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Biographie 

1966 نوفمبر   15 ألبيرت من مواليد  باداكي  باهيمي   : تية ا لذ ا لسيرة  ا

إداري مدني ، حامل شهادة  متريس  في القانون العام ؛

Postes occupés

  رئيس وزراء تشاد من 13 فبراير 2016 إلى 4 مايو 2018

مرات عديدة عضو في الحكومة تشادية

 رئيس املجموعة البرملانية )RNDT Le Réveil( في الجمعية الوطنية تشادية

للديمقراطيين التشاديين

 نائب برملاني بمجموعة االقتصادية والنقدية لالفريقيا املركزية  من 2002 إلى 2005

ونائب رئيس  هذا   البرملان من 2011 إلى 2016

انتخب مرتين  نائبا في الجمعية الوطنية لتشاد  في فترة ما بين _) 2006 الى 2011( 1

مرشح مرتين لالنتخابات الرئاسية بتشاد )2006 و 2011(

 عدة مرات عين رئيس بعثة مراقبة االنتخابات لالتحاد األفريقي واملنظمة الدولية

.للفرنكوفونية

 « الخبرة ال عالقة لها بالعمر».
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 االنتخابات الرئاسية في11  أبريل 2021
بيان حسن النية

 اليوم أكثر من األمس ، نصر على  توجهنا األسا�سي الذي كان وال يزال هو
الديمقراطية بالقيم  الكامل  وااللتزام  التنوع  في  والتالحم  الوطنية   الوحدة 
التي املختلفة  التهديدات  خالل  من  رؤيتنا  تتعزز  والسالم.   والتسامح 
الداخلية القبلية  الصراعات  انفجار  فيه  يشهد  سياق  في  بالدنا    تستهدفها 
 في داخل حدودنا وتفخم عدم االستقرار على املستويات ا الشبة اإلقليمية

.واإلقليمية والعاملية

 منذ االستقالل ، اتسم تاريخ بلدنا بمآ�سي ألحقت بأبنائها أضرارا ال توصف.
الحاضر على  الحفاظ  أجل  من   ، املا�سي  دروس  بوضوح  نتعلم  أن   يجب 

 ، لتحسين املستقبل. ألنه إذا كانت تشاد اليوم تهمنا
فإن تشاد الغد تشغلنا أكثر من أي وقت م�سى

على قادرة   ، عادلة  موحدة  جمهورية  نجعله  أن  الجميل  لبلدنا   طموحنا 
 تحسين الظروف املعيشية لسكانها وضمان التنمية االجتماعية واالقتصادية
 املتوازنة للجميع. إنه أيًضا وقبل كل �سيء العمل على تعزيز دولة آمنة تضمن
 بوجود

ً
 كل فرصة لتحقيق تطلعات الجميع والتقدم لألجيال القادمة ، ترهنا

في رفاهية في ظل  مواطنة متساوية وعدالة

السياسة وممارسة  تصور  طريقة  تغيير  يتطلب  السامية  ُمثلنا  تحقيق   إن 
وعدم الظلم  تغذي  التي  واألكاذيب  والطائفية  القبلية  بنبذ  وذلك   ،  اليوم 

املساواة والصراع في البالد

، ونواقصه  املا�سي  عيوب  مسؤولية  جيلنا  يتحمل  أن  الطبيعي   من 
 وتصحيحها في الدورة الطبيعية لحياة اإلنسان واملجتمعات ، دون استبعاد
 الحق في الجرد بشكل طبيعي. ألن الرجل الذي ال يعرف من أين أتى سيجد

صعوبة في إيجاد طريقه إلى املستقبل
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 صدقونا ، ان الطرق التي رسمناها  ألنفسنا ستكون مليئة باملزالق ، و حادة
هي شك  بال  لكنها  باملخاطر.  محفوفة  وبالتالي   ، غامضة  و   ، مضطربة  و   ، 

الوحيدة التي تستحق تضحياتنا وحرماننا من أجل بدء تشاد وخالصها

 على الجميع أن يدرك أن هذا الطريق سوف يفسد أكثر من قناعة واحدة
 ويتطلب الكثير من الشجاعة ، بينما يثير الشكوك والتردد واإلنكار التي قد
 يستسلم لها الكثير منا. ومع ذلك ، فإن هذا املسار ، على الرغم من صعوبته

، هو السبيل السالم  الوحيد لشعبنا

الديمقراطي املجتمع  هذا  بناء  في  سننجح  وحده   السبيل  هذا  خالل   ومن 
والذي  ، اإلنسان  وحقوق  الحريات  يحترم  والذي   ، للسالم  املحب   العادل 
 يتطلع إليه جميع أبناء الشعب التشادي. أخيًرا ، هذا هو املسار الفريد الذي

سيضمن بأن الجمهورية هي نفسها للجميع في بيئة مزدهرة وآمنة

 باستخالص دروس هذا املا�سي املؤلم وتحسين تجربتنا في إدارة الدولة، بما
شبابنا تطلعات  تحقيق  تعزيز  على  وحريصين   ، األزمات  أوقات  في  ذلك   في 
  التشادين الجميلين ، فإننا نترشح لالنتخابات الرئاسية في الحادي عشر من
 أبريل 2021 باإلرادة الراسخة والطموح الالمتناهي لقيادة الشعب التشادي
 في هذا املسار املنحدر و املليء بالتحديات املبهجة ، مدعًيا تحقيق التطلعات

التالية للتغيير دون انتقام

باهيمي باداكي ألبير
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السيا�سي البرنامج 
انتقام دون  للتغيير  املرشح 

 طموحنا هو كسر الحلقة املفرغة من الكراهية و االنقسام العرقي والديني ،
 ووضع حد للحرب وعدم االستقرار الذي نشأ منذ أكثر من نصف قرن من
أن يمكن  ال  ابناءها.  للجميع  ومتساوية  عادلة  جمهورية  قيام  تسهيل   أجل 

يظل السالم مجرد وقفة بين حربين  يستهل  وقفهما

 ولتحقيق ذلك ، سنغير طريقة تصور وممارسة السياسة في تشاد. سنطلق
 جديًدا من السياسيين القادرين على الشروع في نشر

ً
ن جيال

ّ
 الطاقات ونمك

رؤية جديدة لتشاد

 ال يمكن إعادة تأسيس تشاد إال في ظل نظام سيا�سي قائم على املبادئ التي
الحكم إن  التنوع.  وتحترم  وعادلة  واجتماعية  علمانية  جمهورية   أسست 
الفعالة باإلدارة  االلتزام  في  عنه  التعبير  يتم  بإنشائه  نلتزم  الذي   الرشيد 
رأس على  املقبول  السلمي  التناوب  سياق  في  عنها  واإلبالغ  العامة   للشؤون 
لبناء الطاقات  فبهذا ستنطلق  املنصب.  فترة والية  بتحديد  واملؤطر   الدولة 

تشاد جديدة ، تعيش في سالم وموحدة ومزدهرة

 في تشاد التي سنبنيها مًعا ، سيتم تحديد الواليات  على رأس الدولة كمبدأ
املؤسسات سير  وحسن  السالم  ضمان  أجل  من  وثابت  مقدس   دستوري 
السلطة، ممارسة  بعد  أنه  السلمي  التناوب  سيضمن   الديمقراطية. 
 سيتمكن رؤساء الدول السابقون من العيش في تشاد في أمان كامل وكرامة
سيتم  ، بذلك  للقيام  الجديد.  الجيل  مع  خبراتهم  تبادل  من   وسيتمكنون 

منحهم جميع الضمانات القانونية

شيًئا فصاعًدا  اآلن  من  تشاد  جمهورية  رئيس  مصير  سيكون   ،  باختصار 
آخر)غير املوت املأساوي )تومبالباي( أو املنفى )مالوم ، قوكوني ، هبري

)
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سيئة وهي أصال  كامال،  تدهورا  لبلدنا  التحتية  البنية  تدهورت   ،  اقتصاديا 
النتائج تحقيق  في  النفطية  باملوارد  بنائها  إعادة  محاولة  وفشلت   ،  للغاية 
 املتوقعة ، نتيجة عدم وجود خطة شاملة تهدف إلى ضمان التنمية املتوازنة.
لم  ، الكافي  التنويع  إلى  ، بسبب االفتقار  اقتصادنا  أن  في  السبب   وهذا هو 

.يصمد أمام العاصفة األولى التي سببها انخفاض عائدات النفط

منذ للخطر  الثقافية  هويتنا  وازدهار  االجتماعي  الرفاه  تعرض   ،  وبالتالي 
باألحرى اليوم   بالدنا   تشهد   ، الوضع  هذا  معالجة  من   

ً
بدال  االستقالل. 

أيدي في  نفسه  يجد  الدولة  جهاز  أن  لدرجة  القيم   ملقياس  كامل   انعكاس 
 تفتقر إلى الخبرة إلدارة مصيره ، بل ماهرة في السعي لتحقيق مكاسب سهلة.
 مًعا ، يجب أن نتغلب على ثقافة الكسب السهل من خالل تعزيز االستقامة

والتميز

 وهذا ما يبرر ترشحنا لالنتخابات الرئاسية في 11 أبريل 2021. الهدف النهائي
 لهذا الطموح هو إعادة بالدنا إلى طريق األمل و االطمئنان. هناك أوقات في
الجمهورية: لك  أعطته  ما  للشعب  ترد  كيف  فيها  تعرف  أن  عليك   الحياة 

الخبرة

شك بال  وهو   ، الترشح  هذا  أساس  هي  أدناه  الواردة  الواضحة   واألهداف 
دون النوعي  التغيير  عن   

ً
بحثا  ، العميق  بتنوعه  التشادي  الشعب   ترشيح 

انتقام ؛ ومن هنا نوجه هذا الترشيح بالكامل نحو املستقبل
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األهداف النبيلة لترشيحنا
 إدراكا لكل العيوب وأوجه القصور المذكورة أعاله ، فإن ترشيحنا

مبني على  األهداف الرئيسية التالية

 بناء أمة تشادية موحدة ومزدهرة ، تحكمها مبادئ الديمقراطية التعددية
 مع احترام حقوق اإلنسان واملساواة بين املواطنين مدفوعة بالرغبة املشتركة

في العيش مًعا؛

والشكل األرا�سي  وسالمة  الوطنية  والسيادة  االستقالل  عن   الدفاع 
الجمهوري للدولة من خالل مؤسسات ديمقراطية قوية؛

فيها يجد  في جمهورية  السالم واالستقرار  والعلمانية كركيزة  العدالة   تعزيز 
الجميع مكانهم لتحقيق مصيرنا املشترك؛

العشائرية االعتبارات  فوق  نفسه  بوضع  أنواعها  بشتى  االنقسامات   تجاوز 
والقضايا الرئيسية  الوطنية  القيم  نحو  واالرتقاء  واإلقليمية   والطائفية 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية الوطنية؛

مؤمنة  واجتماعية  اقتصادية  بيئة  في  التشادي  الشعب  رفاهية   تشجيع 
بالتنمية الشعبية

فيما يتعلق بالسالم والعيش املشترك

داخل  النزاعات  ومكافحة  منع  على  الضوء   تسليط 
على الضغط  عن  الناشئة  وداخلها  املحلية   املجتمعات 

 املوارد الطبيعية ، وعن القبلية والطائفية ، من خالل
العمل على عوامل الصراع؛



٧



 زيادة االستثمار في إدارة املناطق الريفية لتشجيع توطين الرعاة من خالل 
 تصنيع أنشطة الثروة الحيوانية وتحديث الزراعة لجعلها أكثر كثافة وأقل

استهالكا للمساحة ؛

قرارات إصدار  من  لتمكينها  املحلية  القضائية  السلطات  صالحيات   تعزيز 
القانون ، مع احترام أحكام  السياسية   موضوعية مستقلة عن االعتبارات 

التشادي في هذا املجال

مستوى على  فعاليات   تنظيم 

صيفية )مخيمات   الواليات 
ثقافية معارض   ،  لألطفال 
بين االختالط  لتعزيز  إلخ(   ، 

مختلف مكونات الدولة.؛

تقوية الروح الوطنية على حساب الطائفية؛

 تعزيز تدريس التربية املدنية في املناهج املدرسية من أجل زيادة غرس الفكرة
بين واإلنصاف  واملساواة  والعدالة  السالم  قيم  حول  كوحدة   الجمهورية 
 املواطنين ، مع العلم أن االنتماء إلى منطقة ما ، ال يمكن لقبيلة أو دين تقديم

ميزة أو يمثالن عائًقا داخل الجمهورية ؛

 إعادة الخدمة املدنية الوطنية لتنمية حب الوطن والعيش فيه مًعا. ستتم
في اجتماعية  مشاريع  تنفيذ  في  مشاركة  شكل  على  عام  ملدة  الخدمة   هذه 

واليات غير تلك التي ينحدر منها املدعوون للخدمة الوطنية ؛

املتنازعة األطراف  بين  أفضل  حوار   إقامة 
بإنشاء نظام مراقبة فعال لألسلحة الفتاكة؛

تشجيع الحوار بين األديان
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على املستوى املؤس�سي
 لقد سئمت تشاد من االستهزاء وعدم االستقرار وضعف مؤسساتها. هذا

هو السبب في أننا سنحتاج مايلي

ونائب رئيس  من  مكونة  انتخابية  بطاقة   استحداث 
لتولي رئاسة الجمهورية؛

)05( بخمس  الجمهورية  رئيس  والية  فترة   تحديد 
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. سيتم رفع هذا

مرتبة إلى   ، الوالية  فترة  من  اعتباًرا  املفعول  ساري  سيصبح  الذي   ،  القيد 
املسائل غير الخاضعة للمراجعة حتى في حالة تغيير الدستور ؛

 طرح مسألة شكل الدولة عن طريق االستفتاء لتحكيم الشعب التشادي ذي
 السيادة لتحديد الشكل األنسب لبلدنا والذي يعزز تولي السكان للشؤون

املحلية؛

 القضاء على املؤسسات املستهلكة للميزانية والتي عفا عليها الزمن والتي ال
تسهل التمثيل الجيد للمجتمعات املحلية واستخدام الحكمة الجماعية؛

عن أفضل  بشكل  التعبير  أجل  من  االنتخابات  في  النسبي  التمثيل   إعادة 
 السكان التشاديين في تنوعهم داخل مؤسسات الجمهورية )مجلس الشيوخ
مشاركتهم ضمان  أجل  من  إلخ(   ، املحلية  املجالس   ، الوطنية  الجمعية   ، 

بشكل أفضل في الحياة الديمقراطية ؛

  إدخال اللغة اإلنجليزية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية
والفرنسية لجعل تشاد دولة ثالثية اللغات؛

تعزيز علمانية الدولة واحترام التنوع الديني والثقافي؛

.وضع الهيكل املؤس�سي املعتمد باالستفتاء
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في مجال اإلدارة العامة

 إعادة تنظيم إدارة اإلقليم من أجل تقارب أكبر بين الدولة واملواطنين من 
خالل تعزيز كفاءتها؛

 تنفيذ سياسة الالمركزية من خالل إنشاء املجالس والتجمعات املحلية التي
السنة األولى من واليتنا من أجل السماح نهاية  انتخاب ممثليها قبل   سيتم 
على االستفتاء  انتظار  في   ، املحلية  الشؤون  إدارة  مسؤولية  بتولي   للسكان 

شكل الدولة؛

مناصب في  للتعيينات  الترشيحات  على  الشعب  ممثلي  ملوافقة  نظام   وضع 
مهمة معينة في اإلدارة العامة؛

 إعادة تحديد صالحيات السلطة التقليدية
كحراس مهامها  في  تأسيسها  وإعادة   ، 

حيادها وضمان   ، والتقاليد   للعادات 
السيا�سي؛

وضع خالل  من  العامة  اإلدارة   تطهير 
رشيدة إدارة  ونظام  املناسبة   اللوائح 

وظيفية خطط  و  البشرية  للموارد   وفعالة 
واضحة تعود بالفائدة على الجميع؛

عدم تسييس إدارة اإلقليم من خالل إنشاء هيئة من اإلداريين املحترفين؛

واستبدالهم املزورة  الشهادات  حاملي  واستبعاد  العامة  الوظيفة   مراجعة 
بخريجين من الشباب في إطار تطوير فرص العمل للشباب التشاديين؛
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في مجال الدفاع واألمن الوطني

 توطيد دور الجيش كوسيلة لحماية السيادة الوطنية في خدمة الجمهورية
وحدها؛

االرتقاء بمهنة السالح وإضفاء الطابع املنهي عليها؛

 إعادة هيكلة القوات املسلحة الوطنية من خالل ضمان أن يعكس تكوينها
تنوع األمة التشادية ككل وأنها تؤدي مهام جمهورية بشكل فريدي؛

 تكثيف مكافحة التطرف بجميع أنواعه ، والذي من شأنه تقويض التماسك
السكان هدوء  لضمان  الوطنية  الحدود  لتأمين  األولوية  إعطاء  مع   الوطني 

وسالمة األرا�سي؛

وغير والجمهورية  الوطنية  القاعدة   تقوية 
 يتم فيه الترقية

ً
 السياسية للجيش وجعله هيكال

في الجيش  هذا  سيشارك  الجدارة.  أساس   على 
)في لتشاد  واالقتصادية  االجتماعية   التنمية 
 الزراعة ، والهندسة املدنية ، والبيئة ، والصحة

، وما إلى ذلك( ؛

 تعزيز مصير املستحقين من الجنود الذين ماتوا دفاًعا عن الوطن ، ولكنهم
 ؛

ً
غالًبا ما تتخلى عنهم السلطات العامة ظلما

هذه تدخالت  أن  من  للتأكد  واألمن  الدفاع  لقوات  مفتشين  هيئة   إنشاء 
 القوات تتم بما يتفق مع حقوق املواطنين ، وبالتالي ضمان تعاون أفضل بين

املدنيين و »مرتدي الزي العسكري«؛

املجتمع مع  بالتعاون  اإلرهاب  ومكافحة  السالم  حفظ  بعثات  في   املشاركة 
الدولي
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في مجال العدالة وحقوق اإلنسان والحريات

مكافحة اإلفالت من العقاب بجميع أشكاله لتعزيز املساواة بين املواطنين؛

 تعيين كبار قضاة الجمهورية بعد اجراء عملية شفافة
لضمان عدم قابليتهم للعزل وضمان استقالليتهم ؛

من القضائية  السلطة  استقالل  وتعزيز   ضمان 
 خالل عملية اختيار وتدريب صارم للغاية للمرشحين

للمناصب القضائية؛

 اإلسراع في اعتماد القوانين الوطنية الرئيسية )املدنية ، والجزائية ، واملدنية
، واألسرية ، إلخ

من الديا  دفع  الخصوص  وجه  على  تفرض  التي  الثأر  ملمارسات  حد   وضع 
خالل عدالة موازية تضعف سلطة الدولة. سيكون القانون واحًدا للجميع ؛

نشاط. كل  قلب  في  اإلنسان  وضع  خالل  من  اإلنسان  حقوق  عن   الدفاع 
 البشر مقدسون ويجب أن يظلوا مصونين في سالمتهم الجسدية والروحية

واملعنوية ؛

 مليثاق منظمة األمم املتحدة
ً
 تعزيز الحريات النقابية والحق في اإلضراب وفقا

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛

الديمقراطية باملعارضة  والفعلي  الرسمي  االعتراف   ضمان 
لتعزيز التعبير التعددي؛

 تعزيز الصحافة الخاصة وضمان الوصول العادل إلى وسائل
اإلعالم العامة لجميع الفاعلين االجتماعيين والسياسيين

)
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في مجال االقتصادي واملالي

تنميتها تحفيز  خالل  من  النهوض  نحو  تشاد  مسيرة  تسريع  على   وسنعمل 
 االقتصادية واالجتماعية واملالية لتمكين مواطنينا من العيش في بلد مزدهر

ومستقر. لهذا سوف تحتاج االتي

العمل بال كلل لتحسين نوعية الحياة من خالل زيادة دخل التشاديين؛

خالل من  »تشاد«  وجهة  جاذبية   زيادة 
عوامل ومكافحة  األعمال  مناخ   تحسين 

احترام )عدم  فعال  بشكل   الدفع 
والضرائب  ، والفساد   ، امللكية   حقوق 

منخفضة الحوافز ، وما إلى ذلك( ؛

االستراتيجيين من  وطنية  لجنة   إنشاء 
السيا�سي التدخل  تحديد  عن   املسؤولين 

 الخارجي  و املوارد التي سيتم حشدها لالستثمار
العام الوطني؛

 إصالح وإعادة تنظيم إدارة املالية العامة من خالل تحديث دوائر اإليرادات
واإلنفاق التي ستؤمن إلى املهنيين من النساء والرجال؛

املتخصصة العامة  البنوك  من  شبكة  من  يتكون  وطني  مالي  مركز   إنشاء 
 لتمويل مختلف قطاعات االقتصاد التشادي )اإلسكان ، والثروة الحيوانية

، والزراعة ، والتعدين ، وما إلى ذلك(؛

 تنويع االقتصاد الوطني ، من خالل تعزيز قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة
 ، مع التركيز بشكل خاص على تطوير قطاع السياحة والفندقة من خالل
أفضل ، واستغالل  الوطنية  األرا�سي  والخروج من  الدخول   تسهيل عملية 
على التشادية   السياحية  املواقع  وترويج  وتنوعها  التشادية   للصحراء 
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املستوى الدولي ، وإنشاء املتنزهات الوطنية ، إلخ. ؛

تعزيز تنمية االقتصاد الرقمي؛

واملشاريع العمل  فرص  تولد  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات   تشجيع 
التبادالت في  الكاملة  حصتها  على  للحصول  الحجم  واملتوسطة   الصغيرة 

االقتصادية واملالية؛

 إشراك السكان التشاديين بنشاط في تصميم وتطوير وتنفيذ مشاريع التنمية
االقتصادية واالجتماعية املحلية في إطار إدارة إقليمية الالمركزية مشددة؛

:تعزيز حافز االستثمار من خالل
  
الضريبي على العبء  تقليل  الشركات من خالل  التكاليف على   خفض 

الشركات التي تخلق فرص عمل؛

 اعداد قانون استثمار جذاب للرؤوس املال
لصالح الوطنية  تلك  وتعبئة   الخارجي 

االقتصاد التشادي ؛

محاربة االكتناز الذي يعيق املدخرات؛

حتى القروض  على  الفائدة  أسعار   دعم 
أفضل بشكل  املدخرات  استخدام   يتم 

واملتوسطة الصغيرة  املؤسسات   لتنمية 
وتعزيز العمل الذاتي؛

 تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة واملتوسطة / الشركات
عام كيان  إنشاء  خالل  من  الفردية  والشركات  واملتوسطة   الصغيرة 

لضمان القروض

واملستدام الرشيد  االستغالل  فإن   ، الريفي  العالم  بتنمية  يتعلق   فيما 
سيتم منها  هكتار  مليون   39 حوالي  يبلغ  التي  للزراعة  الصالحة   ألراضينا 
 تخصيص 5.6 مليون هكتار من األرا�سي الصالحة للري. سنقوم بتحديث
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على السيطرة  نحو  رئي�سي  بشكل  بتوجه  الحيوانية  والثروة  الزراعة   نظام 
 املياه ، واإلشراف على املنتجين ، وتزويدهم باملعدات و توفير لهم نظام قرض

املدعوم للمدخالت

 سنضع أيًضا سياسات لفهم مدى الضغط على املوارد الطبيعية غير القابلة
 للتوسع )األرض واملياه( بشكل أفضل من خالل ترشيد إدارتها في نهج رؤية
 عادلة ، في مواجهة االنفجار الديموغرافي البشري والحيواني. من هذا املنظور

، سيكون مرتكز على ما يلي

الدولة اعتراف  وتضمن  والراعي  املزارع  تقدر  محفزة  اقتصادية  حالة   خلق 
بمشاركتهما في جهود البناء االقتصادي لألمة؛

استهالكا وأقل  كثافة  أكثر  لجعلها  الزراعة  تكثيف  عوامل  في   االستثمار 
على القدرة  زيادة  مع   ،  للفضاء 
الزراعية للمنتجات  املحلية   املعالجة 
لصالح مضافة  قيمة  خلق   بهدف 

املزارعين ؛

املحاصيل لتطوير  األولوية   إعطاء 
لضمان الحيواني  واإلنتاج   الغذائية 

الدخل وتوليد   ، النقدية  املحاصيل  تطوير  أثناء  الغذائي  الذاتي   االكتفاء 
للمنتجين من خالل إنشاء سلسلة القيمة؛

اإلمكانات إلى  باإلضافة  املحلي  لإلنتاج  والتخزين  التحويل  قدرات   تحسين 
الوراثية للمحاصيل والثروة الحيوانية الكبيرة لتحسين محصولها؛

 تصنيع قطاع الثروة الحيوانية من خالل االستثمار بكثافة في تحويل منتجاته
 املباشرة واملشتقة ، القادرة على خلق قيمة مضافة للمربي املوا�سي. وهذا من
 شأنه أن يقودهم إلى ترك تربية تأملية ومرموقة للتربية التي تخلق ثروة من

خالل التسويق ؛
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طريق عن  االنتجاع  من   الحد 
إنشاء نقاط املياه وإنتاج األعالف؛

الحيوانية والحد الثروة   استغالل 
 من تصدير الحيوانات الحية من
الحيوانية املوارد  تحويل   خالل 

لتوليد قيمة اقتصادية مضافة   تولد منها العملة وفرص العمل؛

سيما ال   ، املياه  على  السيطرة   ضمان 
تشجيع أجل  من  الساحل  منطقة   في 
واملاشية للسكان  التدريجي   التوطين 
من خالل خلق ظروف مواتية للحياة؛

 تهيئة الظروف لتجديد موارد بحيرة تشاد من أجل زيادة دخل السكان على
 ضفاف األنهار بشكل كبير من خالل تطوير تربية األسماك وتنشيط الزراعة

في األرا�سي املستصلحة واملساهمة في استرضاء املناخ العالمي؛

 تعزيز تنمية املجتمع من خالل منح تسهيالت تمويلية للجمعيات والتعاونيات
.واملجموعات القروية

وإنتاج التعدين  موارد  بإدارة  يتعلق   فيما 
وتنظيم تحسين  على  سنعمل   ،  الطاقة 
اليورانيوم النفط وغيره من استغالل   إنتاج 
جميع لصالح  والغاز،  والنفط   واملنغنيز 

 أصحاب املصلحة. كل هذه اإلمكانات ، التي ال
 تزال قائمتها بعيدة عن أن تكون شاملة ، سيتم

عليها الحفاظ  يتم  بيئة  في   ، بعقالنية   استغاللها 
 وإدارتها من أجل املصلحة العامة. بالطبع ، سيتم الحفاظ على حقوق سكان

املناطق املنتجة في إطار القانون الذي يجب تحسينه









١٦









في مجال الطاقة ستكون األنشطة فيما يلي

)الطاقة الوطنية  املتجددة  الطاقة  ومصادر  املائية  اإلمكانات   استغالل 
الشمسية وطاقة الهوائية( لتزويد الدولة بالكهرباء؛

خالل من  الكهربائية  الطاقة  مصادر   تنويع 
الخاصين املنتجين  تدخل  على   اإلشراف 
 املحليين واألجانب على مستوى جودة وكمية

منتجاتهم؛

 توفير الطاقة الكهربائية في املناطق الريفية من
 أجل تعزيز مساهمتها في التنمية االقتصادية بفضل

إمكانية إنشاء صناعات متناهية الصغر ملعالجة املنتجات املحلية

في مجال التربية الوطنية والتوظيف والشباب والرياضة

 سنعمل في نهوض دور املرأة والشباب بإعطائهم املكانة التي يستحقونها في
املجتمع. في هذا الصدد ، طموحنا هو

جعل التعليم أولوية وطنية؛

تهيئة الظروف املالئمة للنمو الفكري والجسدي والنف�سي للشعب التشادي؛

إنشاء برنامج وطني ملحو األمية الوظيفي يصل إلى جميع أنحاء تشاد ؛

 إصالح نظام التعليم من أجل تزويد املتعلمين باألدوات الضرورية إلدماجهم

:
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االجتماعي واملنهي؛

 تعزيز املدارس املهنية الكبرى

مخصصات خالل   من 
امليزانية الكافية؛

للمتعلمين املنهي  االندماج  لتسهيل  الصغيرة  للمهن  تدريب  مراكز   إنشاء 
الصغار ودعم األعمال التجارية؛

 وضع حوافز لتوظيف الشباب في القطاع الخاص من جهة وسياسة أعمال
كبرى من جهة أخرى؛

الوطنية اللجنة  مع  بالتعاون   ، بالعمل  يكلف  للتنوع  وطني  مجلس   إنشاء 
 لالستراتيجيين ، تحديد احتياجات املوارد البشرية في تشاد والتخطيط لها ،
 لتحديد املهارات الوطنية أينما وجدت من أجل التمكن من استدعاؤها إذا
 لزم األمر وضمان تطبيق سياسة وضع »الرجل املناسب في املكان املناسب«

في مختلف مناصب املسؤولية على املستوى الوطني أو الدولي ؛

من العلمي  البحث  ودعم   تحديث 
املنظور هذا  في  الوطنية.  التنمية   أجل 
في هائلة  موارد  تخصيص  سيتم   ، 
جامعاتنا في  البحثية  القدرات   تعزيز 
وتعزيز  ، التحتية  البنى  بناء   )إعادة 
وتطوير  ، التشاديين  الباحثين   اعمال 

املختبرات الوطنية والوصول إلى املختبرات الدولية ، إلخ( ؛

 تعزيز تشغيل الشباب من خالل نهج تعليمي يتما�سى مع طلب السوق العمل
بمنح تسهيالت استثمارية ألولئك الذين يرغبون في إنشاء أعمال تجارية؛

مستواها رفع  خالل  من  العاملية  الساحة  على  التشادية  الرياضة   ترويج 
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 واملشاركة في املسابقات الدولية )كأس إفريقيا لألمم ، األلعاب اإلفريقية ،
كأس العالم ، األلعاب األوملبية ، إلخ

في مجال ترقية املرأة

لنظام التعسفية  املمارسة  باملرأة بشكل فعال من خالل  النهوض  يمكن   ال 
القاعدة مستوى  على  صحيح  بشكل  القضية  هذه  معالجة  يجب   الكوتا. 
بجميع تزويدها  خالل  من  تستحقها  التي  املكانة  املرأة  وإعطاء   الشعبية 

املهارات. للقيام بذلك ، سيكون العمل على النحو التالي

االجتماعي الجنس  سياسة   تعزيز 
 والتنمية من خالل التمييز اإليجابي
بمعيار اإلخالل  دون  املرأة   لصالح 
منح

ُ
ت الكفاءة،  تكافؤ   الكفاءة. ومع 

األولوية بالتالي للمرأة ؛

وإبقائهن على مقاعد املدرسة  إلى  الذهاب  الصغيرات على  الفتيات   تشجيع 
األوالد بها  يتمتع  التي  الفرص  نفس  ملنحهن  ممكنة  فترة  ألطول   املدرسة 
ملياه العام  ، والتوفير  املبكر  الزواج   في سنهم. وسيتم ذلك من خالل حظر 
 الشرب للحد من األعمال املنزلية للفتاة على وجه الخصوص ، ومن خالل

تشجيع الوالدين على تعليم الفتيات ؛

.حظر أي ممارسة عرفية تميل إلى التمييز ضد املرأة

في املجال االجتماعي والصحة العامة

العام و الخاص( من القطاعين  إدارة متقاعدين و عمال )موظفي   تحسين 
للجميع كريمة  حياة  لضمان  املعاش  من  األدنى  الحد  دفع  ضمان   خالل 
 حسب مدة ومقدار مساهمتهم وعن طريق الالمركزية في إدارة هياكل التقاعد

املعاشات في الواليات ؛

.)

:

:









:
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األكثر للشرائح  املعيشية  الظروف   تحسين 
 )كبار السن ، األشخاص ذوو اإلعاقة

ً
 ضعفا

وطني تضامن  صندوق  وإنشاء  إلخ(   ، 
والسكان الدولة  من  بتمويل   ،  مخصص 

العاملين؛

يضمن عام  صحي  تأمين  نظام   إنشاء 
حصول جميع املواطنين على رعاية جيدة )تغطية صحية شاملة(؛

البنى إنشاء  خالل  من  للتشاديين  والجماعية  الفردية  الرفاهية   ضمان 
 التحتية الصحية وتزويدها بمعدات و موظفين مؤهلين بتوجه نحو النسب

؛
ً
املقبولة عامليا

الكاملة املسؤولية  تولي  خالل  من  الرئيسية  املتوطنة  األمراض  آثار   محاربة 
عن األمراض املزمنة وتعميم سياسة التطعيم؛

للطب عليه  التقليدي كمكمل موثوق  الطب  وتحديث  تطوير  في   املساعدة 
.الحديث

 تشجيع التربية البدنية وممارسة الرياضات الجماعية لضمان صحة فردية
.وجماعية أفضل للسكان

في مجال البنية التحتية
ن االستصالح األرا�سي وتخطيط التنمية من تحديد إمكانات كل

ّ
 يجب أن يمك

 منطقة وتصميم خطة تنمية تتما�سى مع واقع كل منها من أجل تخصيصها
 وإنشاء مجمعات تنموية تكميلية. في هذا

الصدد ، سيكون االمر بما يلي

لتيسير املسفلة  الطرق  شبكة   تكثيف 
، البعض  ببعضها  الويات  عواصم   ربط 















:

:
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 وتقليل تكلفة النقل ، وتسهيل حركة البضائع واألشخاص ، وإخراج البالد
من عزلتها الداخلية؛

في التجاري  التبادل  لزيادة  الوطنية  األرضية  الطرق  شبكة  وصيانة   تعزيز 
املناطق الريفية؛

التحتية البنية  مشاريع  تنفيذ   تسهيل 
شبكة ذلك  في  بما   ، اإلقليمية   للنقل 
دولة تشاد  لجعل   ، الحديدية   السكك 
 مفتوحة ومفترق طرق بشري حقيقي في

قلب إفريقيا؛

الرقمي العالم  في  تشاد  اندماج   تسريع 
الجديدة واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  استخدام  تطوير  زيادة  خالل   من 
واملعامالت  ، واإلنجاز  والصحة  والبحث  التعليم  مجاالت  وفي  عام   بشكل 

املالية على وجه الخصوص؛

 وضع سياسة إسكان حقيقية من خالل تنفيذ مشاريع إسكان اجتماعي في
املراكز الحضرية و تخصيص اعانة مواد البناء لصالح السكان

في املجال البيئي

 الحفاظ على البيئة أمر مهم للغاية ألنه يحد من قدرتنا الجماعية الحالية
 واملستقبلية للعيش بسالم في مساحة صحية. من هذا املنطلق سيكون االمر

فيما يلي

منطلق  من  وطني  كالتزام  البيئة  حماية   ترسيخ 
الواقع في  األجيال.  بين  والتضامن  املدني   الواجب 

لم إذا  أحفادنا  سيرثونه  الذي  املجتمع  هو  ما   ، 
 يعودوا قادرين ، ألسباب مناخية ، على العيش في

تشاد؟
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تشاد في  يعيش  بالغ  كل  إلزام  على  ينص  جديد  تشادي  بيئي  قانون   إصدار 
بغرس شجرة كل عام والحفاظ على أعمال التدمير البيئي وتجريمها ؛

، التعميد   ، )األعراس  االحتفاالت  أثناء  شجرة  غرس  الزامية  على   التشجيع 
إلخ( ؛

احترام التزامات تشاد الدولية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة؛
 حشد األموال الدولية لتشجيع االستخدام املكثف ملصادر الطاقة املتجددة

ومكافحة الحرارة املناخية بشكل فعال في تشاد؛
محاربة االستغالل املفرط للموارد الطبيعية مع تعزيز إجراءات إحياء البيئة؛
الرئة  هذه  استعادة  بهدف  تشاد  بحيرة  حوض  إلى  املياه  إعادة  على   العمل 

املناخية الثانية في إفريقيا

في مجال السياسة الخارجية

السالم كركيزة  لتشاد  املجاورة  البلدان  مع  الجوار  حسن  سياسة   ممارسة 
واالستقرار؛

وفي عام  بشكل  الخارجي  العالم  مع  البضائع واألشخاص   تعزيز حرية حركة 
بشكل خاص؛ CEMAC منطقة

 تنمية عالقات تعاون وصداقة جيدة مع جميع الدول املحبة للسالم والعدل
وفق مواثيق األمم املتحدة واالتحاد األفريقي؛

املساهمة بشكل فعال في دخول منطقة التجارة الحرة في إفريقيا حيز التنفيذ؛

العمل من أجل تعاون أكثر ديناميكية بين بلدان الجنوب؛

تطوير تعاون أكثر توازنا بين الشمال والجنوب؛

على الحفاظ  على  تركز  التي  الدبلوماسية   تشجيع 
مصالح بالدنا؛

آفات  مكافحة  في  الدولي  املجتمع  مع   املشاركة 
.اإلرهاب والتطرف الحرارة املناخية وما إلى ذلك
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جميع ومشاركة  تعبئة  بدون  تتحقق  أن  يمكن  ال  نضعها  التي  األهداف   إن 
وسيتم بلدنا.  بها  يزخر  التي  الهائلة  اإلمكانات  إدارة  في  التشاديين   السكان 
 التركيز بشكل خاص على حشد املوظفين املؤهلين في جميع قطاعات الحياة

الوطنية ، وال سيما في العالم الريفي والشباب والنساء

من التشادي  بالشعب  يربطنا  للمستقبل  عقد  هو  السيا�سي  البرنامج   هذا 
 أجل منحنا التفويض. إن األولوية واألهداف الحيوية التي وضعناها ألنفسنا
نتيجة لها  و  تعددية  ديمقراطية  على  قائمة  مساملة  ألمة  األسس  تضع   

ً
 أوال

 طبيعية إمكانية التناوب السلس وحرية التعبير والرأي والعدالة الحقيقية و
 ضمان حقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي والسالم . كما انه يضع األسس
أمة مزدهرة بنى حولها بسرعة 

ُ
ت  ، اقتصادًيا وسياسًيا  ، قوية  ناشئة   لدولة 

ومتحدة في تنوعها

 مًعا ، تواجهنا العديد من التحديات التي تقوض مسيرة شعبنا. نحن نعتمد
من  ، السبب  لهذا   . التحديات  هذه  ملواجهة  للجميع  الفعالة  التعبئة   على 

ناحيتنا ، قررنا أن نعيد للشعب أكثر ما أعطتنا الجمهورية: وهي الخبرة

تصويت شك  بال  هي  التعبئة  لهذه  حاسمة  خطوة  أولى  املواطنين،   أعزاءنا 
بلدنا مستقبل  في  نثق  ونحن  فيه،  تصويتكم  نطلب  الذي   2021 أبريل   11 

الجميل

في التغيير  ، هو تصويت من اجل  الشعب   تصويت ملرشح 
االستقرار  بدون انتقام

.

.

.

.

!

٢٣



+235 68 99 76 38

@RndtLereveil

@rndtlereveil

RNDT.LeReveil

www.rndt-lereveil.com
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