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المقدمة
إدراكا منا لمهمتنا تجاه وطننا نحن الشباب التشادي ر يف تركيا ،يكسونا األمل وتصحبنا العزيمة لرؤية تشاد

الطاقات وهذه العقول وهذا الحماس واستخدامه بطريقة رشيدة بغية االستفادة منه ر يف عالج العلل
ر
الت تحول ر
بي تطور وتقدم
والمعضالت سواء االجتماعية او االقتصادية اوالسياسية اوالثقافية او غتها ي
ّ
ر
ر
األفريق إىل االبتكار والمساهمتهم ر يف مجاالت عدة كالحياة
وف الوقت الذي يطلع فيه بقية الشباب
بالدنا .ي
ي
االجتماعية واالقتصادية والسياسية لبلدهم ،نسأل أنفسنا وماذا عن الشباب التشادي؟ وحقيقة كان هذا هو
المنت نرسل إشارة ونلفت انتباه
الرئيس وكذلك الفلسفة العامة وراء هذا المنتدى .ومن خالل هذا
السؤال
ر
ي
الغاىل والنفيس للنهوض به،
صناع القرار ر يف بلدنا بأن هناك قوة شبابية كبتة تستعد لخدمة هذا البلد وبذل
ي
وعزمنا عل المساهمة جميعآ ر يف بناء تشاد موحدة وقوية .نعم ،سوف نكون قادرين عل ذلك .إن األمر
ر
ر
الت نحتاجها للقيام بذلك ألننا نؤمن
يتطلب منا فقط إرادة مشتكة وتظافر الجهود ،ولدينا جميع العنارص ي
إيمانا قويا بقدراتنا ومواهبنا المتنوعة .إن األمر ر
متوك للقادة وصناع القرار باالستماع إىل االفكار والنظر إىل
ر
الت يطرحها الشباب؛ ويجب علينا نحن الشباب أن نتعاون مع بعضنا البعض ونضع ايدينا فوق بعض
الرؤى ي
نتكاتف جميعا من اجل تشاد أفضل ،بدال من النقد العقيم دون ر
اقتاح وحلول بديلة تساهم ر يف نهضة بالدنا
تشاد.
ى
كوش آدم محمد
رئيس اللجنة التنظيمة لمنتدى الطالب
ر
التشاديي ر يف الخارج
خري ج كلية حقوق وباحث ماجستت ر يف قسم
العالقات الدولية

ن
حسي موسى
موش
التشاديي فر
ر
الرئيس سابق التحاد الطالب
ي
وقتص
تركيا ر
خري ج العلوم السياسية وباحث ماجستت فر
ي
قسم الدراسات األفريقية
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والختة  ،نحن مدركون
مزدهرة يعلو فيها صوت العدل وتتساوى فيها فرص العمل حسب الكفاءة والقدرة
ر
ر
ر
ر
والديت
القبل
التشاديي ر يف الداخل والخارج ويتسمون بروح الوحدة رغم التنوع
الت يشكلها الطلبة
ي
ي
للقوة ي
الضوري استضافة ر
والجغر راف ،وقد ارتأو أنه من ر
ر
التشاديي للمرة الثانية ر يف تركيا ،ويشمل هذا
ملتق الطلبة
ي
الرئيس هو
المنتدى جميع الشباب دون استثناء (سواء كانوا ر يف داخل أرض الوطن أو خارجه) والغرض
ي
ر
ر
ر
موظق الخدمة المدنية و رواد األعمال بتقديم
والمدربي وأيضا
والخريجي
السماح للطالب والشباب
ي
ر
ر
الت نريد" .وتظل هذه
مشاري ع وأفكار مبتكر وبحوث علمية يمكن أن تساعد بطريقة أو بأخرى يف بناء "تشاد ي
ر
ر
رئيس لتشاد الغد .وبما أن
اساس للمساهمة جميعآ ومكسب
نعتتها بسيطة واجب
الت ر
ي
الرغبة يف المشاركة ي
ي
الشباب التشادي يشكل اآلن ر
أكت من  %60من النسبة العامة لعدد السكان ،فإنه يجب علينا استقالل هذه
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تاري خ المنتدى
ر
التشاديي رف الخارج ،ه نتيجة لتوافق رف اآلراء ر
ر
المقيمي ر يف
بي جميع الطالب
فكرة منتدى الطلبة
ي
ي
ي
تشاد وخارجها .بدأت االستعدادات ر يف مارس  ،2018وتم تحديد موعد فتح واغالق لملخصات
البحوث العلمية المختلفة رف  5يونيو  .2018وتقدم ر
أكت من مائة ( )100طالب بطلبات لتقديم
ي
مشاريعهم والدفاع عنها ؛ ر
الت ر
كتهنا ينصب ر يف مختلف المجاالت العلمية والتقنية ،وأهمها :الزراعة ،
ر
التوة الحيوانية  ،التعليم  ،الصناعة  ،البيئة  :تحويل النفايات إىل طاقة كهربائية ومعالجة المياه
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المستعملة ،ودور المعلم ر يف تنمية البالد ...كل هذه البحوث تهدف فقط إىل معالجة بعض
ر
الت تواجه بلدنا.
المعضالت ي
ر
حض هذا الحدث الكبت شخصيات عديدة ،بما ر يف ذلك السلطات اإلدارية التشادية يمكننا أن نذكر
ن
ن
العاىل لدى
حسي مستشار التعليم
حسي مسار
بعض منها ،ممثل رئيس جمهورية تشاد ،الدكتور
ي
العلم واالبتكار الدكتور ديفيد اودنقار،سعادة سفت تشاد
العاىل والبحث
الرئاسة ،ووزير التعليم
ي
ي
التوفيسور محمد بركة.
لدى تركيا السيد  /جدة موش عتمان ،فضال عن رئيس جامعة انجمينا ر
أيضا ،السلطات اإلدارية ر
العاىل ربتكيا ()YÖK
التكية بما ر يف ذلك رئيس المجلس األعل للتعليم
ي
البوفيسور رحم اير ،نائب رئيس المديرية العامة للجالية ر
التكية والجماعة ذات الصلة ()YTB
ر
ي
البوفيسور أحمد كاواس ،والعديد
السيد سايت يوسف ،السفت السابق لجمهورية تركيا لدي تشاد ر
ر
ممثل مختلف المؤسسات
وممثلي من مختلف الجامعات .باإلضافة إىل
من أعضاء هيئة التدريس
ي
ر
ر
ر
وممثل البلدان
التشاديي
والمتدربي
وممثل الطالب
وممثل الجمعيات المختلفة
التكية والرؤساء
ي
ي
ي
األفريقية وحول العالم.
ُ
وبعد انتهاء المنتدى ،صيغت جميع البحوث والمشاري ع ر يف شكل تقرير وأرسلت إىل السلطات
التشادية لتحليلها ،ولالطالع عل إمكانية تنفيذها عل االرض الواقع

3

ق

الغرض من المنتدى
ن ن
ر
التشاديي يف الخارج تعزيز
الى تتيح للطالب
هذا المنتدى هو منصة لتبادل األفكار ي
العلم من أجل تحقيق إنجازاته.
قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم ،وعرض البحث
ي

ن ن
ن
التشاديي يف الخارج بنسبة كببة .وهذا
يف السنوات األخبة ازداد عدد الطالب
يعتب الفرصة والنقطة المحورية لالجتماع واكتشاف المواهب والكوادر
المنتدى ر
ن
التنفيذيي لمثل هذه المشاري ع.

هدف المنتدى
ن
ن
التنفيذيي األكفاء يف مختلف المجاالت من خالل إتقان الجوانب
تدريب الكوادر
وه قيم العدالة ،من أجل ضمان
الفنية واالجتماعية ،مع الدفاع عن القيم اإلنسانية ،ي
غد أفضل وبناء بلد مزدهر يتطلع له الجميع
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توقعات المنتدى
ومن أجل تنمية بلدنا العزيز والجميل ،فإننا نأمل ونأمل أن تقوم السلطات التشادية
ر
ر
الى قدمها
المسؤولة عن اتخاذ القرار ؛ دراسة وقبول مختلف المشاري ع واالقباحات ي
المشاركون وأخذها ن يف االعتبار.

ن ن
التشاديي يف الخارج النسخة الثانية
منتدى الطلبة
الرئيس من المنتدى هو االستجابة لمختلف االحتياجات وأوجه القصور ر يف بلدنا
الهدف
ي
ر
ر
الت تجذب انتباه الجميع.
من خالل اقتاح مشاري ع ومواضيع مختلفة وغتها من2nd
المواضيع ي

منتدى من  ETUDIANTSالتشادية إىل

 ETRANGERالنسخة

ر
الت تناولها المنتدى :
يل بعض من المجاالت ي
وفيما ي
منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية

•
•
•
•

أهمية التعليم ر يف تنمية تشاد؛
أهمية الزراعة ر يف تنمية تشاد؛
أهمية ر
التوة الحيوانية ر يف تنمية تشاد؛
ر
ر
والضورية (المياه والكهرباء
الت تواجه االحتياجات األولية الطبيعية
حل المشاكل ي
والغاز) للشعب التشادي.

• مكافحة اإلقليمية والقبلية والبحث عن الهوية الوطنية التشادية.
• أهمية ودور البلدية والبنية التحتية ر يف تنمية تشاد.
• التحديات االجتماعية واالقتصادية

ر
الت تواجه الشباب
والثقافية والسياسية ي

التشادي.
• الشباب والقيم الوطنية ،األمة والشعب والحكومة.
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ه مجرد مجاالت رئيسية ،وان الباحث أو الطالب قادرا عل
المجاالت المذكورة أعاله ي
اختيار موضوعه عل أساس هذه المجاالت.
ر
والضورية (المياه
مثال :بالنسبة للميدان ' حل المشكلة لالحتياجات األولية الطبيعية
والكهرباء والغاز) للشعب التشادي' يمكن أن تكون المواضيع الفرعية :ر
مشوع طاقة
النفايات  ،والسدود وتحويلها إىل طاقة والطاقة الشمسية وما إىل ذلك.

اللجنة التنظيمية

كوش آدم محم ىد
ى
رئيس اللجنة التنظيمي ىة

ن
حسن ادريس حس ى
مسؤول اللجنة الفنية

ن
ميكائيل عبد هللا عبد الرحم ى
مسؤول لجنة ر
ب
اليحي ى

ل
بورنج قبدولبى نوي ى
المراقب العام
ى

أمي
سهيلة سليمان ى
مسؤول ىة لجنة السقافة والرياضة

ح
البشيى انور صال ى
مسؤول لجنة اليتوكول

ش
ش حسيى مو ى
مو ى
مسؤول الرعاي ىة

ين في
الخارجفيالنسخة
التشادي
الخارجالثانية
منتدى منمنتدى
الطلبةمن
الطلبة
النسخة الثانية
التشاديين

عبد هللا آدم حسن
ق
اميى اىلصندو ى

احمد طاه ىر احم ىد
المقرر العام

البشي
ى
محمد نور محمد
نائب رئيس اللجنة التنظيمية

محمد الزاكى شلتوت
مسؤول اللجنة األكاديمية

6
6

محمد شيتيمىا أباتشا
مسؤول لجنة الغذا ىء

مقدمة عامة
ر
ر
التشاديي الخارج ألول مرة بفكرة تنظيم منصة علمية تسمح
فكرة المنتدى لها جذورها ،يف عام  2018عندما قام الطلبة
ر
لهم بالنقاش والمساهمة يف تنمية بلدهم .ومن هنا وجدت بان اقامة المنتدي اصبحت ررصورية .والواقع أن الهدف
ر ر
ر
ختاتهم ،حول المواضيع
تمكي الشباب التشادي المقي
الرئيس من المنتدى هو
مي يف مختلف البلدان من تبادل ر
ي
ر
ر
ر
الت يتم بها دعوة
ه الطريقة ي
االجتماعية الرئيسية ي
الت تؤثر بشكل مباش عل مستة تشاد نحو التنمية المستدامة .هذه ي
ر
ر
التشاديي من جميع أنحاء العالم إىل تقديم مهاراتهم العلمية والتقنية .ومن خالل البحوث
الباحثي والطالب
جميع
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ر
الت تم عرضها خالل المنتدى ،سيتم إرسال تقرير مفصل بدقة إىل السلطات التشادية المعنية ،من
والدراسات
ر
والختات ي
ً
ر
ر
وديناميك من أجل تنمية
الت قدمها المنتدى وتطبيقها  ،والعمل معا بشكل ثابت
أجل دراسة وتحليل المقتحات ي
ي
وازدهار بلدنا.
ر
االقتاحات أن الحدث يجب أن يكون
وهكذا ،وبعد تنظيمه ألول مرة ر يف تركيا وعل وجه التحديد ر يف اسطنبول ،اتت
ً
مستمرا ،حيث سيتم تنظيمه كل عام ر يف بلد مختلف .واستنادا إىل هذه الفلسفة ،يجب تنظيم النسخة الثانية ر يف بلد
اخر .ولكن بسبب نقص الموارد التقنية والمالية ،لم تتمكن مجموعات طالبية أخرى ر يف الخارج الوفاء بهذا الوعد.
ولذلك ،وبغية ر
احتام هذا ر ر
ر
التشاديي
الرسم وضمان استمرارية هذه المبادرة العلمية الهامة ،أخذت رابطة الطلبة
االلتام
ي
ر
ر
التشاديي ر يف الخارج .وقد أقيم هذا
وقتص عل عاتقها مسؤولياتها الوطنية من خالل تنظيم منتدى الطلبة
بتكيا ر
الحدث ربتكيا ر يف مدينة توكات بالتعاون مع جامعة غازي عثمان باشا المرموقة ر يف توكات.
ر
الباحثي باعداد بحوث حول مواضيع
بدأت االستعدادات للدورة الثانية من المنتدى ر يف أكتوبر ،مما سمح للعديد من
متنوعة تالمس احتياج تشاد.
فتة ر
وبعد انتهاء ر
ديسمت ،أنشئت لجنة للرصد والتقييم مؤلفة من ر
التشيح المقررة ر يف نهاية كانون األول/
شت
ر
العلم ر يف جميع المواضيع المدرجة بطريقة شفافة ومحايدة ومنهجية.
التخصصات الختيار وتحليل مبادئ البحث
ي
كي وتم اختيار خمسة ر
ويجري القيام بذلك ،وقد ر
نشت قائمة نهائية بالمواضيع المختارة وأسماء المشار ر
وعشون ()25
ً
ر
ً ر
ر
ر
النهان .ويتم اختيار جميع المواضيع
الباف ر يف التقرير
ي
موضوعا ،منها ستة عش ( )16عرضت علنا يف المنتدى ،وسينش ي
عل أساس أهميتها وإسهامها الجديد ر يف عملية التنمية والبناء .
ر
ر
ر
ر
مقيمي ر يف الخارج ،مثل
تشاديي
وباحثي
التشاديي ر يف الخارج مشاركة طالب
وشهدت النسخة الثانية لمنتدى الطالب
فرنسا وروسيا وتونس وقتص ومن مختلف المدن ر
التكية وقد جاء وفد من ممثل وزارة الشباب ،فضال عن قادة شباب
ر
ر
المدن ،خصيصا من تشاد للمشاركة ر يف هذه الحدث .
يعملون ر يف منظمات المجتمع
ي

ر
ر
الدبلوماسيي لجمهورية تشاد ر يف تركيا ،بمن فيهم سعادة سفت
الموظفي
وباإلضافة إىل مشاركة الطالب ،كان هناك أيضا حضور
جمهورية تشاد لدى جمهورية تركيا ،السيد أدوم دانقاي نكور قيت ،الذي منحنا رشف افتتاح واختتام ر
ملتق النسخة الثانية
للطالب التشادي رف الخارج .وباالضافة اىل السلطات التشادية  ،شاركت رف المنتدى ايضا السلطات االدارية والسياسية ر
التكية
ي
ر
ر
مثل عمداء الجامعات والهيئة االكاديمية ونواب منطقة توكات ورئيس لجنة الصداقة التشادية التكية ف الجمعية الوطنية وممثل
ر
الصحفيي .
حاكم منطقة توكات ورجال االعمال وعدد من
ر
للباحثي الشباب من الخارج ومن
وكانت النسخة الثانية من هذا المنتدى كما كان متوقعا اثبتت نجاحا كبتا من التعبئة الضخمة
الداخل ،والديناميكية وروح الفريق ،وقبل كل رسء رؤية الشباب التشادي يست نحو هدف وحلم ر
مشتك لمستقبل أفضل لتشاد.
ي
ر
ر
لقد تحدوا جميع العقبات باالنتقال من بلد إىل آخر ،ومن مدينة إىل أخرى ،القتاح حلول ملموسة يف عدة مجاالت ،يمكن أن
تسهم ر يف بناء تشاد غدا.

ر
ر
الوطت لإلذاعة والتلفزيون التشادي
الت يقدمها المكتب
ي
باإلضافة إىل ذلك ،فإن نجاح المنتدى ينبع أيضا من التغطية اإلعالمية ي
الصحق الشهت عل فاضل قديرك فضال عن وكاالت األنباء ر
ر
التكية المحلية.
( )ONRTVمن خالل
ي
ي
ي
الطالن التشادي ر يف جميع أنحاء
منتا لالجتماع ،ويعكس تبادل األفكار ،ويقدم للمجتمع
وما زلنا نذكر أن المنتدى هو ال يزال ر
ري
ر
ر
الت يمكن للشباب التدخل من أجل إحداث
العالم فرصة للجلوس والنقاش حول المواضيع ذات الصلة المباشة بالقطاعات ي
ً
التامج والمبادرات .
التغيت .وهذا لن يكون ممكنا إال عندما يكون لدى هذا الشاب أدوات مثل هذه ر
ر
ر
الت قدمتها ،للشباب الذين شاركوا ر يف هذا الحدث بأن يدركوا
الت ألقتها السلطات ،وال سيما النصائح ي
وقد سمحت الكلمات ي
ر
والختات المهنية للسلطات مع
الت تنتظره .كما كانت فرصة لتبادل األفكار
ر
لك يكتشف بشكل أفضل عن التحديات ي
حقائق بلدنا ي
التشاديي الشباب ،وايضا فرصة للمعرفة والتكامل ر
ر
بي الشباب التشادي من تركيا ومن خارج تركيا.
الطالب
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ر
الت وردت من السلطات ر
ر
التكية والتشادية تثبت ذلك؛ ومن ر
التهان الشخصية وتشجيع رئيس
بي هذه
ي
وبالمثل ،فإن التقييمات ي
ر ر
وقتص ( )UDETT&Cعل المبادرات الجديرة
جمهورية تركيا ،فخامة السيد رجب طيب أردوغان لرابطة الطلبة
التشاديي بتكيا ر
ر
ديت انتو.
الت يقومون بها يوميا داخل بلده ،اضافة اىل اشادة من مشت تشاد صاحب الفخامة إدريس ر
بالثناء ي

ر ر
ر
وقتص.
يومي وخصص اليوم الثالث لعقد الجمعية العمومية لرابطة الطلبة
واستمر المنتدى
التشاديي بتكيا ر
ر
الت يدعمها أعضاء رابطة الطلبة
إن ختام هذا المنتدى يثبت بما فيه الكفاية الكفاءة والقدرة التقنية والتنظيمية للجنة المنظمة ي
ر ر
الدبلوماس التشادي ر يف تركيا.
وقتص والتمثيل
التشاديي يف تركيا ر
ي
ر
ر ر
ر
ر
التنامج يبينان بما فيه الكفاية أن هذا األخت كان نجاحا جماعيا
الت تم وضعها يف ر
إن تركت وتفاعل المشاركي يف مختلف األنشطة ي
أكت من أربعة أشهر .وقد نال ذلك الشكر من السلطات اإلدارية التشادية ر
بعد الكثت من العمل واإلعداد الذي استمر ر
والتكية ،ومن
ر
جميع المشارك ر
التشاديي ر يف الخارج ربتكيا ،يثبت بما فيه الكفاية
ي عل هذا النجاح الرائع .إن عقد النسخة الثانية لمنتدى الطلبة
القدرة وروح المسؤولية لدى الشباب للعمل من أجل بناء تشاد الغد.
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كاديم للمنتدى
 .Aالتقرير األ
ي
 .1اليوم األول ( :)07.02.2020افتتاح المنتدى
ر
وف صباح اليوم األول من المنتدى وضعت اللجنة المنظمة األحكام الالزمة إلعداد وتوجيه المشار ر
كي .وبعد االفطار،وجه اعضاء
ي
كي اىل قاعة المؤتمرات ثم ضيوف ر
الشف الذين استقبلوا بحماس .ومن ر
اللجنة المشار ر
بي هؤالء سفت جمهورية تشاد لدى
جمهورية تركيا ،سعادة السيد أدوم دنقاي نكورقيت ،وممثل حاكم توكات  ،ونواب ورؤساء الجامعات ر
ر
والمعلمي ،والعديد
التكية،
من الشخصيات األخرى.
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الوطنيي :نشيد تشاد وتركيا ،ثم ر
ر
حض المشاركون بث لمقطع فيديو يلخص األنشطة
جاء افتتاح الحدث من خالل قراءة النشيدين
ر
الت تم تنفيذها رف المؤتمر ر
بي رفتاير  2019وشباط .2020
ي
ي
وقد بدأت الكلمات االحتفالية ربتحيب من رئيس اللجنة المنظمة السيد ر
كوس آدم محمد ،الذي شكر المشار ر
كي وكذلك السلطات
ي
التشادية ر
والتكية عل مشاركتهم ر يف هذا الحدث الكبت الذي ُيشت إىل تاري خ الشباب التشادي .وقدم ر يف كلمته لمحة موجزة عن
ر
الت ستجري خالل المنتدى دون إغفال أهمية المنتدى ومساهمته الرئيسية ر يف تنمية البلد .ثم جاءت
الهدف ومختلف األنشطة ي
ر
بونيامي وقدم دعما هائال واستضاف
التوفيسور
كلمة كل من رئيس جامعة كارابوك  ,و رئيس جامعة غازي عثمان باشا بتوكات ر
ر
ر
الت أظهرها الطالب التشاديون ر يف جامعتهم ،مشتين ر يف الوقت
المنتدى يف جامعته .وأشاروا إىل أهمية التدريس واالنضباط والكفاءة ي
ذاته إىل أن تشاد بلد ملء بالموارد ر
البشية الهائلة ،بما ر يف ذلك شبابه ،مما سيساهم ر يف بناء تشاد الغد.
ي
وبعد أن أكد رئيس الجامعة عضو حزب العدالة والتنمية الذي يمثل مدينة توكات ورئيس لجنة الصداقة التشادية ر
التكية ر يف الجمعية
الوطنية شكرهما للمؤتمر والسلطات عل تيست عقد المنتدى .لديهم وأكد عل العالقات الثنائية ر
بي تشاد وتركيا ،وخاصة ر يف مجال
العاىل ،وأن هذه العالقات ستتوسع ر يف مختلف المجاالت خالل السنوات المقبلة.
التعليم
ي
التوتوكول ،رحب سعادة سفت جمهورية تشاد لدى جمهورية تركيا السيد أدوم دانغاي نكور قيت ممثال
وأختا ،وبعد صدور أمر ر
ر
كي وشكره للسلطات ر
رسميا لرئيس جمهورية تشاد أوال بالمشار ر
العثمان
التكية وللهيئة ،مذكرا بالعالقات التاريخية للبلدين من العهد
ي
ر
حت يومنا هذا .هذه العالقات موجهة ر يف مجاالت مختلفة مما يسمح لبلدينا أن يكونا ر يف تعاون تام .ثم أوضح رؤية رئيس الدولة ضد
ر
التشاديي ر يف الخارج.
الشباب ،مما يجعل هذا األخت هو العمود الفقري للتنمية ر يف تشاد .وهكذا افتتح النسخة الثانية لمنتدى الطلبة
الت ر
ر
حضت افتتاح المنتدى.
وبعد الكلمات االفتتاحية الرسمية ،تم تسليم شهادات التقدير والشكر إىل السلطات ي
ر
واستاحة قصتة بدأت الجلسة األوىل من فقرة تقديم البحوث وهذه الفقرة من ثمانية ( )8مواضيع مختلفة
بعد تسليم الشهادات،
ر
ر
وف نهاية الفقرة ،أخذ أعضاء
اك شلتوت .ي
مقسمة إىل دورتي .إىل االعتدال يمكننا أن نذكر السيد نوباديغوم مويز والسيد محمد الز ي
الفقرة أسئلة وأجابوا عليها.

.1.1

جلسة العرض األول:

ى
المشفون:
م .اسماعيل بوبا
السيد مويس نوباديغويم

الموضوع  :1تحويل الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية
ُ
المقدم :السيد صالح أحمد إبراهيم

ويشمل ر
المشوع تركيب محطة لتوليد الكهرباء بقدرة  100ميغاواط مع  312,500لوحة شمسية تنتج  525ميغاواط من الكهرباء
ً
يوميا لتشغيل  320,000ر ر
متل .لهذا نطلب:
ر
المباشة ر يف جميع األنشطة أو العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية؛
دعم الحكومة الكامل من خالل المشاركة
لك يحصل التشاديون أيضا عل كهرباء نظيفة وفعالة وموثوقة وغت متقطعة بتكلفة أقل.
وقد حان الوقت ي

الموضوع ن
ر
الى ستثار ن يف قطاع الحيوان
ي
الثان :التحديات ي
المقدم :محمد حمدان عبد الرحيم

ر
الحيوان ر يف التنمية المستدامة .ويشدد هذا التقرير بصفة خاصة عل
يناقش هذا العرض جوانب مختلفة من مساهمة اإلنتاج
ي
مواضيع ر
الغذان؛ أثرها عل الحفاظ عل البيئة ،ومساهمتها ر يف أداء
التوة الحيوانية :مصدر للغذاء ،وسيلة لمكافحة انعدام األمن
ي
االقتصادات ،ومصدر الدخل المتنوع للمزارع الصغتة والكبتة.
الموضوع الثالث :دور التكنولوجيا ن يف الزراعة الحديثة وتأثبها عىل االقتصاد التشادي
عىل التوم
المقدم :محمد ي

ر
الت يعتمدها المزارعون أو يرغبون ر يف استعادتها ر يف ديناميات تطوير مزارعهم من
يهدف هذا البحث إىل التعرف عل التغتات الفنية ي
ر
واالجتماع
التكنولوج
التطلع ر يف التطور
لمشتياتهم من السلع الصناعية .وهذا أسلوب أوسع من التفكت
خالل المراقبة الدورية
ر ي
ي
ي
واالقتصادي للزراعة الذي يمكن أن يستفيد من تطويره ر يف تشاد.
ر
ر
ر
اض القابلة لالستصالح)،
اض الصالحة للزراعة (بما يف ذلك  5.6مليون هكتار من األر ي
 -37تمتلك تشاد  39مليون هكتار من األر ي
يانان" :يتم استغالل  2.2مليون هكتار فقط من ال  39مليون
اع .وتقول فتي
البيون ر ي
ري
و 84مليون هكتار من الغابات الطبيعية أو المر ي
ر
اض الصالحة للزراعة.
هكتار من األر ي
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ر
ر
يكق من الطاقة اإليكولوجية النظيفة ،وتوفت إمكانية الحصول عل الطاقة لجميع األش التشادية،
وهو مشوع يهدف إىل إنتاج ما ي
ر
ر
يعان منها السكان.
الت ي
ي
وبالتاىل االستجابة لمشكلة التفري غ الدائم ي
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ر
الت تشت إىل أجهزة الهندسة الزراعية واآلالت الزراعية المتنقلة
ويعزى تحديث الزراعة إىل حد كبت إىل األدوات التقنية الزراعية ي
ر
ر
الت
والثابتة وأجهزة االستشعار المرتبطة بها وتجهت اإلنتاج .وسيقسم التحليل عل اآلثار المحتملة والتقنية واالقتصادية لالبتكارات ي
ر
ر
ر
ر
ه أن التكنولوجيا الحيوية
الت من المرجح أن تفعل ذلك يف السنوات المقبلة .الفرضية المركزية ي
تنتش اآلن يف الزراعة أو ي
وتكنولوجيا المعلومات قد تتوافق مع ثورة تقنية ثالثة ر يف الزراعة ونموذج جديد لالقتصاد التشادي.
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ً
رئيس هو البحث عن تكييف أفضل لمدخالت االحتياجات؛ فهو نتيجة لضغوط اقتصادية قوية جدا،
 -10إن أول انعطاف
ي
والحاجة ر ر
المتايدة إىل تجنب الهدر .هذا هو الحال بالنسبة للري (إمدادات المياه عندما تحتاجها المحطة)  ،والتسميد (التسميد
معلل  ،التطبيق الدقيق لألسمدة وفقا لالحتياجات المحلية ر يف المؤامرة)  ،والعالجات (التحكم المتكامل  ،والتشخيصات
ً
الت تجنب التطبيق غت ر
ر
األكت ،ولكنها تتطلب أيضا المزيد من المعلومات.
الضوري) .كل هذه التقنيات تسمح بالكفاءة
ر
والتحذيرات ي
َ ّ
ن
ر
ر
ان ،وتكييف وإدارة المدخالت مع
وينتكم
الثان من هذا التحول هو التوجه نحو زراعة أكت مالءمة للبيئة .حماية وإدارة التنوع الور ي
ي
ر
ر
وتحسي إدارة المناطق الريفية.
احتام البيئة
ً
ً
المتنام "لجودة" المنتجات؛ والتكنولوجيات تفتح آفاقا واسعة ر يف هذا الصدد .غت
وأخبا ،يجب التأكيد عىل االلتواء الثالث :الدور
ي
ً ً ً
يغط محتوى متغتا جدا تبعا لمصالح ومتطلبات مختلف وكالء قطاع األغذية الزراعية أو قطاع
أن مفهوم جودة المنتج (أو تركيبته)
ي
األعمال الزراعية.

ن
والتمب
الموضوع الرابع :توجه الشباب نحو النجاح
ن
مقدم العرض:
مصطف احمد خالد

ر
ر
واالجتماع الذي شهده العالم ر يف العقود األختة.
الثقاف
يتمت التعليم ر يف تشاد بنظام راكد عل الرغم من الطفرة التكنولوجية والتغت
ي
ي
يحاول الشباب ،الذين انقطعوا عن العالم ،أن يثبتوا وجودهم رف عالمنا من خالل خلق المحتوى والتعبت عن رأيهم ر
واقتاح حلول
ي
ر
ر
الماض .وبناء عل هذه المالحظة  ،قررت أن تضع ر يف مكان هيكل وفلسفة جديدة كاملة
الت كانت مخصصة لكبار السن ر يف
ي
للمشاكل ي
لتأطت أفضل الشباب مقابل التحديات االجتماعية االقتصادية .ويتم ذلك من خالل التكنولوجيا الرقمية مع سياسة التعليم
ر
ر
األكت شهرة ،ولكن أيضا
وه اللهجة
التشارك والتحسي المستمر .إلزالة جميع الحواجز ،ال أستخدم اللغة العربية التشادية فقط ،ي
ي
ر
ر
واإلنجلتية.
.
لغة الشباب هذا مع وضع برنامج لتطوير المهارات وتطويرها باللغات العالمية بما يف ذلك الفرنسية واألدبية والعربية
ً
ر
ر
متابع ضمنيا عل تعلم هذه اللغات .أيضا ،من أجل أن
لتحفت
باللغتي الفرنسية والعربية
ر يف الواقع ،أنا أصنع بعض مقاطع الفيديو
ي
أكون قريبة من ر
هدف وهو الشباب ،وأنا موجود عل الشبكات االجتماعية بطريقة دائمة ونشطة جدا.
ي
ن
ن
ن
ر
والمجان والميش لجميع الشباب".
المجان
"هدف ببساطة هو إحداث ثورة يف التعليم التشادي من خالل المحتوى
ي
ي
ي
ر
الثقاف واللغوي وتاريخها وجيبها  67.9رف المائة من الشباب ،الذين رتتاوح أعمارهم ر
بي صفر
 -39يبلغ عدد سكان تشاد بتنوعها
ي
ي
ر
الوطت لإلحصاءات .)2014 ،والشباب الذين يرتبطون بالعالم من
و 24سنة ويبلغ متوسط أعمارهم القومية  19.4سنة (المعهد
ي
ر
ر
تعتت يف وقت من االوقات
خالل وسائط اإلعالم المتنقلة منفتحون جدا عل االتصال،
الت كانت ر
ي
وبالتاىل يتحدون جميع الحواجز ي
ر
ر
أسس التعليم:
االحتام المفرط ،عل سبيل المثال .إن شباب اليوم يريدون الدخول يف نقاش رصي ح ،عل قدم المساواة ودون

ر
تحتات .وتجدر اإلشارة إىل أن الشباب قادرون عل إجراء هذه المناقشات وجها لوجه أو من خالل أدوات االتصال
محرمات أو
ر
ر
وه أدوات يتقنونها بشكل أفضل من جميع المعلمي تقريبا يف البلد.
الحديثة ،ي
وب هذا االنفتاح ،لم يعد الطالب والطالب التشادي يريد أن يقتض عل مقرره ومعرفته وفلسفته لمدرسه ،بل يفضل أن يتفوق عليه
ليثبت متابعته وإيقاع الزمن؛ بل إنه يفضل أن يتفوق عل كل رس ر يف هذا المجال .
اقتاح طريقة ومجموعة من التقنيات المبتكرة لتشي ع التعلم وجعل التعليم ر
والهدف هو ر
أكت متعة من الكفاءة  :يجب أن يشعر
الطالب بالبهجة أثناء التعلم .واجبنا هو جعل هذا العمل ممكنا!
ويمكن أن تكون الوسائل إلحداث ثورة رف التعليم رف تشاد ر
أكت شيوعا
ي
ي

.1.2

الدورة الثانية:

ى
المش ن
في

اك شلتوت
السيد محمد الز ي
السيد تيمان أحمد جتو
الموضوع الخامس :الشباب والعمالة
المقدم :محمد عبدو مرخوص

إن الشباب مورد ر
بشي حيوي ومحرك حيوي إلعادة ميالد األمم وتقدمها والنهوض بها .ونتيجة لذلك ،لن يتمكن أي بلد ر يف العالم
ر
ر
الت حددتها األمم المتحدة ر يف عام
واألمت
االجتماع
من تحقيق االستقرار
والسياس واالقتصادي وأهداف التنمية المستدامة ي
ي
ي
ي
ر
ر
ه ر يف مرتبة  17هدفا ،دون إتاحة فرص الوصول إىل الشباب واالستثمار يف التعليم.
والت ي
 ،2030ي
وقد ّ
عرف العديد من البلدان الشباب عل أن أعمارهم قد تكون  18إىل  50سنة.
وتعرفهم األمم المتحدة عل أن أعمارهم رتتاوح ر
بي  15و  24سنة.
ن
الدوىل للشباب يف  12آب/أغسطس من كل عام بقرار من الفريق العام ر يف األمم المتحدة ر يف كانون األول/
ديسمت
ويحتفل باليوم
ر
ي

.2009
أهمية الشباب والتعليم

إن الشباب هم ثروة األمم ر ر
ر
الثمي ،وهم طليعة التغيت المنشود واالستثمار الناجح ر يف بناء وتنمية بلد ما.
وكتها
أساس ر يف
والتعليم هو أحد أهم االستثمارات ،وهو يلعب دورا محوريا ر يف تحديد مسار نجاح البلدان ر يف دفع عجلة التنمية ،وعنض
ي
بناء مستقبل المجتمع.
التعليم والشباب هما الهدفان الرئيسيان للتنمية المستدامة لألمم المتحدة

ر
الى تواجه الشباب
أهم التحديات ي
االستعمار والعولمة.
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المحور  :1استخدام وسائل اإلعالم الحاسوبية :الشبكات االجتماعية ،والمواقع ،وتطبيقات الجوال ،والتطبيقات القياسية...
ر
ر
المحور  :2إصالح سلوك وتصميم العالقة ر
التحسي
المتلق الند للند .يتعلم المعلم من الطالب من أجل
بي الطالب والمعلم من
ي
ختة معلمه وتوجيهاته.
المستمر لمواءمة رسالته بشكل أفضل ويستفيد الطالب من ر
ً
ر
ر
الت يمكن أن تكون بالية بشعة كبتة نظرا للتغت
المحور الثالث :تمت العالقة وتطور شخصية الطالب فقط لجعله يحفظ الدروس ي
التكنولوج الذي نشهده.
ر ي
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صعوبة الحصول عل فرص التعليم.
انخفاض الدعم المقدم لمشاري ع الشباب وعدم التنفيذ.
ر
القطاعي الخاص والعام.
عدم تنمية القدرات والحد من الفرص ر يف
ر
ر
األكت.
ه التحدي
ر
الت ي
البطالة والهجرة القانونية وغت الشعية ،ي

حصول الشباب عىل عمل الئق
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التاىل:
ويمكن تلخيص حصول الشباب عل عمل الئق عل النحو ي
يحتاج الشباب إىل الثقة ر يف قدراتهم عل الحصول عل عمل الئق.
ر
والمهت).
(األكاديم
التعليم الجيد
ي
ي
ختة خالل الدراسة المدرسية والجامعية.
ر
ر
القطاعي وتوفت فرص العمل لهما.
معرفة احتياجات كال
ر
الت تستخدمها المؤسسات الدولية.
تعلم اللغات األجنبية ،وخاصة تلك ي
وضع ر
استاتيجية فعالة للمراقبة للمؤسسات الخاصة المحلية واألجنبية لمنع االستغالل والتميت.ر
ً
ر
المؤهلي.
يجب عل الدولة أن توفر فرص عمل مصممة خصيصا لتطلعات الشباب لتجنب هروب العقول واألشخاص

التوصيات
ويجب أن يؤمن الشباب بقدراتهم الخاصة وأن يكونوا ضد االستعمار بأساليبه الحديثة وأن يكافحوا اآلثار السلبية للعولمة.
ويجب عل الدولة أن توفر الفرص التعليمية للجميع وأن تركز عل التعليم المستهدف.
ر
المهت والتدريب وفقا لمتطلبات السوق ومكافحة البطالة.
إنشاء مراكز للتدريب
ي
ً
تشجيع القطاع الخاص وإعطاء األولوية للعمالة عل المهارات المحلية بدال من المهارات األجنبية.
توعية الشباب بمخاطر الهجرة غت ر
الشعية
عل الدولة أن توجه الشباب نحو الهجرة القانونية وأن تشجعهم عل االستثمار ر يف البالد.
ر
الت تمكنت من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل جودة التعليم ،إىل
ختات ر
االستفادة من ر
وختات البلدان ي
ر
جانب مشاركة الشباب يف عملية التنمية.
الموضوع  :6الحقوق والواجبات وتحديات الشباب
عىل آدم X
المقدم :ي
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ً
والشباب من أهم قطاعات المجتمع .وأفريقيا عموما وتشاد بصفة خاصة غالبية السكان من الشباب .وال شك أن هذه الفئات
ه محرك التنمية ر يف كل بلد .تنمية بلد يعتمد عل شبابه .الشباب الذي يدافع عن حقوقه ويؤدي واجباته،
السكانية الشابة ي
ر
الواع .الشباب الذي ال يملك رؤية والذي يتك نفسه يتم هو شاب فاقد
ومواجهة تحدياته ،واالبتكار ،والتحول ،وإنتاج هو الشباب
ي
متة للبلد .ويجب عل كل بلد أن يعلم شبابه المطالبة بحقوقهم ،وأداء واجباتهم من أجل مواجهة تحدياته .وفر
الوع ال يشكل أي ر
ي
ي
هذا السياق ر
يتعي مواجهتها ر
نقتح رف هذا العرض توعية الشباب التشادي بحقوقه وواجباته والتحديات ر
ر
حت يتم توجيه جميع
الت
ي
ي
أعمال هؤالء الشباب وتنفيذها رف إطار ر
وطت.
ي
ي
وسنتحدث أوال عن حقوق الشباب ،بما ر يف ذلك الحق ر يف التعليم ،والحق ر يف الصحة ،والحق ر يف الحرية ،والحق ر يف الحماية ،والحق ر يف
المساواة ،والحق ر يف العدالة ،والحق ر يف الحصول عل حقوق ،وما إىل ذلك .الشباب الذي ال يطالب بحقوقه هو شاب ريتك نفسه
ر
ر
سء حقوقا أساسية يجب أن يتمتعوا بها.
يفعل .وسنؤكد يف هذا الجزء أن للشباب قبل كل ي

ر
وف الجزء ر
الثان ،سنذكر الشباب بواجباتهم .واجب حماية اإلنسان لبلده ،وواجب النضال من أجل شعبه ،وواجب ر
ر
القواني،
احتام
ي
ي
ر
المدن ،وواجب القيام بواجباته ،وما إىل ذلك .ر يف هذا الجزء سوف نذكر الشباب أنه يجب عليهم ليس فقط االنتظار ولكن
والواجب
ي
بدال من ذلك أن يبنوا تشاد يحلمون به.
ر يف الجزء األخت سوف نتحدث عن تحديات الشباب .التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وما إىل ذلك .ر يف هذا القسم
سنحاول تذكت الشباب بدورهم ر يف المجتمع ،والعمل الذي عليهم القيام به لتحقيق أفضل ما ر يف أنفسهم من أجل تنمية بلدنا.
من أجل تعليم الشباب حقوقهم ،وجعلهم يؤدون واجباتهم ومواجهة تحدياتهم ،نوض النقاط ر
العش التالية.
ي

ر
والمغب ن
بي ن يف تنمية تشاد
الموضوع  :8دور الشتات
كالى قوقنو وموندو ستيفس
المقدمون :ر ي

ر
ر
ُ
سياس وجيواقتصادي ،يمكن أن
اف -
وف سياق العولمة ،حيث ينظر إىل الهجرة ر
عت الوطنية والهجرة الدولية عل أنها تنقل جغر ي
ي
ي
ر
والتشاديي ،وال سيما من الشتات ،أهمية خاصة بالنسبة ألفريقيا من حيث تنميتها .ويقدم هذا النص
يكون لمساهمة األفارقة
ر
انعكاسا لطبيعة هذا المعت وتطبيقه.
ر
المغت ر
رئيس ر يف جهود
بي يلعبون ما يمكن وصفه بأنه دور
ومن هذا المنظور ،يمكن أن تكون العولمة اليوم رصيدا كبتا .ولذلك ،فإن
ي
التنمية المحلية ر يف بلدانهم .ويمتد هذا التأثت إىل عدة نقاط.
ر
ر
الت تشكل عائقا أمام تنمية بلدنا.
وعل الصعيد
ه إحدى المشاكل الرئيسية ي
االجتماع ،فإن أهم تأثت هو التغت يف العقلية .والعقلية ي
ي
ر
تبت بيتها ،ولكن األحمق يطيح بها بيديها ،وبعبارة أخرى ،فإن حكيمة فقتة أفضل
وكما يقول المثل
ري
الكتان ،فإن المرأة الحكيمة ي
ر
ر
ر
غت بدون ذكاء ،بعقلية سيئة .الذكاء والتفكت هما ما يمتنا عن الحيوان .يف الواقع ،من خالل مغادرة منطقة الراحة،
بكثت من رجل ي
نعط دماغنا الفرصة لتسجيل بيانات جديدة إذا استطعنا التعبت عن أنفسنا بهذه العبارات؛ لتحليل عقلية اآلخرين ،ومقارنتها
ي
ر
بعقليتنا وإدراك أنه يف عدة نقاط كان بإمكاننا القيام به بشكل أفضل.
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ر
ر
وف جميع المستويات.
 )1تعليم المواطنة وتاريخنا يف جميع الطبقات ي
 )2زيادة ساعات ر
التبية المدنية ر يف المدرسة.
ر
ر
الت تواجههم.
 )3تنظيم المؤتمرات والندوات لشح حقوقهم وواجباتهم والتحديات ي
 )4دعم الجمعيات والمنظمات غت الحكومية لتشجيع مشاركة الشباب ر يف إدارة الشؤون العامة.
 )5زيادة البث عل المحطات الوطنية للتلفزيون واإلذاعة لتوعية الشباب
ر
الوطت.
الوع
 )6تمويل السينما التشادية وخلق محتوى لزيادة
ي
ي
ر
الصح
 )7اجعل يوم السبت يوم المواطن الذي يجب عل جميع الشباب المشاركة فيه يف العمل  publisuesمثل الضف
ي
الجماع ،إلخ.
ي
ر
ر
ر
المواطني يف كل مدينة لتشجيع الشباب عل أن يكونوا أكت وطنية.
 )8منح جوائز ألفضل
ر
 )9تنظيم التفكت بشكل منتظم ألخذ آراء الشباب حول إدارة البالد وتمكينهم من اقتاح حلول لمشاكل المجتمع.
 )10زيادة مشاركة الشباب ر يف إدارة الشؤون العامة وإعطائهم المزيد من المسؤولية
 )11إنشاء مراكز تدريب عل القيادة والمواطنة وريادة األعمال وما إىل ذلك.
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ر
ر
الت تم إنشاؤها خارج اإلقليم تجمع ر
التشاديي ،وخلق الروابط ،وتعزيز الصداقة واألخوة ،وهذه المجتمعات تدفع
بي
المجتمعات ي
ر
التشاديي الموحدين ،وهذا حقا .ويمكن للشتات التشادي أن
أفراد الشتات إىل أن يكونوا متحدين .وليس هناك شعب أقوى من
ر
ر
ر
المواطني الذين بقوا يف البلد ،لتنفيذ مشاري ع إنمائية يف أرض المنشأ.
ينظم نفسه رسميا ر يف جمعيات للعمل ر يف رشاكة مع
ر
ر
ر
الت تتحدث عن
ه األصوات ي
كما يساهم الشتات التشادي يف تعزيز ثقافاتنا ،للتعريف بذلك يف مختلف البلدان المضيفة؛ الشتات ي
جمال بلدنا لآلخرين ،يمكننا أن نأخذ كمثال عل ذلك المجموعة الموسيقية  H'Saoر يف كندا ،مما يجعل تشاد تتحدث من خالل
ختتها الموسيقية واإليقاعات التشادية التقليدية مثل ساي ،فإن أفراد الشتات يكتشفون أيضا الثقافات األجنبية ،ولغتهم ،وهذا
ر
ر
يخلق روابط بي البلدين ،وصالت ،وأحيانا مقدسة ،يمكن أن تمتد إىل الزواج .بفضل الشتات  ،والمواهب الشباب مثل ماوندويه
ر
سيليستي بوركينا فاسو ,نينغا تم اكتشاف كاسيمت ،ر يف الكامتون ثم ر يف فرنسا.
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فه تسهم ر يف التنمية
الشتات يوفر إطارا مثاليا لحرية التعبت ،ويسمح ألعضائها بتجسيد أفكارهم ورؤيتهم وانتقاداتهم للبلد؛ ي
والتحليل والتنمية الشخصية.
ً
ً
ر
المغتبون دورا رئيسيا ر يف جهود التنمية المحلية ر يف بلدانهم .إن أعمالهم ملحوظة ر يف أنشطة
وعل الصعيد االقتصادي ،يلعب
ر
االجتماع حيث تتخذ جمعيات الشتات مبادرات بمفردها أو بالشاكة مع حركات أخرى .وهذا هو الحال بالنسبة للمشاركة
االقتصاد
ي
ر
ر
الطوعية الرسمية من جانب المهاجرين يف أنشطة التنمية االقتصادية يف مناطقهم أو مناطقهم األصلية .ويمكن أن تكون شحنات
عينية ،أو تحويالت <<وضع>> خصم الرواتب من الخدمات االجتماعية للمعاشات التقاعدية ،والعالوات األشية ،وما إىل ذلك.
ر
وف كثت من المجتمعات المحلية ر يف معظم البلدان األفريقية،
ويمكن أن تكون هذه المساهمات من الشتات مصدرا هاما للتمويل .ي
تشكل التحويالت المالية من الشتات المصدر الوحيد لدخل األفراد واألش ،وغالبا ما يكون ذلك هو المصدر الوحيد للدخل .وقد
وفر هذا التدخل لمناطق بأكملها من القرى والمحليات هياكل أساسية ،أي المدارس والعيادات والمراكز الصحية وصوامع تخزين
الحبوب وتنمية المحيط المروية والتنمية الزراعية من خالل استتاد بعض التكنولوجيات ،وبناء مصارف الحبوب ،وشبكات مياه
ر
ر
االجتماع :تنمية التمويل الصغت ،والنقل،
المغتبون أيضا ر يف أنشطة االقتصاد
الصح ،وما إىل ذلك .ويشارك
الشب والضف
ي
ي
ً
ً
ر
ر
ر
ر
ر
تحسي
فه قادرة عل
والتعاونيات يف مختلف القطاعات ،وما إىل ذلك .كما أن للمغتبي تأثتا كبتا عل التجارة بي البلدين؛ ي
ر
العالقات الدبلوماسية ر
حت وأن تكون ر يف منشأ نمو غت مسبوق يف التجارة .ولكن يمكن للشتات أن يفعل أفضل بالمقارنة مع
ر
المحليي
الكتى واقامة مشاري ع تجارية جديدة لمساعدة السكان
وه قادرة عل جمع األموال لتمويل المشاري ع ر
االقتصاد .ي
ر
ر
ر
ر
الت يتعي عل أفراد الشتات الحفاظ عليها مع الشكات ورجال األعمال
والمساهمة يف ظهور البلد؛ وهذا ممكن بفضل العالقات ي
والمستثمرين.
ً
ً
ر
ر
والباحثي واألساتذة .وقد لعب الشتات دورا رئيسيا ر يف تدريب
الممتة العميقة آلثار الهجرة للعلماء
العلم والتكنولوجيا هما السمة
ر
ر
ر
الشباب عل استغالل النفط التشادي ،الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل يف تشاد .وقد تدرب العديد من التشاديي يف مجال
الهندسة الزراعية والطب البيطري الذين هم حلمات اقتصاد بلدنا .
الشتات هو تشتت مجتمع ر
عرف أو شعب ر يف جميع أنحاء العالم ألسباب مختلفة .وغالبية الشتات التشادي من الطالب .نحن ندعو
ي
التشاديي رف الشتات .وهو أمر ال ر
ر
ر
غت عنه وثمن لتنمية بلدنا ألنه يستكشف اإلمكانيات ،ويتعلم من أجل نمو البلد.
المستكشفي
ي
ر
ولها تأثت عل المجتمع واالقتصاد فيما يتعلق بتحويل األموال إىل البلد ،وعل التعليم يف تعزيز مهنة التعليم االبتكاري ،وإنشاء أطر
ر
ر
الت
تهدف إىل تحسي حياة السكان .إن الهجرة ،مهما كان شكلها ،تثت المخاطر .وتواجه تشاد أحيانا مشكلة عدم عودة سكانها ،ي
تشكل شاغال للتنمية؛ وتتمثل هذه المشكلة رف أن من الصعب عل المجتمع الدوىل أن ُي ر
عت بتنمية هذه البلدان .الشتات يسبب
ي
ي
أيضا تضيف ر
التوة للبلد المضيف ،والثقافة التشادية مهددة من هذه الظاهرة .وال يزال الشتات عامال هاما ر يف تنمية تشاد.
ر
الثقاف للبلد بأشه .ثم انته اليوم بمباراة اختيار
وبعد انتهاء الدور الثانية ،تم تقديم رقصة ثقافية تشادية تعرض التنوع والتنوع
ي
شهدت حضور مدرب منتخب تشاد لكرة القدم ساو.

ر
الثان ()08.02.2020
 .2اليوم ي
 3-1الدورة الثالثة

ى
المش ن
في:
ر
ون بولما
السيد محمد قوق ي
السيد محمد سليمان دغاش
م .عبد مواله

يل المواضيع التالية:
وشهدت جلسة الفريق الثالثة حضور ثالثة من أعضاء الفريق ،وفيما ي
ر
الى تواجهها المرأة التشادية
الموضوع األول :التحديات ي
ُ
المقدم :مريم أبكر نكور

ويؤكد الدستور التشادي المساواة للجميع أمام القانون.
ر
ر
الجنسي متساوون ر يف الحقوق والواجبات،
التشاديي من
إن
ر
التميت عل أساس األصل أو العرق أو الدين أو الرأي
عدم
االجتماع.
السياس أو
 - 11الموقف
ي
ي
ر
التميت ضدالمرأة وضمان حماية حقوقها ر يف جميع جوانب الحياة العامة
والدولة ملزمة بالعمل عل القضاء عل جميع أشكال
والخاصة ( 12و  13و ..)14
ً ر
ر
ر
يل:
الحق يف العمل هو حق مكفول دستوريا يف المادة  32ي
الت تنص عل ما ي
ر
ر
المواطني ر يف العمل
"تعتف الدولة بحق جميع
ً
ً
وهو يضمن للعامل تعويضا عادال عن الخدمات أو اإلنتاج الذي قدمه.
ر
التميت ضد فرد بسبب أصله أو آرائه أو معتقداته أو نوع جنسه أو حالته الزوجية.
وال يجوز
ر
ر
ر
ر
وينبع للحكومة أن تنس لجنة لرصد ورصد تنفيذ االتفاقات والقواني المتعلقة بعمل المرأة يف المؤسسات والمؤسسات
ي
الخاصة.
ر
ر
ر
الت تواجهها المرأة يف العمل.
ويجب عليها أن تضع قواني وجزاءات تثبط المضايقات والمضايقات ي
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 ....نبذة مختضة من الموضوع

الموضوع  :2أهمية تعليم المرأة
المقدم :أمونة عىل ن
سوغ
ي
ي

ر
التميت ضد الفتيات ،مثل الزواج القشي والحمل
وتعليم المرأة مفيد جدا ألنه يكفل حصول أطفالها عل تعليم جيد ،ومن ثم يكافح
المدرس.
المبكر ،وعمل األطفال ،والتعليم
ي
ر
تعسق وغت عادل ر يف مختلف جوانب الحياة:
المرأة لها مكانة بارزة ر يف مجتمعاتنا ،لألسف ،عل مر التاري خ ،كانت محرومة بشكل
ي
ر
حتم.
سء يشت إىل أن التنمية ال يمكن تصورها بدون المرأة ،ولذلك فإن تعليمها أمر
ي
التعليم ،والعمل ،والسياسة ...واليوم ،فإن كل ي
أهمية تعليم الفتيات:
تعليم المرأة هو تعليم اإلنسانية.
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المرأة لديها إمكانات ال حض لها .ولكن بسبب المعتقدات التقليدية أو الفقر أو الحروب ،تحرم آالف الفتيات من فرصة الذهاب إىل
المدرسة.
إن عدم التحاق الفتيات بالمدارس يحرم العالم من موارد ر
بشية ضخمة .ويمكن للمرأة المتعلمة أن تسهم إسهاما كبتا ر يف رفاه العالم،
ر
ر
وف تنمية االقتصاد ،وهذا من شأنه أن يعزز الديمقراطية من
وف تخفيض معدل الوفيات ،وتعزيز التعليم ،ومكافحة أمراض معينة ،ي
ي
أجل مجتمع مستقر وعادل.
يتم الوفاء ن ن
مبل المرأة المتعلمة.
ً
تعتت ر ر
امرأة سعيدة ومتعلمة ر
بمتلها بشكل أفضل! وبما أن المرأة تشكل دعامة أساسية لألشة ،فإنها إذا تلقت تعليما تستطيع أن تدير
ي
النفقات بشكل أفضل وتساعد عل توفت المال .ويمكنها أن ر
تعتت بتعليم األطفال ،وأن تكون عل دراية بالنظافة والتغذية وأن تكون
ي
ً
ر
انتباها لذلك .ويمكن للمرأة المتعلمة أيضا أن تدير المسافات ر
بي الوالدات عل أفضل.
أكت
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ر
رر
الجنس والعدوى ،كما أنها تعرف كيفية تجنب الحمل غت المرغوب فيه.
يذهي إىل المدرسة أفضل حاال ضد المرض
اللوان
النساء
ي
ي
ً
ر
النساء المتعلمات يحتمن تعليمات أفضل أثناء الحمل ،فهم يفهمون مدى أهمية ذلك ،هؤالء النساء أقل تأثرا بوفيات ما قبل
الوالدة ،والمواليد واألمهات.
المرأة تعرف ما يجب القيام به.
عندما تتمكن النساء من القراءة والكتابة ،فإنها تدير أنشطتها بشكل أفضل وتدير تحقيق المزيد من الرب ح (سواء ر يف التجارة أو الزراعة
أو رف ر
الشكات )...المدرسة يعطيهم الحرية للقيام ر يف مجاالت مختلفة ،اعتمادا عل ميولهم.
ي
وتشكل النساء  49.6ر يف المائة من سكان العالم .المصادر (:انظرة توقعات سكان العالم لعام .)2017
بشيا ال يقدر بثمن يمكن أن يسهم رف خلق ر
دعونا نعطيهم الفرصة للدراسة ،وسوف تكون موردا ر
التوة.
ي
وسيقلل التعليم من التفاوت ر
بي الرجال والنساء .بعد أن تلقوا تعليمهم ،سيتمكنون من المشاركة ر يف االنتخابات واتخاذ خيارات
مرشحي لالنتخابات ر
ر
واقتاح برنامج.
مستنتة ،كما يمكنهم أن يكونوا
وستكون المرأة ر
أكت قدرة عل المشاركة ر يف المناقشات السياسية ،وإبداء آرائها ،والدفاع عن مصالحها .ألنهم يشكلون كتلة كبتة من
ر
الناخبي ،ويتأثرون مثل الرجال بالقرارات السياسية.
ر
ويحتمون حقوقهم وواجباتهم.
وسيشارك هؤالء ر يف الحياة االجتماعية والسياسية ،فضال عن الست السلس للديمقراطية،
وباإلضافة إىل تعليم الفتيات ،هناك حاجة إىل العمل من أجل توفت تعليم جيد ومساعدة من بدأوا ر يف التقدم ر يف مجال التعليم ألن
العديد منهن قد تشبن من التعليم عل طول الطريق.
ن
"المرأة تساهم يف توطيد الديمقراطية"
وسيقلل التعليم من التفاوت ر
بي الرجال والنساء .بعد أن تلقوا تعليمهم ،سيتمكنون من المشاركة ر يف االنتخابات واتخاذ خيارات
ر
ر
مرشحي لالنتخابات واقتاح برنامج.
مستنتة ،كما يمكنهم أن يكونوا
وستكون المرأة ر
أكت قدرة عل المشاركة ر يف المناقشات السياسية ،وإبداء آرائها ،والدفاع عن مصالحها .ألنهم يشكلون كتلة كبتة من
ر
الناخبي ،ويتأثرون مثل الرجال بالقرارات السياسية.

السلم وإدارة الرصاعات ن يف بيئات الشباب
الموضوع الثالث :التعايش
ي
المقدم :محمود محمد الدودو
 ....نبذة مختضة من الموضوع

ومع وجود عدة مجتمعات ّ
السلم هو
تجمه ر يف مجموعات إثنية أو مجموعات إثنية ،وعدة أديان وأحزاب سياسية ،فإن التعايش
ي
ر ُ ّ
عدها المجتمع التشادي.
الت ي
أحد الطوائف ي
ً
معا والعمل بشكل كامل من أجل تنمية إقليم ر
ونية ر
ويعرف هذا األخت بأنه وئامّ ،
َّ
مشتك .غت أن وجود عدة
مشتكة للعيش
ر
ر
الفوض ،ويدفع بعض الناس
مجتمعات ،والعديد من المعتقدات الدينية ،وعدة أحزاب سياسية ،يخلق يف بعض األحيان مناخا من
التشاديي ويثت ر ر
ر
إىل الرعاع عل أنفسهم .وهذا االنسحاب يخلق مناخا من عدم الثقة ر
التعة العرقية ،مما يعوق تنمية بلدنا.
بي
ن
ن
التشاديي:
السلم يف بلدنا ،يجب علينا نحن
ولتحقيق التعايش
ي
ر
ر
سء آخر .
احتام بعضهم البعض  ،ولكن ال يمكن أن يكون له أي ي
توافق عل العيش معا وننس ماضينا المؤسف؛
التسامح؛
زراعة حب اآلخر من خالل تعزيز ثقافاتنا المختلفة.
شخصي أو ر
َّ
ر
ويعرف الضاع بأنه معارضة عنيفة للمشاعر أو اآلراء أو المصالح ر
أكت.
بي
ر
الت تعوق الوحدة الوطنية .وسنحاول أوال أن نذكر هذه األنواع المختلفة من
وال يسلم الشباب التشادي من هذه الضاعات ي
ر
ر
ر
الت يمكن أن تسمح لنا بإدارتها.
الت قد تكون موجودة ،وبعد ذلك سنقتح بعض الحلول ي
الضاعات ي
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ر
ر
ر
حواىل  15,000,000نسمة وتبلغ
الت يبلغ عدد سكانها
ي
وه واحدة من البلدان الشاسعة يف أفريقيا ي
تقع تشاد يف قلب أفريقيا ،ي
مساحتها  1,284,000كم.2

ه:
أنواع مختلفة من الرصاعات ي
الهيكل؛
الضاع
ي
تنازع العالقات;
تضارب المصالح
ر
األكب بروزا ن يف مجتمعاتنا .إلدارة هذه األنواع المختلفة من الرصاعات نحتاج إىل:
ه
وهذه األنواع المختلفة من الرصاعات ي
الحوار.
استدعاء وسيط؛
ر
ر
الت ارتكبت واالعتاف بها؛
قبول االخطاء ي
يغفر.
ر
السلم وإدارة الضاعات ر يف البيئات الفتية هما موضوعان ملطفان .ويمكن للمجتمع التشادي،
وف نهاية المطاف ،فإن التعايش
ي
ي
بهيكله المتناظر الذي يتجاوز االنتماءات العرقية أو اللغوية أو الدينية المختلفة ،أن يجذب اهتمام العديد من السياح .ولكن هذا ال
ر
سء من خالل إعطاء األولوية للمصلحة
يمكن أن يتحقق إال بإرساء مناخ من القبول واإلخاء واالنتماء إىل أمة واحدة ،وقبل كل ي
الوطنية عل حساب أي مصلحة شخصية أو مجتمعية أخرى.
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ر
األفريف لعام 2063
الموضوع الرابع :وحدة أفريقيا ،أهداف التنمية المستدامة ،أجندة االتحاد
ي
مقدم العرض :حامد يوسف سليمان

األفريق  2036ه إطار ر
ر
ر
الخمسي
مشتك لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ألفريقيا عل مدى السنوات
إن أجندة االتحاد
ي
ي
المقبلة.
الهدف
"بناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية ،يقودها ويديرها مواطنوها ويمثلون قوة دينامية عل الساحة الدولية"
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الرؤية والتطلع إىل  7رؤى أو تطلعات.
الطموح  :1أفريقيا مزدهرة تقوم عل النمو الشامل والتنمية المستدامة.
الطموح  :2قارة متكاملة
الطموح  :3أفريقيا ذات الحكم الرشيد؛
الطموح  :4أفريقيا مسالمة وآمنة؛
ر
الطموح  :5أفريقيا قوية ذات أعظم ر
ر
والتاريح؛
والسياج
الثقاف
التاث
ي
ي
ي
ر
الت يقود مواطنوها تنميتها ،وبعبارة أخرى ،التنمية التشاركية؛
الطموح  :6أفريقيا ي
التطلع  :7أفريقيا كالعب قوي ر
عالم.
وشيك
ي
الت تحسن الظروف المعيشية رف ال ر
ر
حارص دون تعريض الموارد لألجيال القادمة للخطر.
ي
ه مجموعة من القرارات ي
أهداف التنمية المستدامة ي
الهدف
وتهدف هذه السياسة العالمية إىل تحقيق ثالثة أهداف رئيسية بحلول عام :2030
 - 11إنهاء الفقر المدقع.
 - 2معالجة عدم المساواة والظلم.

حل مشكلة تغت المناخ.
أهداف التنمية المستدامة:
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القضاء عل الفقر؛
مكافحة المجاعة؛
الحصول عل الخدمات الصحية؛
الحصول عل تعليم جيد؛
ر
المساواة ر
الجنسي؛
بي
الصح؛
الحصول عل المياه المأمونة وخدمات الضف
ي
(أ) استخدام الطاقة المتجددة؛
الحصول عل وظائف الئقة؛
االبتكار والبنية التحتية؛

الحد من عدم المساواة؛
(أ) المدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛
االستهالك المسؤول؛
 - 21مكافحة تغت المناخ.
4-1الدورة الرابعة

ى
المش ن
في:
اك شلتوت
السيد محمد ألز ي
السيد محمد سليمان دغاش
عل التوم
السيد محمد ي
الموضوع  :5السياحة وأثرها عىل االقتصاد

ن
التنظيم
يف الجانب
ي
استعراض سياسة الحكومة بشأن التنمية السياحية ر يف تشاد
اعتماد ر
استاتيجية تنمية سياحية مستدامة
ر
كتى يف المقاطعات لتسهيل وصولها
فتح أو ربط المواقع السياحية بمدن ر
تقدير إمكانات السياحة بحيث تصبح مواقع سياحية.
تنظيم األنشطة الثقافية والرحالت السياحية ...بانتظام ر يف اإلقليم
ر
اض بأنشطة ثقافية فنية وقومية
تحريك األر ي
ضمان سالمة السياح وممتلكاتهم.
ر
ر
تطوير السياحة الداخلية :حمل التشاديي عل حب واستهالك السياحة األصلية يف بلدهم.
تطوير بعض المواقع السياحية وإعادة النظر ر يف الحفاظ عليها.
الجانب االقتصادي
ر
تحسي مناخ األعمال التجارية ،ال سيما ر يف قطاع السياحة ،من أجل تشجيع المستثمرين عل االهتمام بالسياحة؛
ر
 -1الحصول عل بيانات إحصائية موثوقة عن مساهمة السياحة يف االقتصاد التشادي ;
مراجعة ر
الضائب المختلفة المفروضة عل المنشآت السياحية ووكاالت السفر من أجل خفض تكلفة الوجهة التشادية وخاصة
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مقدم :أبكر محمد

تذاكر السفر.

خطة االتصال
اعتماد ر
استاتيجية وطنية لالتصاالت من أجل تنمية السياحة؛
ر
ر
ر
الت تدعو إليها بعض وسائل اإلعالم بشأن
سء مكافحة الصورة السلبية ي
 التعامل مع صورة تشاد يف الخارج :وقبل كل يالوجهة ر
الت يقصدها تشاد كإقليم حرب وانعدام األمن والعنف؛
ي
ر
ر
ر
ر
اض هو سفت للمقصد
تحسي ثقافة التحيب بالسياح من لحظة وصولهم إىل المطار حت نهاية إقامتهم ألن السائح الر ي
الذي تمت زيارته؛
ر
خلق مناخ من الثقة بي مديري السياحة والسلطات المحلية.
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الموضوع  :6الحرف اليدوية ووجهات نظرها ن يف تشاد
مقدم العرض :عباس عثمان
 ....نبذة مختضة من الموضوع
الموضوع  :7ريادة األعمال
البنامج :يوسف إبراهيم جالل
مقدم ر
 ....نبذة مختضة من الموضوع

ر
وقبل اختتام المنتدى ،تم تقديم شهادات تقديرية للمشار ر
حسي موس موس.
كي من الخارج من قبل رئيس االتحاد السيد موس
ثم قدم رئيس اللجنة المنظمة السيد كوش آدم محمد تقييم أنشطة المنتدى وفسح المجال لسعادة سفت تشاد لدى تركيا يىل أدم
دنقاي نكور قيت الختتام االجتماعات.
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ر
الصحق بالتلفزيون التشادي الذي جاء خصيصا للمشاركة ر يف هذا
مقابلة سفتتشاد لدى تركيا السيد أدم دنقاي نكور قيت من قبل
ي
المنتدى.

 .3األنشطة الثقافية والرياضية
ر
ر ر
وقتص من خالل جميع
وكما جرت العادة ،ال يزال اتحاد الطلبة
وقتص يقدر ويمثل تشاد ثقافيا ورياضيا يف تركيا ر
التشاديي يف تركيا ر
أنشطته تقريبا وقد اثبت االتحاد أن لتشاد ثقافات متنوعة وقيم عالية .
ر
التشاديي ر يف الخارج ،ر يف الجانب الثقافيا ،فإنه كان هناك العديد من العروض بما ر يف
وخالل هذه النسخة الثانية من منتدى الطلبة
ذلك :الرقصات التشادية المختلفة ،عرض المالبس التقليدية ،والمشح ،والعروض الموسيقية .وقد أتاح إدراج هذه األنشطة فر
ي
ً
ر
كي اكتشاف ر
ر
الت تربطنا .وباإلضافة إىل ذلك ،وفرت للمشاركير
التنامج للمشار ر
التاء
ر
ي
الثقاف لممتلكاتنا ،فضال عن العوامل واألصول ي
ّ
ر
ر
ر
التنامج .وقدمت قصائد وبطوالت هداء ومشاهد مشحية.
التفيه لتمكينهم من التكت عل ر
عرض المشهد األول حالة طالب تشادي يرغب ر يف السفر إىل الخارج بعد حصوله عل درجة البكالوريوس .هذا هو الطالب الشاب
ً
اكا منه للتحدي الذي ينتظره ،ر ر
ر
يلتم الطالب
الت تظهر من قبل البلد المضيف .وإدر
الذي يصل إىل وجهته يفاجأ عل مستوى التنمية ي
الشاب باستكمال دراسته والعودة إىل وطنه من أجل المساهمة ر يف تنمية بالده.
ر
الثان ُ
في َند من حملة توعية وعرض سلبات ختان اإلناث .فتاة رف المدرسة الثانوية ر ر
متوجة  ،لكنها غت قادرة عل االنجاب
أما المشهد ي
ي
بسبب الختان الغت صحيح .والزوج الذي يرغب ر يف أن يكون له وريث ال يقبل بتشويه زوجته فطلقها وعادة اىل بيت والديها .وتدمرة
حياة الفتاة ر يف انها لم تكمل دراستها أو االحتفاظ بزواجها .وهو مشهد يهدف إىل توعية اآلباء الذين ال يسمحون لبناتهم بإكمال
دراستهم ،وباإلضافة إىل إعطائهن الة الزوج غت المناسب .
ً
ً
ر
ر
الموهوبي .ر يف هذا سياق االتحاد بالتعاون مع
الرياض ،يضم المجتمع التشادي ر يف تركيا عددا كبتا من الطالب الشباب
ر يف المجال
ي
ر
ر
الوطت
الوطت السيد إيمانويل تريغوات لزيارة استكشافية للمواهب للفريق
العالمة التجارية  ELTCHADOدعا مدرب المنتخب
ي
ي
ساو تشاد .ومن أجل إعداد هذه البطولة بحضور المدرب ،تم تنظيم خمسة ( )5فرق مختلفة .خالل هذه المسابقة الرياضية ،تم
ً
ر
الالعبي الذين برزوا وأظهروا من
الكشف عن المواهب واالحتفاظ بها من قبل مدرب ساو .وأختا ،تم منح جوائز لعدد قليل من
حيث المواهب والذكاء ر يف كرة القدم.

تقرير اللجنة
 .1لجنة التقييم والمتابعة ( اللجنة االكاديمية )
.1.1

مهام اللجنة

يقوم أعضاء هذه اللجنة بإ بداء رأيهم و تعليقاتهم ،عل البحوث المقدمة إليهم قبل عرضها للجمهور أثناء المنتدى .وتقوم هذه
ر
ر
ر
الباحثي والنظر اىل انها ال تحتوي عل انتحال او شقة علمية قبل اعتمادها
الت قدمة من
اللجنة بالتعليق يف المقاالت ي
وباإلضافة إىل قراءة المواد والنظر فيها بدقة ،فإن هذه اللجنة مسؤولة أيضا عن صياغة التوصيات ر يف نهاية المنتدى.
يىل:
وتقوم اللجنة بعملها عىل أساس ما ي

 .2لجنة االستقبال
.2.1

مهام اللجنة الفرعية

يل:
وهذه اللجنة الفرعية مسؤولة عما ي
استقبال الضيوف ر
مباشة من المطار ومرافقتهم إىل مكان اإلقامة.
تخصيص الغرف وفقا للقائمة المعتمدة من قبل المنتدى.
االنتهاء من تسجيل وصول الضيوف ر يف مكان اإلقامة ،وجمع جوازات سفرهم.
التأكد من جاهزية الغرف ،واإلرشاد (إىل قاعة المؤتمرات ،المطعم ،الخ).
المباش مع الضيوف لمعرفة احتياجاتهم وكتابة ر
ر
اقتاحاتهم.
اإلتصال والتواصل
ر
ضمان بقاء الضيوف يف مكان اإلقامة للوقت المحدد.
إنهاء إجراءات تسجيل المغادرة.
التذكت بعمل إدارة اللجنة المنظمة من حيث (السكن ،النقل ،الوجبات).
ر
ر
ر
والمقتحات المقدمة
الت ووجهت ،وكيفية التغلب عليها،
تقديم تقرير كامل عن التقدم المحرز يف عمل اللجنة ،والعقبات ي
إىل المنتدى المقبل.
.2.2

العمل المنجز

كنا قد بدأنا ر
بالتحيب بضيوفنا منذ تاري خ  ،032020قبل ثالثة أيام من المنتدى.
لدينا أيضا فريق مسؤول عن مساعدة الضيوف عل تناول الطعام ،وإيقاظهم ر يف الصباح الباكر لالستعداد ،وإبالغهم وتوجيههم إىل
غرفة المؤتمرات عندما يبدأ الحدث وإعادتهم إىل مساكن الطلبة ر يف نهاية اليوم.

منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية

ر
الباحثي بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
اختيار البحوث ذات الصلة ومراسلة
ر
إعالن نتائج التقييم ،واختيار أعضاء اللجنة ،والموافقة عل البحث واالعتماد للنش.
ر
والنش بالتنسيق مع لجنة االتصاالت.
متابعة استكمال إجراءات الطباعة
ر
تضمي التوصيات ر يف نهاية المنتدى.
ر
ر
إعداد قائمة المرشحي الناجحي ووضع اللمسات األختة عليها ،وإتاحة القائمة للجهات المختصة للحصول عل
التأشتات.
الرسم.
المنتدى
وثائق
جميع
عل
الحفاظ
ر ي
ر
ر
الت واجهتها وكيفية التغلب عليها ،والمقتحات المقدمة
تقديم تقرير كامل ر عن التقدم المحرز يف عمل اللجنة ،والعقبات ي
لتخط العقبات يف المنتدى المقبل.
ي
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لقد عملنا بشكل وثيق مع لجنة ر
التميم
لقد تحققنا من جميع أوجه القصور ر يف مكان اإلقامة وجعلناها متاحة ،مثل غسل الصابون وأوراق التواليت ،وما إىل ذلك.
.2.3

الصعوبات

مكان اإلقامة ليس وسط المدينة
ر
ر
ر
عدم وجود اتصال ر
بي اللجان  ،عل سبيل المثال بروتوكول  ،المتل  ،ويجب أن يكون إعادة االتصال يف كل وقت.
ر
ر
 نقص رف عدد أعضاء اللجنة مع كتة المشار ركي والضيوف قد سبب يف ثقل العمل .
ي
نقص المعلومات؛ كان لدينا صعوبة ر يف معرفة الوقت المحدد وتاري خ وصول الضيوف من الخارج.
ر
ر
اثني أو ثالثة أشخاص الذين يريدون
تأن ر يف مجموعات ،ر يف كل مرة هناك مجموعة من
عدم التعاون؛ معظم الضيوف لم ي
خدمة متاحة لهم عندما يكون هناك خدمة واحدة فقط (سيارة)؛ يجب أن يكون لديك ما ال يقل عن  5أو  6أشخاص
.2.4

ر
واالقباحات
التوصيات

منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية

يجب ان يكون اختيار مكان الحدث ر يف مركز المدينة لسهولة الوصول اليه ولتوفر وسائل النقل العام .
زيادة عدد أعضاء مجلس األمة؛
التأكيد الجاد عل تواري خ الوصول.
التاىل.
ارسال رسائل للضيوف نهاية كل مساء لتنويرهم ب رتنامج اليوم
ي
عقد اجتماع ر
بي جميع اللجان واللجنة المنظمة قبل المنتدى.
ّ
ُ
تشجيع أعضاء اللجنة الذين ي َعدون شهادات شكر.

البتوكول
 .3لجنة ر
.3.1

مهام اللجنة الفرعية

يىل:
وهذه اللجنة الفرعية مسؤولة عما ي
تحديد المداخل الخاصة ب "الشخصيات" وكافة المشار ر
كي.
التحقق من بطاقات الدعوة عند دخول الضيوف إىل الغرفة.
الحفاظ عل النظام والهدوء ر يف صاالت المؤتمرات.
توزي ع أوراق األسئلة واألجوبة عل المشار ر
كي.
ر
المتحدثي ر يف الندوات واالجتماعات.
إعداد الفتات تحمل أسماء
ر
تتبع الخدمات الالزمة ر يف المنصة (الصوت والتجمة واإلضاءة وتكييف الهواء).
التنسيق مع اللجنة المنظمة لمعرفة مواعيد الدورات.
التنسيق مع اللجان األخرى لتحديد االحتياجات ر يف غرف االجتماعات وغتها من المواقع.
ر
ر
ر
والمقتحات المقدمة
الت ووجهت ،وكيفية التغلب عليها،
تقديم تقرير كامل عن التقدم المحرز يف عمل اللجنة ،والعقبات ي
إىل المنتدى المقبل.
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.3.2

العمل المنجز

ر
الت واجهتها
تم انجاز العمل الموكل عل هذه اللجنة بنجاح رغم الصعاب ي

.3.3

الصعوبات

.3.4

ر
واالقباحات
التوصيات

ر
ر
ر
والت
كل عمل ناجح البد من ان تعتيه بعض الصعوبات فنحن يف لجنة ر
التوتوكول واجهتنا بعض الصعوبات البسيطة ي
تتمثل ر يف :
ر
للجالسي ر يف الصفوف االمامية
االمام مما سبب عدم انضباط وتشويش
غياب مفتاح المدخل
ي
ر
التامج وكيفية تقديمها
التوتوكول يف ما يخص تقديم ر
عدم وجود تنسق كامل مع لجنة ر
تداخل المهام مع بعض اللجان نسبة لقلة االعضاء المساعدين .

.4.1

مهام اللجنة

وتتألف هذه اللجنة من دور:
إعداد فريق المشح وكتابة سيناريو مكيف مع المنتدى؛
تقديم األلعاب التقليدية ،وتشكيل فريق مظاهرة وتقديم األلعاب بطريقة مناسبة لغرفة المؤتمرات؛
التعريف بكفاءات الشباب ر يف مختلف المجاالت؛
ر
األغان والقصائد؛
تقديم
ي
ر
ر
ر
الت ووجهت ،وكيفية التغلب عليها ،والمقتحات المقدمة
تقديم تقرير كامل عن التقدم المحرز يف عمل اللجنة ،والعقبات ي
إىل المنتدى المقبل؛
.4.2

منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية

 .4لجنة الثقافة والرياضة

العمل المنجز

عىل الرغم من الصعوبات واجه كثب من عمل كان أنجزت ,من ن
بي هذا أعمال واحدة يستطيع ذكرت:
مشهد يعرض ر
أكت من أرب ع رقصات وموكب ر يف جنوب بلدنا العزيز.
ر
الت أغرقت القاعة لها انعكاس عميق ودفعت العديد من
مشهد آخر يسلط الضوء عل تقاليد شمال البالد ،القصائد ي
المشار ر
كي إىل التوعية بحالة بلدنا.
ر
تفستات للموسيق التشادية المعارصة والتقليدية؛
ر
ر
سء وليس هناك شك يف التقليل من شأنها واعتبارها
موكب من جانب النهوض بالمرأة يثبت أن المرأة يمكن أن تفعل أي ي
إنسانة من الدرجة الثانية.
ر
وباختصار تم تحقيق الهدف وتمتع المشاركون بتنظيم المنتدى بشكل عام والجزء الثقا يف بشكل خاص.

24

منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية

يجب أن يكون جميع المشار ر
اليوم
بالتنامج
كي عل علم ر
ي
ر
يكق من الميكروفونات والالفتات
يجب أن تحتوي الغرفة عل ما ي
التوتوكول
يجب ان توكل مهمة ترتيب الشهادات وتسليمها للجنة ر
احتام زمن مواعيد الجلسات وان تكون لجنة التوتوكول عل دراية تامة بكل تغيت يحصل ر
يجب ر
التنامج العام .
ف
ي ر
ر
ر
عل رئيس الجمعية ورؤساء اللجان عدم مغادرة القاعة تحت أي ظرف من الظروف إال بصحبة الضيوف.
وينبع أال يكون
ي
تنسيق األحداث ر يف نطاق اختصاصه .
ر
يجب عل الجميع القيام بعملهم ر
واحتام القواعد المحددة
حت نهاية الحدث
ر
العمل بروح الفريق الواحد دائما ما تساعد يف نجاح المهمة

منتدى من الطلب

.4.3

الصعوبات

ر
ن
يىل:
الى واجهناها يمكننا أن نذكر ما ي
ومن بي الصعوبات ي
عدم التكرار؛
ر
عدم التواصل بي اللجنة الثقافية ولجنة االتصال ولجنة المراسم؛
االنضباط والضامة ر يف ما نقوم به؛
التوكيل للقطع والمواد الثقافية.
للتوفات
عدم وجود مكان ووقت ر
ر
الفنيي أن جميع الملفات والمجلدات الالزمة للنشاط
عدم وجود جهاز كمبيوتر للتخلص ر يف خدمة
تحديد عدد أعضاء اللجنة وإبالغ كل عضو بواجباته ومكان القيام بها.
عدم وجود تصويت رف ر
المتانية المتاحة لتوفت المواد الالزمة لعدم طلب المال صباحا ومساء للخزينة.
ي
اختيار أو اختيار رؤساء اللجان بعناية كبتة
عدم عقد اجتماع يجمع جميع أعضاء ورؤساء اللجان لضمان العمل السلس للجميع مع تحديد الحدود.
.4.4

منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية
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ر
واالقباحات
التوصيات

ومن خالل اإلبقاء عل الر ر
اغبي ر يف المشاركة ر يف األنشطة الثقافية ،يجب تقديم عرض لألداء الذي يريد هذا األخت تقديمه؛
ال تكرر نفس األشياء ر يف كل مرة (مثال الرقص واألغنية التقليدية)؛
عقد اجتماع مع جميع الذين سيقدمون منفعة؛
ر
ضمان عدم اأية عضو ر يف اللجنة الثقافية غت الثقافية لتجنب عدم توفرها عندمايحي الوقت.

 .5لجنة الطعام
.5.1

مهام اللجنة

بمعت تقديم وجبات خفيفة ر
ر
ومشوبات لجميع المشار ر
كي
الضيافة اي
ي
ر
ر
العمل عل راحة المشاركي وتزويدهم بما يحتاجونه من مأكل او مشب
تحديد زمن االطعام عل حسب ما يتوافق مع الجدول
الحفاظ عل نظافة المكان
ر
ر
تقديم تقرير كامل عن التقدم المحرز يف عمل اللجنة والصعوبات والمقتحات
.5.2

العمل المنجز

ر
ر
الت تمكنا من العمل وتحقيق خطتنا.
قبل أن نبدأ العمل ،كان لدينا خطتنا وجدولنا
ه الطريقة ي
الزمت لكل وجبة من اليوم ،وهذه ي
ي
يىل أهم النقاط ن يف الخطة:
و فيما ي
المشوبات والبسكويت ر
تقدير جودة ر
وشائه

منتدى من الطلبة التشاديين ف

إدارة مخزون الطعام (الماء ،العصت ،القهوة ،البسكويت ،إلخ) وتوزيعه خالل ساعات العمل
ر
ر
ر
الت تشتد الحاجة إليها ؛
استاحة  ،وأوقات وجبة  ،ي
وف الغرف ي
ر
اقتاح القوائم إىل رشكة إعداد وجبة للمنتدى؛
التواصل مع رشكة الوجبات للتغيتات عل القوائم واإلدارة
أحداث غت متوقعة
ر
استضافة وجبة إفطار يف افتتاح المنتدى؛
ّ
ّ
الشخصية والجمهور؛
للشيات
خدمة الوجبات

صيانة المطعم وتنظيفه بعد كل وجبة؛
ر
اإلشاف الكامل عل كل ما يتعلق بالعمولة؛
تقديم تقرير اللجنة.

.5.3

ر
الى واجهة اللجنة
الصعوبات ي

.5.4

ر
واالقباحات
التوصيات

ر
ر
ر
ر
ه:
الت يمكن لكل لجنة أن تتبعها لتحقيق النجاح الجيد واالحتام المتبادل ي
الت استخدمناها يف لجنة الطعام  ،ي
بعض القيم ي
ر
احتام مهام التفويض
ر
احتام منطقة العمل وعدم التداخل فيها
العمل بروح الفريق الواحد ومساعدة بعضنا البعض لضمان نجاح العمل
تعزيز البهجة ر يف األوقات المناسبة...

ً
وأختا ،يجب عل اللجان الثالث (الرئيسية واالستقبال والضيافة ) عن يكونوا عل تواصل وتنسيق تام ر يف العمل ووضع ،إذا لزم
ً
نجاحا أفضل للمنتدى القادم.
األمر ،خطة عامة تضمن

 .6لجنة االتصاالت
.6.1

مهام اللجنة

منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية

ً
أيضا ،ر
كبش ،قد واجهنا بعض الصعوبات المالية والمعنوية.
وكما قال الحكيم" :ال أحد كامل" و"لكل شخص صفاته وأخطائه" ،نحن
ر
ر
ر يف المرتبة األوىل أولينا اهتمام لتوفت المياه الالزمة لجميع الضيوف دون تميت ،حيث أن المياه رصورية للحياة ،لذلك لكل شخص
الحق رف الماء .أما ال رتتيب ر
ه صعوبة المكسن لجميع الحضور نساء ورجال
الثان ف ي
ي
ي
ً
ر
واالحتام والتفاهم ر
بي األعضاء .نحن ال نستطيع االنتهاء من
وأختا ،تم إنجاز العمل بشكل جيد بفضل الوئام والمعونة المتبادلة
دون اإلشارة إىل هذا " :ان العمل يحرر الرجال" ولكن بالنسبة لنا " فان العمل مع الحب والوطنية يحرر أمة بأكملها "  " ،ونحن من
اجل هذا الوطن مستعدون للعمل ر يف أي وقت واي ساعة ليل نهار

منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية

وهذه اللجنة مسؤولة ن يف المقام األول عن توفب التغطية اإلعالمية للمنتدى .ويجب أن:
ضمان التغطية اإلعالمية للمؤتمر من خالل التنسيق من خالل مختلف وسائل اإلعالم؛
إعداد بث ر
عت الشبكات االجتماعية والقنوات التلفزيونية إن أمكن؛
مباش ر
ر
صحق يلخص جميع أنشطة المنتدى؛
تقديم تقرير
ي
/
التنسيق مع اللجنة الفرعية لالستقبال لتغطية المنتدى من المطار المحطة؛
تغطية وتنفيذ برنامج الزيارات الخارجية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة.
توزي ع ملصقات إعالنية للمنتدى داخل قاعة المؤتمرات وخارجها؛
ر
عقد اجتماعات مع الضيوف لتقييم المنتدى من وجهة نظر المشاركي؛
تقديم تقرير كامل عن التقدم المحرز ر يف عمل اللجنة ر يف نهاية يوم المنتدى.
.6.2

العمل المنجز

ر
مباشة عل فيسبوك وInstagram؛ لقد صورنا جميع األنشطة وعقدنا اجتماعات يومية رلتى كيف
تم تصوير جميع األنشطة
ر
ر
تتقدم األنشطة؛ تمكنا من مشاركة ونش كل تقرير خالل  3أيام من األنشطة عل فيسبوك وو Instagramوحت عل موقعنا
.udettc.com
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ر
التمجيات  SMART CODE GENERATORوضمننا هذا التصويت
عت اإلنتنت ألول مرة بمشاركة رشكة ر
تمكنا من إجراء تصويت ر
عت ر
اإلنتنت بطريقة جيدة وبشفافية تامة.
ر
قدمنا تقرير اللجنة.
.6.3

منتدى من الطلبة التشاديين في الخارج النسخة الثانية
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الصعوبات

ر
ه:
الى واجهت االمانة ي
والصعوبات ي
نقص المعدات؛
عدم وجود ملصقات ثالثية االبعاد؛
عدم وجود أعالم بلدنا ; واالتحاد؛
عدم وجود جهاز توجيه واي فأي؛
عدم التواصل مع اآلخرين ر يف إطار اللجنة؛
عدم وجود مواد إلجراء مقابالت مع المدعوين.
ر
النهان ر يف الوقت المناسب تسبب لنا بعض األعطال يف عملنا;
الت
حقيقة أننا لم يكن لدينا ر
نامج ر ي
ر
لم نتلق رأشطة الفيديو والموسيق يف الوقت المحدد وأنها نوع من قلب تنظيم الملفات.
.6.4

ر
واالقباحات
التوصيات

وتعقد االجتماعات اليومية ر
بي رؤساء كل لجنة .تلبية طلبات كل لجنة .لديك برنامج ثابت من األنشطة.
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من أجل تشاد التي نريد!
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