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 2022.09.22بتاریخ  Raftoبیان منح جائزة 
 

 Nodjigoto Charbonnel  ومنظمةAJPNV  مكافحة أعمال التعذیب والدفاع عن حقوق اإلنسان لجمیع : 
 الناجین منھا 

 
جائزة    Associationومنظمتھ    Nodjigoto Charbonnelإلى    2022لعام    Raftoتُمنح 

Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV)    لما بذلوه من نضال باسل في سبیل
القضاء على أعمال التعذیب في دولة تشاد وعلى الصعید الدولي على حّدٍ سواء. وحیث إنھ في وضع یسوده االستبداد، واإلرھاب،  

یس الشخصي،  المستوى  كبیرة على  ومواجھة مخاطر  المؤسسي،  والعنف  اإلرھاب،    Charbonnelاعد  والحرب على 
وفریقھ الناجین على إعادة بناء حیاتھم بعد ما تعرضوا لھ من تعذیب من خالل توفیر المأوى، والدعم القانوني، وإعادة التأھیل  

الجنسي من خالل    AJPNVالنفسي واالجتماعي. وتدعو منظمة   التعذیب والعنف  أعمال  اإلنسان ومنع  إلى حمایة حقوق 
 لمدني بشأن حقوق اإلنسان. توعیة الشباب والمجتمع ا

 منح ضحایا التعذیب صوتًا مسموًعا 
 
تنظیم برامج تھدف إلى إعادة تأھیل ضحایا التعذیب، وتعزیز السالم والالعنف، ومنع   AJPNV، واصلت  2000منذ عام   

منظمة   م  وتقدِّ تشاد.  في  التعذیب  الجنسي    AJPNVأعمال  والعنف  التعذیب  لضحایا  مجانًا  والقانوني  والنفسي،  الطبي،  الدعم 
اندم إعادة  وتساعد على  واالجتماعي.  والنفسي،  الجسدي،  األذى  التدریب للتخفیف من  اعتمادًا على  الجنسي  العنف  اج ضحایا 

المھني والحد من أعمال التعذیب من خالل تثقیف األخصائیین االجتماعیین، والمحامین، والمدرسین، والطالب بشأن آثار التعذیب  
  AJPNVظمة  . وتقوم من 2021ناجًیا من التعذیب في عام    575على اإلنسان والمجتمع. ثّمة حاجة ماسة، فقد عالج المركز  

التعذیب بصفتھم   الناجین من  النفس لمساعدة  بتدریب الطالب في مجاالت الطب، والتمریض، والعمل االجتماعي، وعلم  أیًضا 
 متطوعین.

أعمال التعذیب وغیرھا من أشكال إساءة استخدام السلطة، وتعزز السالم، وحقوق اإلنسان، والدیمقراطیة،    AJPNVتنتقد منظمة  
ي الشباب بشأن المشاركة في الحیاة السیاسیة وحقوق المرأة  والحكم الرشید ا لذي یستھدف أعضاء البرلمان والحكومة، كما توّعِ

 وتعزیز قیم نبذ العنف في سیادة القانون.
عاًما) على درایة بالضرر والمعاناة طویلة المدى التي یسببھا   49(البالغ من العمر    Nodjigoto Charbonnelأصبح   

ض لھا على ید سلطات الدولة. ونتیجةً لھذه التجربة، أسس  التعذیب بعد     Charbonnelنجاة والده من سوء المعاملة التي تعرَّ
سنوات إلى أن قامت بإنھاء   8. والجدیر بالذكر أنھ قد عمل مھندًسا في شركة دولیة إلنتاج النفط والغاز لمدة  AJPNVمنظمة  

 نسان. بسبب عملھ في مجال حقوق اإل 2012عقده في عام 
بوصفھ عضو مجلس دول أفریقیا في جنوب الصحراء الكبرى في المجلس الدولي إلعادة تأھیل ضحایا    Charbonnelیعمل   

ض   العالمي لحقوق اإلنسان. وقد تعرَّ إقلیمیًا للمشروع  لالعتقال بسبب أعمالھ وُسجن ثالث    Charbonnelالتعذیب، وقائدًا 
وفریقھ    Charbonnelت الجھات الحكومیة. وعلى الرغم من القمع السیاسي، ظل  مرات، كما عانى ھو وعائلتھ من مضایقا

 صوتًا جلیًا یمثل ضحایا التعذیب والعنف الجنسي:  AJPNVفي منظمة  
نؤكد من جدید التزامنا بتسلیط الضوء على أولئك الذین یرتكبون أعمال التعذیب، وفضح انتھاكاتھم، ومنع أعمال التعذیب في " 

 ضمان العدالة للناجین، ومساعدتھم على إعادة بناء حیاتھم بعد ما تعرضوا لھ من تعذیب". المستقبل، و
 

 تشاد، دولة العنف 
والتمرد ھو إحدى الوسائل القلیلة للحراك    - في تشاد، تتسم أعمال التعذیب بطابع مؤسسي حیث یُستخدم كوسیلة سیاسیة طبیعیة  

العنف   بدایة  تعقُّب  التي االجتماعي. ویمكن  العبید، والحكم االستعماري، والحرب األھلیة  بالرجوع إلى فترة اقتصاد  المؤسسي 
تبعت االستقالل والصراعات على السلطة السیاسیة. وقد تحققت عالمة فارقة في العدالة عندما أُدین الدكتاتور الوحشي التشادي  

) حبري  حسین  في 1990- 1982السابق  الحیاة  مدى  بالسجن  علیھ  وُحكم  االتحاد    2016عام    )،  یدعمھا  محكمة  بواسطة 
فیھا رئیس دولة أفریقي سابق في السجن الرتكابھ جرائم حقوق   إدانتھ أول محاكمة على اإلطالق یُوضع  األفریقي. وقد كانت 

اسیة في  اإلنسان. وبالرغم من ذلك، لم یتم تعویض الضحایا بعدُ، وال یزال العنف السیاسي والتعذیب سمة من سمات الحیاة السی 
 تشاد.

أبریل   السیاسي  2021في  الزعیم  آنذاك  كان  والذي  قتال عسكري،  جبھة  إصابتھ على  إثر  حتفھ  دیبي  إدریس  الرئیس  لَِقَي   ،
عاًما. وقد تولى نجلھ محمد دیبي السلطة    30والعسكري للبالد منذ أن أطاح بالدكتاتور حسین حبري في انقالب عسكري قبل  

یة. ومنذ ذلك الحین، یحكم المجلس العسكري االنتقالي في ظل حالة الطوارئ. وقد أفرطت قوات  باتخاذ إجراءات غیر دستور
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إجباری�ا وإغالق المكاتب التابعة    Charbonnelاألمن في استخدام القوة ضد المتظاھرین واعتقلت المئات منھم، فضالً عن نفي  
 ھ بكل شجاعة. . ومع ذلك، سرعان ما عاد إلى البالد وواصل عملAJPNVلمنظمة 

، كما تدھور  AJPNVإلى زیادة خطورة عمل منظمات حقوق اإلنسان مثل منظمة    2021أدى االنقالب العسكري في عام  
االنتھاكات   زادت  وقد  اإلنسان.  حقوق  والتعذیب، - وضع  التعسفي،  واالحتجاز  واالعتقال،  القانوني،  غیر  القتل  بینھا  من  التي 

ب كالمعتاد. وعلى الرغم من الدور الجوھري الذي لعبھ دیبي في محاكمة حبري وقوات األمن  مع اإلفالت من العقا  - واالبتزاز
 التابعین لھ، إال أنھ فشل في دعم سیادة القانون وضمان الحمایة األساسیة لحقوق اإلنسان. 

اھضة التعذیب، توضح  ، من خالل عملھا الشامل لمن AJPNVوبالرغم من ھذه الظروف الصعبة المحفوفة بالمخاطر، فإن منظمة   
أن استعادة الكرامة واألمل للناجین من التعذیب، وزراعة ثقافة السالم، وتشجیع سیادة القانون الدیمقراطي حقًا ھي عناصر بالغة 
األھمیة عند الحدیث عن حقوق اإلنسان األساسیة. إن مكافحة إفالت الجناة من العقاب، وتقدیم تعویضات للضحایا وعائالتھم،  

 ة تأھیل الناجین ھي تدابیر ال غنى عنھا لمكافحة التعذیب.وإعاد
 

 استبدال سیادة القانون بالتعذیب، واإلرھاب، والخوف 
"ال یجوز إخضاع أي شخص للتعذیب، أو المعاملة القاسیة، أو المعاملة  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنھ    5تنص المادة  

". وعلى الرغم من أن الدول ملَزمة بحمایة حقوق اإلنسان لجمیع سكانھا، فإن سلطات الدولة  العقابالالإنسانیة أو المھینة، أو  
تتعمد إیقاع ألم مبرح على األشخاص من حین إلى آخر بغرض معاقبتھم أو معاقبة شخص آخر وتخویفھم وإكراھھم على االعتراف 

 أو إسكاتھم وقمعھم. 
ل نشر اإلرھاب والخوف، كما أن لھ تأثیًرا مدمًرا في كرامة اإلنسان والمجتمع المدني یحل التعذیب محل سیادة القانون من خال

على حٍد سواء. التعذیب ھو أمر غیر قانوني دائًما، ومع ذلك یتعرض المالیین من البشر للتعذیب على أیدي قوات أمن الدولة أو  
 الجھات المسلحة غیر الحكومیة على مستوى العالم. 

ب أعمال العنف ضد الشعب من جانب الحكم العسكري المستبد بالدولة وجھاتھ التابعة مثل الجیش وقوات الدرك،  في تشاد، تُرتك
وكذلك على ید الجھات غیر الحكومیة. یسعى العدید من الجماعات المسلحة إلى انتزاع السلطة، فالدولة محاطة ببلدان تعاني من  

الحدود. كان لموقع تشاد كجزیرة تتمتع باستقرار نسبي في منطقة مضطربة وحلیف  حالة نزاع وجماعات جھادیة إقلیمیة تنشط عبر  
إستراتیجي رئیس في "الحرب العالمیة على اإلرھاب" أكبر األثر في الحد من تعرضھا للنقد من المجتمع الدولي بسبب االنتھاكات  

 ل قمعھا وإحكام قبضتھ على السلطة. الوحشیة لحقوق اإلنسان التي یرتكبھا النظام الحاكم بحق المعارضة من خال
 
 دعوة للوقوف في وجھ أعمال التعذیب  
جائزة    لمجھوداتھم   AJPNVومنظمة    Nodjigoto Charbonnelإلى    2022لعام    Raftoتُمنح  وتقدیًرا  اعترافًا 

تسلط مؤسسة   تشاد.  في  الناجین  حیاة  بناء  وإعادة  التعذیب  مكافحة  في  إلى الضوء، من خالل    Raftoالباسلة  الجائزة  منحھا 
Charbonnel    ومنظمةAJPNV  على الدور الحاسم للمجتمع المدني في التصدي ألعمال التعذیب وتعزیز حقوق اإلنسان ،

ع  وسیادة القانون تمھیدًا لبناء مستقبل یسوده السالم، واالزدھار، والدیمقراطیة. الجائزة ھي أیًضا بمثابة دعوة الجتذاب انتباه المجتم
ى وضع حقوق اإلنسان في تشاد، حیث ال یحظى ھذا البلد باھتمام وسائل اإلعالم الدولیة والمساعدات الدولیة رغم الحرب  الدولي إل

 الذي یخوضھا بغیة دحر قوى اإلرھاب. 
دولة تشاد إلى احترام الحكم الدستوري، والتصدیق على بروتوكول مناھضة التعذیب، وتقدیم المسؤولین    Raftoتدعو مؤسسة  

ل مسؤولیة دعم  عن ا العدالة، وتحمُّ القاسیة إلى  انتھاكات حقوق اإلنسان  المھینة وغیرھا من صور  لتعذیب والمعاملة اإلنسانیة 
 الناجین من التعذیب من خالل عملیة إعادة التأھیل.

إعادة التأھیل للناجین ندعو النرویج إلى تعزیز جھودھا العالمیة الرامیة إلى القضاء على التعذیب وتحسین حقوق اللجوء وخدمات  
 من التعذیب في النرویج وعلى الصعید الدولي على حٍد سواء. 

 

المجتمع الدولي إلى وضع حد لإلفالت من العقاب فیما یتعلَّق بأعمال التعذیب المرتكبة باإلضافة   Raftoختاًما، تدعو مؤسسة 
 .قوق اإلنسانإلى إدراج أعمال التعذیب التي تمارسھا جھات غیر حكومیة في قانون ح

 
 .2022أغسطس  17، بیرجن، یوم األربعاء الموافق Raftoمؤسسة 

 على المسرح الوطني، بیرجن.  2022نوفمبر    13یوم األحد الموافق    18.00في تمام الساعة    Raftoمن المقرر تقدیم جائزة  
 

 Raftoمؤسسة  نبذة عن
،  Raftoحقوق اإلنسان من خالل تقدیم جائزة  تعزیز    ھدفھالحقوق اإلنسان ھي منظمة غیر ربحیة وغیر حزبیة    Raftoمؤسسة  

لو وتحديالسعي  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعین  التجاریة،السلطات    تمكین  األعمال  في    وقطاع  التعلیم  تسوده    مناخوتوفیر 
- Thorolf Rafto  )1922لذكرى البروفیسور    إحیاءً   1987في عام  نشئت ھذه المؤسسة  وقد أُ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان.  

 جائزة للمدافعین عن حقوق اإلنسان في جمیع أنحاء العالم.  36نحت ومنذ ذلك الحین مَ  ،)1986
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 المصادر 
 تقاریر/وضع تشاد 

 
Amnesty International: 

https://www.amnestyusa.org/countries/chad/ 
chad/-africa/chad/report-central-and-https://www.amnesty.org/en/location/africa/west  

 
Human Rights Watch 

abuses-crackdown-deby-post-https://www.hrw.org/news/2021/06/24/chad  
 

World Population Review 
population-s://worldpopulationreview.com/countries/chadhttp 

 
World Watch Monitor: 

 https://www.worldwatchmonitor.org/countries/chad/  
 

 The UN Human Rights Office 
chad-notes-briefing-https://www.ohchr.org/en/2021/04/press 

 
Journal of International Criminal Justice (Oxford Academic Press) 

https://academic.oup.com/jicj/article/19/2/363/6357821?login=false  
International Crisis Group 

hazards-moral-faces-west-chad-africa/chad/backing-rg/africa/centralhttps://www.crisisgroup.o  
 

Just Security 
-drives-abroad-support-counterterrorism-https://www.justsecurity.org/72318/chads 

home/-at-discontent-and-repression 
Red Cross (Norway) 

-analyse-https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/humanitar 
5.pdf-rapporter/rk_torturrapport_digital 

 
ent of State: Chad 2021 Human Rights Country Reports on Human Rights Practices for US State Departm

2021 
] REPORT.pdf-RIGHTS-HUMAN-0212-content/uploads/2022/03/313615_CHAD-https://www.state.gov/wp 

 
 أخبار ومقاالت 

 Tacchad.com (French) 
tortures-de-victimes-les-soutient-lajpnv-https://www.tachad.com/societe  

Amnesty International 
-torture-on-crisis-global-international-estyhttps://www.amnesty.eu/news/amn

0744/-campaign-worldwide-new-by-exposed 
CNN 

intl/index.html-frontline-dkille-deby-https://edition.cnn.com/2021/04/20/africa/president 
 

The World News (French)  
-torturee-ete-avoir-affirme-femme-une-news/tchad-https://theworldnews.net/td 
 pcmt-du-soeur-la-par 

 
 

 
 
 

https://www.amnestyusa.org/countries/chad/
https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/chad/report-chad/
https://www.hrw.org/news/2021/06/24/chad-post-deby-crackdown-abuses
https://worldpopulationreview.com/countries/chad-population
https://www.worldwatchmonitor.org/countries/chad/
https://www.ohchr.org/en/2021/04/press-briefing-notes-chad
https://academic.oup.com/jicj/article/19/2/363/6357821?login=false
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/backing-chad-west-faces-moral-hazards
https://www.justsecurity.org/72318/chads-counterterrorism-support-abroad-drives-repression-and-discontent-at-home/
https://www.justsecurity.org/72318/chads-counterterrorism-support-abroad-drives-repression-and-discontent-at-home/
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/humanitar-analyse-rapporter/rk_torturrapport_digital-5.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/humanitar-analyse-rapporter/rk_torturrapport_digital-5.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/313615_CHAD-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.tachad.com/societe-lajpnv-soutient-les-victimes-de-tortures
https://www.amnesty.eu/news/amnesty-international-global-crisis-on-torture-exposed-by-new-worldwide-campaign-0744/
https://www.amnesty.eu/news/amnesty-international-global-crisis-on-torture-exposed-by-new-worldwide-campaign-0744/
https://edition.cnn.com/2021/04/20/africa/president-deby-killed-frontline-intl/index.html
https://theworldnews.net/td-news/tchad-une-femme-affirme-avoir-ete-torturee-par-la-soeur-du-pcmt
https://theworldnews.net/td-news/tchad-une-femme-affirme-avoir-ete-torturee-par-la-soeur-du-pcmt

