمل 250000

الیوم ھي محركات  العامةإن العطاءات 
ھذه  تمنحلألسف منذ زمن طویل . اقتصادنا

لرجال أعمال لیس لدیھم العطاءات مباشرة 
شركات ذات مقرات معروفة ولیس لدیھم عمال 

منح العطاءات للشركات التي سألذا . في المیدان

تدفع ضرائبھا والتي لھا موظفین مسجلین لدى 
  . الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

لذا یجب  .المستقبل ةتكنولوجیا تمثل عمالإن ال
الستفادة القصوى من امن شبابنا  نمكمعلینا أن 

في مدة ال تتجاوز السنتین سننشأ . التكنولوجیا
مدرسة كبیرة للتكنولوجیا وستكون مھمة ھذه 

شاب من خالل تدریبات  2000المدرسة تأھیل 
قصیرة وذات شھادات  في المھن الرقمیة 

اإللكترونیة، إنشاء التطبیقات، إنشاء التجارة (
  ...). مواقع اإللكترونیة الخ

إن العدید من المناصب في القطاع الخاص 
. یشغلھا األجانب مع وجود تشادیین مؤھلین
 سأقترح إعفاءات عن الضرائب للشركات التي

  . توظف التشادیین

حصول كل التشادیین إنھ من واجبنا أن نضمن 
فة العامة كما أنھ یجب على التوظیف في الوظی

لذا سأنظم مسابقات . علینا تحسین الوظیفة العامة
  . للتوظیف في الوظیفة العامة

إجراء سأسھل حصول الشباب على فرص 
وكذلك في الشركات ب في الوظیفة العامة یالتدر

لالستفادة من  حتى أعطیتھم فرصةالخاصة 
فرصة  10.000أتعھد بخلق . الخبرات المھنیة

عمل في الخدمة الوطنیة سنویا وال تتجاوز مدتھا 
الشھرین وستكون في فترات اإلجازة حتى یكون 

سنة جاھزة  25-18الشاب من الفئة العمریة 
  . لالندماج االجتماعي والمھني

لدعم األنشطة سأنشأ صندوقا لالستثمارات 
  . لنسائیة في المجاالت المفیدة اقتصادیااونیة االتع

  

  

خراج الشباب إلالریاضة والترفیھ كوسیلة . 2.6
   من االنحراف

والمخدرات یشكل وسیلة إن تعاطي الكحول 
نا في األوساط لمستقبل شبابلفساد القیم وھو ضار 

لوضع حد لذلك، . المدنیة والریفیة على حد سواء
اھم شأنھا أن تسسلیمة من سأنشأ وسائل ترفیھیة 
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 كما .والعلمي للشباب والعقليالجسدي  البناءفي 
تعزیز األنشطة الریاضیة الفردیة سأساند 
 . والجماعیة

 

  

سأنتظم بطوالت بین المدارس وبین الجامعات 
  . إلظھار القدرات والمھارت

سأضمن استقاللیة الفدرالیات الریاضیة عن 
السلطة السیاسیة وسأوفر األدوات الالزمة لجعل 

  . ریاضیینا أكثر قدرة على خوض البطوالت

تنظیم البطوالت الوطنیة واستضافة  إلىسأسعى 
البطوالت العالمیة خاصة بطوالت الدراجات 

 )pétanque( ولعبة الكرات الحدیدیة الھوائیة
... العدو على المسافات البعیدة والسباحة الخو

الكالسیكیة مثل كرة  األلعابإضافة إلى ذلك 
 التحقیق ھذ. القدم وكرة السلة والكرة الطائرة

م بتطویر المالعب الموجودة حالیا والھدف سأق
كما سأبني الدولیة بحیث تستجیب للمعاییر 

مالعب أخرى مع التركیز على األقالیم حتى أتیح 
ضة وخوض البطوالت ة ممارسة الریافرص

  . واألریاف لسكان األقالیم

لذا , سأجعل تنمیة إرثنا الثقافي أحد أولویاتي
أتعھد ببناء متاحف في األقالیم وقصرا وطني 

سأشجع إقامة مھرجان سنوي . للفنون والثقافة
للفنون والثقافة والذي سیكون الھدف منھ اكتشاف 

والرقاصین، ، الموسیقار وتكریم مواھب الفنانین
  .... والرسامین والكتاب والقصاصین الخ

 التضامن الوطني إیجاد العمل على  .7
ال یجب أن تكون اإلعاقة البصریة والسمعیة 

عائقا الناتجة عن المرض أو العمر والعضویة 

یحول دون االندماج االجتماعي والمھني 
إذا تولیت الرئاسة، ستھتم الحكومة . لمواطنینا

شخاص المعاقین وستوفر لھم وسائل النجاح باأل
  . االجتماعي

 
 مأساةلن تكون اإلعاقة بعد الیوم  .1.7

مراكز لألشخاص الذین یعانون من أؤسس  س
أبشھ، (اإلعاقات في خمس مدن كبرى في تشاد 

  ). منقو،إنجمینا، مندو وساره
لمعاقین في باسأطالب باالعتناء الخاص 

   . الوطنیة الجامعات،واالمتحانات والمسابقات
في مناصب ومسؤولیات سأقوم بتعیین المعاقین 
  . عالیة في اإلدارة العامة

دول التي المد یدنا للمواطنین اآلتین من . 2.7
  نشبت فیھا النزاعات والحروب

إن النزاعات العنیفة التي تعیشھا الدول المجاورة 
على اللجوء داخل لنا قد أجبرت مئات اآلالف 

ھؤالء الالجئون ال یجدون سوى أبسط . حدودنا
وسائل الحیاة في معسكرات الالجئین ومواقع 

لكون العائدین تشادین، سأعمل جاھدا . العائدین
لیحصلوا على التسھیالت اإلداریة والموارد 
المالیة الالزمة لیغادروا مواقع العائدین ویندمجوا 

ة ال تتجاوز في المدن والقرى وذلك في مد
الدبلوماسیة للتأكد من  السلكسأستخدم . السنتین

أن ممتلكاتھم في دول النزاع قد تم المحافظة 
  . علیھا

أمن األوامر للخدمات القنصلیة لضمان سأعطي 
 وسالمة التشادیین المتواجدین في دول النزاعات

وإجالء كل التشادیین المقیمین في ھذه الدول إلى 
  . سراأللم شمل أعضاء سأركز على . وطنھم

ال أتواني في توفیر السبل واإلمكانیات الالزمة 
لمساعدة األسر العائدة التي ترغب في العودة إلى 

  . الدول المضیفة بعد انتھاء النزاعات
  غیر قابل للمناقشةأجور التقاعد تسدید إن . 3.7

عندما أكون . لمتقاعدینلإن أجور التقاعد حق 
سأتأكد من أن المتقاعدین  رئیسا للجمھوریة،

 سأعمل على. أجورھم بانتظام یستلمونووارثیھم 
لصندوق الوطني ل المركزي إعطاء طابع

حتى تكون مراكز استالم األجور  للمتقاعدین
  . قریبة من المتقاعدین
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أجور المتقاعدین في كل على زیادة  سأعمل
  . الغالء المعیشيدورة حتى یتوافق دخلھم مع 

كون علمھ دعم یلدعم األسر وس سأنشأ صندوقا
تعلیم الفتیات من األسر الفقیرة وسیدیر الصندوق 

 .النساء

    
 ضمان مأوى مناسب لكل التشادیین  .8

إن . یعیش مواطنونا في ظروف سیئة للغایة
جعلت إمكانیة في أسعار العقارات التنظیر 

في المدن أمر مستحیل الحصول على أرض 
األوضاع في  سوء نرى. تشادي العاديلبالنسبة ل

البیوت الطینیة واألسوار المشتركة حیث تكتظ 
وھذا یشكل جوا مناسب . العدید من األسر

وحمى  النتشار بعض األمراض مثل المالریا
توفیر سكن مناسب لمواطني . التیفود والكولیرا

  . سیكون من صمیم عملي كرئیس للجمھوریة
في المدن العشر  اجتماعیةسكنات أتعھد ببناء 

الحصول سأسھل . ألكثر كثافة من حیث السكانا
بالنسبة للموظفین على قروض العقارات 

 . الحكومیین الذین یرغبون في ذلك

  
ألسعار مواد البناء حتى تكون سأوجد نظام دعم 
من حاجة % 75أتعھد بتوفیر . في متناول الجمیع

نتاج المحلي اإلاإلسمنت عن طریق البلد من 
الكمیات المتوفرة في باطن لإلسمنت باستغالل 

  . األراضي التشادیة

سأنشأ منذ السنة األولي لتولي للحكم بنكا وطنیا 
  . للسكن والعقارات

  االنغالقإخراج دولتنا من  .9
د على جیرانھا مفھي تعإن تشاد دولة حبیسة لذا 

لى ھذه إ إضافة. في معظم تجارتھا الخارجیة
یعاني بلدنا من نقص حاد ورداءة في  العقبة،

كما یشكل نقص . معبدةالطرق الشبكات 
المطارات تحدیا كبیرا أمام عجلة التنمیة في 

عندما أتولى رئاسة الجمھوریة سأعمل . األقالیم
إلخراج جاھدا وسأتخذ خطوات جادة وملموسة 

شبكة سأزید طول . دولتنا من العزلة واالنغالق
 6000كیلومتر إلى  2000الطرق المعبدة من 

 . یلومتراك

  
 

سأتخذ اإلجراءات الالزمة لربط حاضرات 
بالطرق المعبدة علما بأن حالیا  23األقالیم الـ 

وبھذا . أسفلتیةمنھا مرتبطة بطرق  10فقط 
نحو الالمركزیة سنصل إلى مرحلة متقدمة جدا 

  .  الفعلیة ألراضینا
سأقوم بتعبید الطرق الصغیرة التي تعلب دورا 
. اقتصادیا ھاما وربطھا بشبكة الطرق الوطنیة

ستكون األولویة تعبید الطریق الذي یربط بین 
فیانقا  –بیبوتو، ھام  –بودو  –دوبا : المدن اآلتیة

 كمرا –أنقندي ، باال –قایا  -قونو –كیلو باال،  –
  . دوبا –الي  –بیري  –مواسیال، كلیو  –

أتعھد بإنشاء طرق معبدة لتسھیل التبادل التجاري 
ستكون أولویتي .  والثقافي مع الدول المجاورة

الحدود  –أدري  –أبشھ : تعبید الخطوط التالیة 
الحدود النیجریة،  –باقاسوال  –بول السودانیة، 

الحدود الكامیرونیة،  –لیري  –باال  –كیلوا 
 –دوبا وسطى، حدود إفریقیا ال –سیدو  –ساره 

  –بنقور حدود إفریقیا الوسطى،   –قوري 
  . الحدود الكامیرونیة



11 
 

واقع الإلى بناء السكة الحدیدیة سأترجم مشروع 
: مع تغیر مسار السكة الحدیدیة لتكون كالتالي 

  –كیلو   –مندو   –موندو، سار    –إنقوندري 
الجنینة،    –أدري    –إنجیمنا، أبشھ    –بونقور
 . إنجمینا  –منقو    –آتي   –أبشھ 

  
 

یا وموندو وساره اسأبني في كل من مدینة ف
وأبشي ومنقو مطارات دولیة وفقا للمعاییر 

كما سأبني مطارات صغیرة في المدن . الدولیة
  .  الصغیرة ذات األھمیة االقتصادیة

ھي الزراعة والرعي وصید األسماك  .10
 اقتصادنا مقومات

من سكان تشاد یعیشون في  %80أكثر من 
القرى والفرقات ویواجھون أوضاع معیشة في 

إن نظام الفصل . وفي بؤس متزاید غایة الصعوبة
أتعھد . العالم الریفي لیس مقبوالوالتفرقة ضد 

من خالل الزراعة بتنمیة االقتصاد الوطني 
  . والرعي وصید األسماك كأدوات أسیاسیة للتنمیة

مع فیما یخص الوضع القانون لألرض، 
االستفادة من القوانین العرفیة الموجودة حالیا، 

لألراضي الریفیة سیتضمن ھذا سأعد قانونا 
لتحدید قانون ملكیة  القانون بنودا واضحة

 امتالك األراضيإجراءات األرض لتسھیل 
  . وتأمین الملكیات

بشكل دائم، أتعھد إنتاجنا الزراعي مستوى لنزید 
استخدام (إلیجاد مكننة بدعم قطاع الزراعة 

. متناسقة للزراعة )الماكینات واآلالت الزراعیة
) أداة حرث(محراثة   250.000سأقوم بدعم 

سأتخذ . الزراعیةألغطى كافة األراضي 
  . في تشاد إجراءات لتصنیع المحراثات محلیا

االستثمار في كما سأشجع القطاع الخاصة على 
ألسمدة وستقوم الحكومة ل بناء مصانع محلیة

جة محلیا حتى تكون في تبدعم األسمدة المن
  . متناول جمیع المزارعین

إلنتاج وتوزیع البذور المعدلة  اكما سأنشأ مصنع
  . مناسبة لظروف بیئتناالو

وتجھیزھا المزروعة  زیادة المساحاتبكما أتعھد 
  . بنظام ري حدیث ومضمون

اآلبار (نقاط المیاه مكثفا ل سأضع برنامج
وتأمین طرق لتنقل وھجرة ) وأحواض السقایة

  . المواشي إنتاجلتحسین المواشي 
وسأضمن كذلك حصول الرعاة على اللقاحات 

 التقنیة وطرق اختیار الجیناتوالمواد الحیوانیة 
  . لضمان صحة وسالمة المواشي

سأشجع كذلك توطین المواشي من خالل إنشاء 
 ،األعالف ومواد غذائیة للمواشينقاط إلنتاج 

حل النزاعات بین األمر الذي سیساھم بقوة في 
 . المزارعین والرعاة

 

  

 



12 
 

اللذین والنحل  أتعھد بتعزیز تربیة الدواجن 
 . تنمیة اقتصادناسیلعبان دورا ھاما في 

رعینا وصیدنا لضمان مساھمة زراعتنا و
 تإجراءاسأتخذ في تنمیة بلدنا، كبیرة  مساھمة

وسترتكز ھذه اإلجراء على . قانونیة لحمایة البیئة
خاصة األكیاس (منع استیراد بعض المواد
وتنظیم ) أو اللیده البالستیكیة الغیر قابلة للتحلل

م جطریقة الصید، ح( جید وحاسم لصید األسماك
، وحمایة البیئة للحفاظ على الحیاة النباتیة )الشباك

 . والحیوانیة
التصنیع وانطالقة اإلنتاج الشروع في  .11

 التجاري والحرف الیدویة
مع وجود ثروة زراعیة وحیوانیة ھائلة، ال تقوم 
. دولتنا بالتصنیع المحلي لمواد زراعتنا ورعینا

ستھلكھا مصدرة من نالتي  المنتجاتمعظم 
الخارج، وینتج عن ذلك مغادرة رؤوس األموال 

  . إلى الخارج
المدد الطویلة إلنشاء سأضع نظاما قانونیا لتفادي 

لضمان طریقة الشركات وحمایة المستثمرین 
یجب أن نجعل الجمارك . جیدة لتنفیذ الصفقات
كما یجب أن نسھل فاعلة  وإدارات الضرائب

حتى بصورة عاجلة المعامالت اإلداریة فیھما 
نقوي البیئة التجاریة ونجذب المستثمرین 

  . األجانب
إعادة بناء وتنظیم الشركة الوطنیة سأسرع 

حتى أضمن شركات جدیدة لألنسجة كما سأنشأ 
  . االستفادة المحلیة من القطن التشادي

ال سأشجع بناء وحدات صناعیة خاصة في مج
وذلك عن طریق . المنتجات الزراعیة والحیوانیة

  . مصانع إنتاج األعالفإنشاء المدابغ و
عاما لالستثمار والذي سیكون أداة  بنكاسأنشأ 

التي یصعب لتمویل الشركات الصغیرة والكبیرة 
علیھا الحصول على قروض من البنوك التجاریة 

  . الكالسیكیة
ة الحرفیة ألجعل منھ وسیلة فعالة وسأعزز الثر

  .  لمكافحة ھجرة سكان األریاف والفقر في األقالیم
لحرف للتجارة واأنوي تنظیم صالون دولي كما 

  . الیدویة والزراعة مرة في كل سنة
االستفادة من ثروات المناجم ومصادر  .12

         الطاقة

ي على الكثیر من الموارد إن باطن أرضنا یحتو
ومساھمتھ  التطور عندنا قلیلالمعادن  علكن قطا

من الناتج % 4(في االقتصاد الوطني بسیطة جدا
الصودیوم  وكلورالعطارون فقط ). المحلي

إن . والذھب الغریني تنتج بطرق تقلیدیة
الصعوبات في ھذا القطاع ناتجة عن أسباب 

ناتجة كذلك عن غیاب اإلرادة  امالیة وتقنیة لكنھ
الطاقات المجددة وخاصة الطاقة . السیاسیة

وال . متعثرةلشمسیة والطاقة الھوائیة ما زالت ا
 تستغل كلیجب أن . نستفید من الطاقة المائیة
للتنمیة الصناعیة  مصادر الطاقة ھذه

  . واالقتصادیة واالجتماعیة لبلدنا
بعد تولي للسلطة، سأكثف البحث في كل المناطق 
 االواعدة من حیث المناجم حتى نعد جردا محدث

لتحقیق ھذا الھدف، من .  ادعن المناجم في تش
أن نقوي القدرات الوطنیة في البحث  بالواج

طریق تدریب الكوادر  الجیولوجي والمنجمي عن
  . وتجھیز مختبراتنا باألجھزة الحدیثة

طاقة ال(الھجینة مراكز الطاقة  بناءسأشجع 
 بشكل دائم ءلكھرباالتوفیر  )شمسیةوال الحراریة

الطاقة  في المدن الكبیرة من خالل استخدام
  . الشمسیة في النھار والطاقة الحراریة في اللیل

واسعا لتوصیل الكھرباء في  اسأضع برنامج
األریاف من خالل الطاقة الشمسیة والھوائیة 
حتى یتم تحدیث اإلدارة المحلیة وكذا التعلیم 

ستسھل إن وفرة الكھرباء بشكل منتظم . والصحة
حصول سكان األریاف على المعلومات 

  . والفرص االقتصادیة الجدیدة
للغاز سأعمل على ضمان االستخدام الفعلي 

حتى نزید إنتاج الطاقة في الحقول النفطیة  المنتج
إعفاء تام عن الجمارك على سأعمل . الكھربائیة

وتوزیع الطاقة والضرائب لكل أدوات إنتاج 
  . الشمسیة والغاز المنزلي

توصیل الكھرباء من دول  مشروعسأحدّث 
الجوار لتوصیل الكھرباء من مراكزھم 

 . الكھربائیة
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ادق وسیلة الفنجعل السیاحة وقطاع  .13
 النفتاح تشاد على العالم

ة الھائلة، یظل یالسیاح اتاإلمكانیبالرغم من 
فعدد السیاح . القطاع السیاحي في تشاد متواضعا

سائح في  السنة وأما  100.000األجانب أقل من 
. بالنسبة للسیاحة الداخلیة فھي شبھ منعدمة

یجب أن یساھم في  السیاحةقطاع معتقدین بأن 
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ألمتنا، 

لتعزیز ھذا سأعمل على إیجاد البیئة الالزمة 
  . القطاع

لكل سیكون ضمن أولویاتي، إعداد خریطة 
الموقع ذات األھمیة السیاحیة حتى یتم حصر 

  . اإلمكانیة السیاحیة لدولتنا
) Zakouma( سأعید تنظیم محمیتي زاكوما

إضافة إلى تعزیز قوي ) Manda(وماندا 
للمواقع السیاحیة في إقلیم بركو إینیدي وتبستي 

)BET .( لبناء مراكز سأتخذ إجراءات خاصة
  . سیاحیة وفنادق حدیثة حول ھذه المواقع

سأدعم السیاحة الداخلیة لتعریف التشادیین 
سأقوم بتنظیم . بوطنھم أكثر وحثھم على حبھ

كما سأشجع . التشادیین لصالحدورات سیاحیة 
في المدن الكبرى ذات بناء حدائق الحیوان 

تقویة القدرة  كما سأعمل علىاألھمیة السیاحیة 
 . االستقبالیة لفنادقھا

 
  

سأخفض ضرائب المطارات وسأعمل على 
) TVA(اعتماد ضریبة ذات قیمة مضافة 

أنوي من خالل ھذه . للقطاع السیاحي والفندقي
أسعار تذاكر الطیاران الجد الخطوة تخفیض 

وكذلك أسعار الفنادق وإیجار السیارات  مرتفعة
  . السیاحیة

 الدفاع عن أراضینا، حمایة مواطنینا  .14
متأثرة بعدم االستقرار التشادیة إن البیئة األمنیة 

خاصة إفریقیا الوسطى (في بعض دول الجوار 
 بوكو(وكذلك تقدم الحركات الجھادیة ) ولیبیا

كل ھذه ) حرام والقاعدة في المغرب العربي
األمن لدى  بغیابمن الشعور لنوع  تمھدالعوامل 

ویضاف إلى ذلك الجرائم في المدن، . شعبنا
اختطاف األطفال والنزاعات بین المزارعین 

لذا . ثر مباشرة على حیاة شعبناؤالتي توالرعاة 
ومدرب بشكل أفضل  جیش منظم سیكون تكوین

للدفاع عن  بالعتاد العسكري الحدیث ومجھز
  . حكومتيتحدیا یجب على أن ترفعھ نا یأراض

ات عمیقة إلجراء إصالحسأدعو قیادات الجیش 
وتحدیثھ وإیجاد توازن بین عدد أفراده  جیشنافي 

جیدة لالندماج سنضع سیاسة . والحاجة
مكانھم البقاء في الجیش االجتماعي للذین لیس بإ

  . بفاعلیة في سلسة اإلنتاجحتى ینخرطوا جیدا و
القوات المسلحة أمرا ومھنیة سأجعل تخصص 

سیتم تحدید مھام كل من جھاز الشرطة . واقعیا
الوطنیة والدرك الوطني وكذلك الحرس الوطني 

سیتم . بوضوح) GNNT( التشادي المتنقل
معاییر  التوظیف في القوات المسلحة حسب

على القیام بھذه  القدرة بناء علىموضوعیة 
  . المھمة
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من لمھنیة الشرطة الوطنیة سأولي أھمیة خاصة 
وتجھیزھم بالمعدات خالل تدریبات عالیة 

شكال الجدیدة التي بدأت تتخذه أللالمناسبة نظرا 
  . وخاصة اإلرھاب والجرائم لتھدیداتا

التدریب العسكري سأقوي إمكانیات مؤسسات 
المدرسة الوطنیة للشرطة (والشبھ عسكري 

وتجمع والمدرسة الوطنیة للدرك الوطني 
مع إیجاد ") GEMIA" المدارس العسكریة

جید لعناصر تعاون خارجي لضمان تدریب 
  . قوات الدفاع واألمن
بناء . والغیر مستحقة الموھوبةسأضع حدا للرتب 

على اللوائح العامة لكل جھاز من أجھز قوات 
الدفاع واألمن، سیسود النظام في الجیش وسیتم 

باعتبار مؤھالت مناصب القیادة التعیین في 
  . واستحقاق و كفاءات الجنود

لذا سأقوم  .یقلقني الوضع االجتماعي لجنودنا
أوضعاھم ورواتبھم وكذلك ظروفھم بتحسین 
نتیح لھم  أداء مھماتھم  والمھنیة حتىالمعیشیة 

في احترام قوانین العمل واحترام كرامتھم 
  . اإلنسانیة

  الحضوراعتماد دبلوماسیة  .15
سنوجھ نشاطنا عندما أكون رئیس للجمھوریة 

إشراقة بلدنا في الساحة الدولیة الدبلوماسي نحو 
تراجع تشاد عن تلن . وزیادة نموه االقتصادي

ستبقى المجموعة االقتصادیة . الدولیة اتعھداتھ
ومجموعة دول  )CEMAC(لدول وسط إفریقیا 

الطبیعي  إفریقیا واالتحاد اإلفریقي المھدوسط 
نى تشاد بستت. لبروزنا في الساحة الدولیة

لتحقیق أھداف ھذه دبلوماسیة المثول والفاعلیة 
  . المنظمات اإلقلیمیة والقاریة

في كل سنة یموت اآلالف واآلالف من الشباب 
. اإلفریقي أثناء محاولتھم الوصول إلى أوربا

یا اضحاآلالف واآلالف من النساء واألطفال 
ظروف سیئة للغایة في یعیشون النزاعات 
اآلالف واآلالف من األفارقة . المعسكرات

سأنتھز . یعانون البؤس بسبب التغییر المناخي
ألدافع عن اد اإلفریقي فرصة رئاستنا لالتح

  . حقوق ھؤالء
ستكون . دول الجوار سأقوي التعاون األمني مع

وذلك بمشاركھم في طمأنة دول الجوار أولویتي 
أتعھد بإیجاد إطار . تأمین حدودنا المشتركة

للتشاور الدائم والمتواصل بیني وبین رؤساء 
  . الدول المجاورة

متعدد األطراف في سأقوي التعاون الثنائي و
ستبقى العملیات األمنیة مع . المجال األمني

ر ونیجیریا والكامیرون والسودان سا والنیجفرن
بعد ثالثة أشھر من تولي . كما سیتم تقویتھا

سأعمل على جعل القوة المشتركة  السلطة، 
كما سأنسق أھدافھا عملیة لمكافحة بوكو حرام 

  . قوة برخانمع أھداف 
بات تھدید الدول اإلسالمیة على أبوابنا  الیوم،
ة ال تتجاوز في مد. ال تبقى حكومتنا خاملةلكن 

جلسات واجتماعات دولیة الثالثة أشھر، سأنظم 
وسبل للتفاكر حول تھدید الدولة اإلسالمیة 

ھذه المنظمة  ھمواجھة النشاط الضار الذي تقوم ب
العمل دبلوماسیتي إلى سأوجھ . ھذه المنطقةفي 

  . بفعالیة لتكوین حكومة شرعیة في لیبیا
في خدمة ستكون دبلوماسیتنا أیضا دبلوماسیة 

لیستفید وطننا من جبارة  الذا سأبذل جھود. تنمیتنا
سنركز . الدول النامیة لصالحالمبادرات الدولیة 

على الحصول على الدعم العام للتنمیة وجعلھ 
التي سنتبنى التعھدات الدولیة . أكثر فاعلیة

بھذا الخصوص لنجعل الدعم الدولي اتخذت 
 كما سنتبنى. وطننا فرصة وسیلة للتنمیة

زیادة تحمل في طیاتھا األمل ل دبلوماسیة تجاریة،
 المنتج التشادي وكذلك لجعل الدعم العام للتنمیة 

 

 
 

 . مرجعا من حیث الجودة في األسواق الدولیة
  


