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 الديباجة

 جلسة فينظام هذا الل، النظام االساسي ىعل لموقعينا ء تشادابنا نحن

 ،عامة

من بؤس وفقر الشعب التشادي الذي يعيش أكثر من كثيرا  ناثرألقد ت -

 .استبدادي فاسدربع قرن تحت نيرة متزايدة من نظام 

 رنا وواجباتنا الوطنيةئانطالقا مما توحي اليه ضما -

 انعتبري واالستبداد الظلم ومقاومة الحرية نإف أالمبد اذه من واقتناعا

 ،لإلنسان تانمكفولالو تانالطبيع انالحق

ر العناص هي والعدالة الفردية والحرية القانون سيادة أن إلى وبالنظر -

 ،للديمقراطية  األساسية

م ه الفرص وتكافؤ االجتماعية والعدالة إلنصافن اا حين في -

 ،يعاجتماال للتقدم يةاألساسالعناصر

 والسيادة األراضي وسالمة وحدة ىعل لذا ينبغي علينا المحافظة -

 ،التشادي للشعب الوطنية

 وعلمانية حرة جمهورية في جديد مجتمع بناء ىعل العزم ناوقد عقد -

من خالل  بالدنا في التي نشاهدها حاليا ةئطاخال لممارساتا كل عارضت

، والعشائرية، قبليةوال ،المحسوبية سبيل المثال ىة علئالمعامالت السي

 ،لمال العاما قةسرو ،يةفئاطوال

 الحرية على القائمة الديمقراطية مبادئب التام التزامنا على مؤكدين -

 ،االجتماعي والتقدم اإلنسان حقوق واحترام والعدالة
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ي أوالر أيرال احترام على تقوم تعددية ديمقراطية إقامة على العزم -

 ،التعبير وحرية النزاهة ثقافة وتعزيز رخاأل

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية جل تعزيزأللمقاومة من  هدتع -

 ،لقوميا للدخل العادل التوزيع أساس على

 وإقامة ةبوالعق من لإلفالتلكل من تروج له نفسه  حد وضع على العزم -

 ،نييدانالم جميع حقوق يحترم ونزيه مستقل قضائي نظام

 واألمية، الفقر ومكافحة الرشيد الحكم مبادئ إلعادة ستعدادالا -

 ،االجتماعي لتقدمل تينالحقيقي تينباعتبارهما القيم

 التزامنا على مجددا التأكيد يالدول مجتمعال في تشاد لتعزيزنفوذ سعىن -

 اتيواالتفاق المعاهدات واحترام األفريقي واالتحاد المتحدة األمم ئادببم

،وقعتها تشاد التي الدولية  

 اإلعالن في المحدد النحو على والحريات الحقوق على المصادقة -

،والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي والميثاق اإلنسان لحقوق العالمي  

.تشادي ف حقيقية ديمقراطية قامةا لأج من كفاح في اليوم ونحن  - 

الن  المنشودة ايةغال هذه لتحقيق سياسي حزب إنشاء قررنا ذالك جلأمن 

لتحقيق  مام التاريخ والشعبأمسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا القيام بذلك 

 .األهداف

.نظام األساسيال من تجزأت ال جزء هي المقدمةعلما ان هذه   

 عنوان أحكام عامة
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والمقر ،والشعار، اختيار االسم سيس الحزبأت :الفصل األول  

المجلس الوطني للمقاومة من  يسمى سياسي حزب تأسيس تمسي :1المادة 

.لديمقراطيةا أجل  

.تقدم ـ عدالة ـ وحدة الحزب  شعار :2المادة   

:ليمث :3مادة ال  

به تحيط  أسطوانة لديمقراطيةا أجل من للمقاومة الوطني المجلس شعار -

لوان الثالثة منفصلين بشعار الحزب واأل .لوان من العلم التشاديأثالثة 

،تشاد باسم ومن االسفل ىعلمن األ  

اجل الديمقراطية  ن مصطلح المجلس الوطني للمقاومة منإبالتالي فو -

.ومكتوب باللغة الفرنسية ألسطوانة داخل  ا موجود   

.يظهر التوازن من خالل عقد السيف سطوانةوفي وسط األ -  

 المصالح تحقيقل ذالكو واالعتدال التوازن فكرة إلى ويشير لعدالةل رمزي

.كل ابناء الوطن ىلد والتسامح ولكي يعم العفشتركة الم العامة والمصالح  

  .قوة تذكر بدون قوة العدالة ةنه ليس هناك ايأ ىيشير شعار القوة عل -

نه في أ ماك يضاأبل العقوبة  فقط والتوازن االنصافوالعدالة ال تعني 

تقدم - عدالة - شعار الحزب وحدة نستطيع ان نالحظ ألسطوانة اسفل ا  

 في الحزب اسم كتابة يتم لطريقا طول ىوعل سطوانةألا داخل وأخيرا -

.تشاد في الثانية الرسمية اللغة وهي العربية اللغة دائرة  

.رليانأو في مبدئيا الحزب مقر تعيين يتم :4مادة ال  
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.آخر مكان أي في أو تشاد في المقاومة مجلس من بقرار نقلهاويمكن   

ل ئن يضع كل الوساأالحزب  ىعل سياسييلال للعم بالنسبة :5مادة ال

طريق  عن أو الصحافة طريق عن إما والتوعية  تصاللال، المتاحة

.راهيات المختلفة للوصول الي الجمئالهي  

هداف الحزبأ :الثاني صلالف  

جل أمن  ىيسع لديمقراطيا أجل من للمقاومة الوطني المجلس :6المادة 

 نونالقا سيادة على قومي يثح ديمقراطي مجتمع بناءلة ييسئهداف الراأل

،واالجتماعية االقتصادية والتنمية والجماعية الفردية والحريات  

يتعهد من  ةجل الديمقراطيأالمجلس الوطني للمقومة من  الغاية ولهذه

:جلأ  

 في الحقيقية التعددية الديمقراطية أساس على القانون سيادة إرساء -

.علمانية عادلة حرة جديدة جمهورية  

 والميثاق اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن وفقا الفرد حقوق عن الدفاع -

.والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي  

 وحقوق الديمقراطية حترمي منواأل ،للدفاع ة وطنية حقيقية قو إنشاء -

.اإلنسان  

 ثم منو ،والتقدم ،االجتماعية والعدالة ،الحرية مجتمع ظهورتشجيع  -

.الوطني والتضامن الفرص تكافؤ  

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنميةحقيق تل الرشيد الحكم تعزيز -

 المساواة تعزيزو ،والمرض ،واالمية ،والحرمان ،من خالل مواجهة الفقر
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.الوطني والتضامن الفرص في  

 األموال تالسخوا العقاب من فالتإلل اضع حدمن ثم وو الفساد مكافحة -

.الخاطئة لممارساتا أشكال وجميع لعامةا  

.والتضامن العدالة وتحقيق لثروةل عادل توزيع ضمان  -  

 -                .البالد وسيادة استقالل وضمان  ،الوطنية الوحدة تعزيز 

.يةئوالقضا ـ والتشريعية - التنفيذية السلطات بين  فعليفصل  من التأكد  ـ 

 األولية الصحية الرعاية على الحصول وضمان صحية سياسة وضع -

.لألطفال الصحية والرعاية للجميع  

 .والزراعية الرعوية القطاعات تطوير في ولويةألا األغذية سالمة جعل -

.المعيشة غالء محاربة  - 

 الجنس من ةالذكورهيمنة  من هاوتحرير  لنهوضعلى االمرأة  تشجيعـ 

.نثىذكر أل   

 األطفال حقوق انتهاكات ذلك في بما لتمييزا أشكال جميع مكافحة -

   .والمعوقين والنساء

ورواتب  م الوطني من خالل تحسين ظروف العملإعادة تقييم التعلي -

في  جتماعي الوحيداال زكرمالالمعلمين وذلك أن التعليم هو المصعد و

 .العملية التنموية

ات الدولية يالتأكيد مجددا على التزام باحترام جميع المعاهدات واالتفاق -

 .دقت عليها تشاداالتي ص
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 واالمتثال للتشريعوالدولي القوي الدعوة إلى ظهور التعاون اإلقليمي  -

 .على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

الحزب بكل حرية شريطة  ىيمكنهم أن ينضموا ال يينجميع تشاد: 7المادة 

 .ان يلتزموا بالتعليمات االساسية بمبادي ونصوص الحزب

ات الحزب من ئهي ىتتطلب العضوية العامة التسجيل في احد :8المادة 

 .بطاقة العضويهخالل تقديم البطاقة الشخصية لسحب 

 هيئاتال: ثانيعنوان 

 لحزباات ئهي :الثالث صلالف

 :ات مجلس الوطني للمقاومة من أجل الديمقراطية هيئهي :9مادة ال

 المؤتمر -

 مجلس المقاومة -

 المكتب التنفيذي -

 االتحادات اإلقليمية -

 لجان متخصصة -

 اتئتشغيل الهي: الرابع صلالف

ثالث في دورة عادية كل  عقدالعليا للحزب ين مؤتمر هو الهيئةال:01المادة 

بناء على  استثناىية دورة  يف نعقد مكن  أن يوي الرئيس  سنوات بطلب من

 .على األقل أعضاء مجلس المقاومة طلب من ثلثي

 :المشاركين في المؤتمر هم: 00مادة ال

 أعضاء مجلس إدارة المقاومة المنتهية واليته -
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 المجلس التنفيذي المنتهية واليته -

 أعضاء اللجان الخاصة -

 ممثلو االتحادات اإلقليمية -

 المؤتمر:01مادة ال 

 :في جلسته المؤتمر

 .لرئيس الحزب يعتمد تقرير الفكري -

 .الخطوط العريضة للحزب لخصي -

 .يعتمد الصياغات االساسية -

يعيد صياغة الحلول المقترحة المتعلقة بالتعليمات والتساؤالت السياسية  -

 .الثقافيةو، واالجتماعية ،االقتصادية

 .بهئيس ونائينتخب الر -

 .ضاء مجلس اإلدارة للمقاومةانتخاب أع -

 .اللجان المتخصصة يف كليتولي ت -

تخاذ ة المعنية بائلهيمجلس المقاومة هو ا. مجلس المقاومة :01مادة ال

 جل اعتمادأمؤتمرين مكثفتين من  بتنظيم يقوموبهذه الصفة ات القرار

جلسات  التوصيات والتوجيهات والبرامج ومن ثم مقترحات الحزب

يس كل ستة ئالمجلس الوطني للمقاومة سوف تعلن انعقادها من قبل الر

 يضا في دورة غير عادية وفقاأيجتمع المجلس الوطني للمقاومة . اشهر

 .يس او بدعوة من نصف االعضاءئالرلدعوة 
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يتكون مجلس المقاومة من إحدى وسبعون عضوا موزعين بين  :01مادة ال

 .االتحادات اإلقليمية وتتخذ قرارات  باألغلبية البسيطة

مة لتطبيق ئة الدائالهي هي التنفيذي كتبالم المكتب التنفيذي :01مادة ال

 .للمقاومةالقرارات الصادرة من المجلس الوطني 

لوضع لمقاومة الوطني ل مجلسالأمام  مسئولالمكتب التنفيذي  :01مادة ال

 .التوصيات والتوجيهات الهامة

لتجديد التنفيذي لمدة ثالث سنوات قابلة ينتخب أعضاء المجلس  :07مادة ال

 .مرتين

 :المجلس التنفيذي من عشرين  عضوا   يتكون: 08مادة ال

 الرئيس -

 نائب الرئيس -

 العام االمين -

 الناىب األمين العام -

 األمين الوطني للعالقات الخارجية  -

 نائب األمين الوطني للعالقات الخارجية  -

 األمين الوطني لالقتصاد والمالية -

 مساعد األمين الوطني لالقتصاد والمالية -

 األمين الوطني للعدالة وحقوق اإلنسان والحريات العامة -

األمين الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات المعلومات الجديدة المتحدث  -

  .باسم الحزب
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و  ،ةالحديثالمعلومات  تنائب األمين الوطني لالتصاالت وتكنولوجيا -

  .لحزبالرسمي ل المتحدث

 .وتكافؤ الفرصالمهني األمين الوطني للتربية والتعليم العالي والتدريب  -

 النساء المكلف بشؤون الجتماعيا والعمل للصحة الوطني األمينـ 

 .واألطفال

 .الرشيد والحكم المؤسسية لإلصالحات الوطني األمين -

 .المنظمة والجماعات السياسية األحزاب مع للعالقات الوطني األمين -

 .والبيئة الحيوانية والثروة للزراعة الوطني األمين -

 .الجماهير وتعبئة وتنظيم للتوعية الوطني األمين -

.الجماهير وتعبئة وتنظيم للتوعية الوطني األمين نائب -   

.واألمن لخدمةل الوطني العاماألمين   - 

 -                   .الخزينة العامة أمين 

س اجتماعات أالذي ير ألولا المسئول هو الحزب رئيس :91مادة ال

المجلس مر الوحيد لمصروفات الحزب يقرر اجتماعات المجلس وهو اآل

 يذي يتحمل مسؤولية الحزب فكريا  الوطني للمقاومة والمكتب التنف

.ضاىيا  وق  

هغيابوينوبه في حال  تهبمساعد يقوم يس له ناىبئالر: 22مادة ال  

 ىعل شهرين غضون في المجلس دائم يجتمع غياب حالة في :29مادة ال

.المؤتمر نعقادا لحين جديد رئيس تعيين  
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ويقوم بمركزية   الحزب إدارة عن المسئول هو العام األمين :22مادة ال

.األمانات مختلف ىال توزيعها قبل والتقارير االجتماعات محاضر  

.هغيابحال في  همحل يحل  ا  بئنا العام األمين وينوب :22مادة ال  

ن إعضاء المكتب التنفيذي فأمن  عضوغياب اي  حالة في :24مادة ال

 ال فترة غضوني ف  بديال لتعيين جتمعي  سوف لمقاومةوطني لال المجلس

.اشهر ثالثة تتجاوز  

 التشغيلية والقواعدن يالوطني ألمناءت امهاما تحديد يتم :25مادة ال

.نظام االساسيال في لألمانات  

 لديمقراطيةا أجل من للمقاومة الوطني لمجلسل نشطاء :26مادة ال

االقليمية وفقا لكفاءاتهم التحملية المكاتب  االتحادات في وننظمسي

.قليمية معتمدة لمدة ثالثة سنواتاإل  

مختارين من محيط  أعضاء ستة من تكونة تقليميالمكاتب اال: 22مادة ال

.المكتب التنفيذي ىلد ةمة معلنئاالتحاد وبالتالي تكون القا  

 ةمحدد مهام تنفيذ عن المسئولةة ئهيال هي المتخصصة اللجان :22مادة ال

عضاء اللجان المتخصصة أنها من قبل المجلس الوطني للمقاومة تعي يتم

 اللجان المتخصصة .ن ال يكونوا مقيدين بالمجلس الوطني للمقاومةأممكن 

 على  مستقبليةواالنعكاسات ال دراساتال إجراء عن المسئولة هي
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 نتائج لتقديم ،والثقافية ،والبيئية ،واالجتماعية ،االقتصادية القطاعات

.العديد من الصالحيات ىمكنها ان تتولوي .التنفيذي المكتب إلى عملها  

 من التحقق عن مسئولة هي دائمال والتحكيم المالية الرقابة لجنة :21مادة ال

 تسويةل الحزب أجهزةت النزاعا مع والتعامل المالية الشؤون إدارة حسن

 للرقابة فرعيةال لجنةال ،ينلجنت في تنظم أن يجب الناشطين بين النزاعات

.النزاعات في للتحكيم فرعيةال لجنةالو المالية  

 اختيار لديمقراطيةا أجل من للمقاومة الوطني المجلس مكانإب :22مادة ال

، او تجمعات الشباب النساء منظمة مثل الصلة ذات خرىأ هيئات

 ىعل فرص المشاركة الفعالة ومن ثم اتخاذ القرار لعرضها  هائعطاإو

 الالئحة في يكون منصوص عليها المنظمات هذه تشغيلو نشاء، إالمؤتمر

.المنظمات هذه من لكل المخصصة الداخلية  

 عنوان العضوية والحقوق والاللتزامات:

العضوية :الخامس صلالف  

 أجل من للمقاومة الوطني المجلس، فرديةالعضوية هي  :29مادة ال

 أو ،القبلي عنصرال ىالنظر ال ين دونتشاديال لجميع مفتوح لديمقراطيةا

كل تشادي يزيد عمره عن  الجنسين بين والمساواة ،العشائري أو ،الديني

الداخلية للحزب  حئواللوا النظام األساسي ىأ ووافق علقر ،ثمانية عشر

.العضوية بطاقة ىة المختصة للحصول علئالهي ىال يستطيع ان يقدم طلبا    

لتزاماتواالالحقوق  :السادسصل الف  
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العضوية   بطاقة على االستحواذ إلى تخضع العضوية :22مادة الـ 

لهم وكل أعضاء الحزب  لديمقراطيةا أجل من للمقاومة الوطني لمجلسل

 :حقوق في االتي

      .الفردية بالحريات التمتعـ 

 نصوص حتراما ىلع متههيئ داخل الحزبية األنشطة في  المشاركةـ 

 .الحزب

والنقد الذاتي مكفولة لجميع ناخبي الحزب شريطة ان تساهم االنتقادات ـ 

 .في خدمة الحزب

:ن يلتزم باالتيأ كل عضو من أعضاء المجلس :22مادة ال  

 .احترام القوانين واألنظمة المعمول بها في الحزب -

 .احترام قرارات المحاكم العليا وتطبيقها -

 .العمل على تحقيق أهداف الحزب -

الدفاع عن المثل العليا للجنة االصالح والتنمية في كل مكان وفي أي  -

 .ظرف من الظروف

 .التقدم االجتماعي تعزيز مبادئ الديمقراطية كأداة لتحقيق -

السعي لتحقيق يجب على جميع النشطاء وأعضاء الهيئات المختلفة  -

  .الشفافية والتضامن والترابط تحت شعار الحزب

 والجزاء نباا عن اال :السابع فصلالف

فة مطالبين باحترام ات المختلئلهيلعضاء ألوانشطاء ال  جميع :11مادة ال

 .الصياغات يجب ان تحترم بالكامل ،لحزبل يداخلالالنظام 
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 :التالية سوف يتعرضون للعقوبات المخالفين لهذه التعليمات: 11مادة ال

 .االنذار -

 .تعليق -

 .االستبعاد -

 .النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي ىعلسيتم فرض عقوبات 

 الموارد :الثامن فصالف

 :تتكون موارد المجلس من الجهات االتية :11مادة ال 

 .اشطينمساهمات الن -

 .االشتراكات -

 .التبرعات -

  .الهبات -

 :حكام انتقالية وختاميةأ عنوان

 مراجعات  :التاسع فصلالف

من صالحيات   هو نظام األساسيالقوانين العادة النظر في إن إ :17مادة ال

عضاء المجلس يجتمعون في دورة عادية من خالل تصويت أالمؤتمر كل 

عضاء المختصين من األ صواتأثالثة  ىمكونة من صوتين الالغلبية األ

 .بالمراجعات

 المراجعة التي اعتمدت من قبل المجلس هي المعتمدة لدي :18مادة ال

 .المؤتمر

 :حل المجلس :العاشر صلالف 
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 راطية سوف تتمجل الديمقأحل المجلس الوطني للمقاومة من  :19مادة ال

مجلس عضاء أخمسة من  فيتصويت اربعة  من خالل ةبدعوة معلن

  .المقاومة

 ىدحإل محتويات القيمة للحزب تمنحالفي حالة حل المجلس كل  :11مادة ال

 .حسب رغبة نفس المؤتمرالكيانات االجتماعية 

 

ات الحزب ئة التشغيل لكل هيعمليالشروط العملية للحزب و :10مادة ال

  .للنظام الداخلي وفقا   سوف تندرج

قرر  ،الحالي سيدخل حيز التنفيذ من اعتماده نظام األساسي ال :11مادة ال

 .م1107مارس  08في يوم  رليانأو في

 

 الجمعية العمومية

 

 

 

 

 

 

 


