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لیبیریا  
2016دیسمبر/كانون األول  12  

 
یدعوكم مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان، شریك الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان 

لیبیریا.اجل في الحالة التالیة في والمنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب، إلى التدخل الع  
 

توصیف الحالة:  
ألفرید الھاي نما إلى علم المرصد من مصادر موثوقة وقوع تضییقات قضائیة وتھدیدات بحق السید 

، ھو ومعاونیھ. 1، المحامي األول بمنظمة المحامین الخضربراونل  
 

یزعم أنھم كانوا تحت تأثیر وبحسب ما تلقیناه من معلومات فقد قام رجال شرطة بثیاب مدنیة، 
، بزیارة مقر منظمة المحامین الخضر في مونروفیا، 2016أكتوبر/تشرین األول  28الكحول، في 

بحق السید ألفرید  2016أكتوبر/تشرین األول  28وإطالع العاملین بھا على أمر اعتقال صادر في 
خفاقھما المزعوم في االستجابة الھاي براونل، وأحد "معاونیھ المكتبیین" غیر محددي الھویة، إل

الستدعاء بغرض اإلدالء بالشھادة في قضیة متعلقة بجرائم الحرب مرفوعة ضد المواطن الھولندي 
لم یكن السید براونل موجوداً بمقر المنظمة في توقیت الزیارة.  2غس فان كوفنھوفن.  

 
من شرطة لیبیریا الوطنیة، قام بعض رجال األمن بثیاب مدنیة،  2016نوفمبر/تشرین الثاني  2في 

 31باقتحام منزل ألفرید الھاي براونل بغرض إلقاء القبض علیھ ومعھم أمر اعتقال ثان صادر في 
. في ھذه المرة لم یقتصر أمر االعتقال على السید ألفرید براونل 2016أكتوبر/تشرین األول 

ھو ما یبدو أن الشرطة فسرتھ و"معاونھ المكتبي" بل شمل أیضاً "آخرین سیجري تحدید ھویتھم"، و
، المسؤول آرون أبانعلى أنھ ینطبق على جمیع العاملین بمنظمة المحامین الخضر. قام جیران السید 
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منظمة للقانون البیئي، مكرسة لتمكین المواطنین في عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بالبیئة، ومناصرة المحامون الخضر   � 
المجتمعات الریفیة واألصلیة والقبلیة.   

2
قدم السید براونل الدعم في قضیة كوفنھوفن لكنھ رفض عدة دعوات تطوعیة للمشاركة في المحاكمة الجاریة بسبب حملة   � 

بحقھ ھو وزمالئھ في منظمة المحامین الخضر، ولم یكن على علم بأي استدعاء یطلبھ للشھادة. ویبدو أن أمر االعتقال مرتبط  تخویف مستمرة
ملیار دوالر، وتوجھ الرئیسة باللوم للمحامین الخضر على ھذا اإلخفاق.  18على نحو غیر رسمي بإخفاق استثمار تكلف   



 

 

اإلداري بمنظمة المحامین الخضر، بإبالغھ بحضور رجال الشرطة إلى منزلھ والسؤال عن مكانھ. 
، نائب المدیر ورئیس فرانسیس كوليیدان وأفاد ثالثة آخرون من كبار اإلداریین بالمنظمة ـ وھم الس

، رئیسة أمناء مامینا كار، رئیس تحالف الدیمقراطیة الریفیة، والسیدة وبول الري جورجالبرامج، 
منبر المرأة للموارد الطبیعیة ـ بحضور أفراد األمن إلى منازلھم ومجتمعاتھم المحلیة لالستعالم عن 

أماكن تواجدھم.   
 

، یطالب رجال األمن بالبحث عن 2016في األول من نوفمبر/تشرین الثاني صدر أمر اعتقال ثالث 
السید ألفرید الھاي براونل، ومساعده المكتبي، و"آخرین سیجري تحدید ھویاتھم بتھمة ازدراء 

المحكمة"، وھذا في منزل السید براونل ومقر منظمة المحامین الخضر.      
 

نحو السابعة والنصف صباحاً، اقتحم رجال األمن  ، في2015نوفمبر/تشرین الثاني  2في صباح 
منزل السید براونل، ونظراً لتغیبھ فقد اعتقلوا عمھ، جون براونل، بدون إبراز أي سند قانوني 

دوالر  100ساعات تم اإلفراج عن جون براونل بعد سداد غرامة تعادل  9لالعتقال. بعد احتجاز دام 
ً من وقوع المزید من االعتقاالت أمریكي. وقد عجز العاملون بالمنظمة ع ن العودة إلى مكاتبھم خوفا

التعسفیة، وقرر العدید منھم االختباء، مصطحبین معھم بعض أفراد أسرھم.   
 

تم إسقاط أوامر االعتقال وتھمة االزدراء رسمیاً عن السید ألفرید  2016نوفمبر/تشرین الثاني  21في 
ا بطلب إلبطال األوامر. وحتى لحظة تحریر ھذه المناشدة الھاي براونل ومساعده، بعد تقدم محامیھم

ما زال العاملون بالمنظمة یرجون العودة إلى منازلھم واستئناف عملھم الحقوقي، رغم ھشاشة 
الوضع األمني الذي یواجھونھ.  

 
 ویبدو أن ھذه السلسلة من أوامر االعتقال مرتبطة بأعمال المناصرة المجتمعیة التي تقوم بھا منظمة

المحامین الخضر في أنحاء لیبیریا، وبوجھ خاص في مقاطعة سینو، حیث أعانت المنظمة المجتمعات 
المحلیة على التقدم بشكوى من االنتھاكات الحقوقیة التي تمارسھا شركة غولدن فیرولیوم لزیت 
 النخیل التابعة لشركة غودلن آغري ریسورسز المدرجة بسنغافورة. وقد قام مسؤولون حكومیون

رفیعو المستوى من لیبیریا، بمن فیھم رئیسة الجمھوریة نفسھا، بإدانة منظمة المحامین الخضر 
بدعوى تقویض السیادة الوطنیة من خالل استخدام آلیات التظلم الخاصة بالمائدة المستدیرة الستدامة 

3زیت النخیل.  
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-http://www.liberianobserver.com/politics/full-text-presidentاد: انظر خطاب الرئیسة عن حالة االتح � 
sirleafs-state-nation-address-national-legislature; http://allafrica.com/stories/201505290427.html; the 

Government of Liberia Statement: http://allafrica.com/stories/201505290427.html; Article in The Inquirer: 
http://www.theinquirer.com.lr/content1.php?main=news&news_id=156  



 

 

العتقال وطریقة تنفیذھا، التي ویتشدد المرصد في إدانة الطبیعة التعسفیة وغیر المتناسبة ألوامر ا
تھدف بوضوح إلى معاقبة السید ألفرید الھاي براونل وجمیع العاملین بمنظمة المحامین الخضر على 
أنشطتھم الحقوقیة المشروعة. كما یبدي المرصد انزعاجھ من اآلثار السلبیة المحتملة لحملة التجریم 

میع العامین بمنظمة المحامین الخضر. الجاریة على سالمة السید ألفرید الھاي براونل وج  
 

ویود المرصد التذكیر بأن سلطات لیبیریا تمارس التضییق الممنھج على العاملین بالمنظمة منذ 
فقد اتھمھم بعض كبار المسؤولین في الحكومة باالحتیال واإلرھاب والتخریب االقتصادي  2014.4

قاالت صحفیة وجھت فیھا شركة ساالال للمطاط والدعوة إلى التمرد. كما شاركت في حملة التشھیر م
إلى السید ألفرید الھاي براونل تھم التعدي، و"ترویع" موظفیھا من خالل تنظیم "اجتماعات حاشدة" 
في إحدى مزارع المطاط بمقاطعة مارجیبي. وتمت مداھمة مكاتب المنظمة وتوجیھ تھم جنائیة ملفقة 

سند من القانون، وتھدیدھم بالمالحقة القضائیة. ویخشى إلى موكلیھا المحلیین، واحتجازھم بغیر 
المرصد من ارتباط ھذا النمط من التضییق والتھدید الممنھج بأعمال المنظمة في الدفاع عن حقوق 

المجتمعات المحلیة، المتضررة من تضخم عملیات إنتاج زیت النخیل والمطاط في البالد.   
 

ي لجمیع أشكال التضییق على السید ألفرید الھاي براونل ویدعو المرصد السلطات إلى الوقف الفور
ومنظمة المحامین الخضر، وموكلیھم من المجتمعات المحلیة، وكذلك جمیع المدافعین عن حقوق 

اإلنسان في البالد، بما في ذلك على المستوى القضائي.  
 

ي مدقق ومحاید عالوة على ھذا فإن المرصد یستحث السلطات اللیبیریة على إجراء تحقیق جنائ
وشفاف في مختلف التھدیدات وأعمال العنف واالقتحام المرتكبة بحق منظمة المحامین الخضر 
وحلفائھا في المجتمعات المحلیة، واتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لضمان قدرة المحامین الخضر 

على استئناف عملھم الحقوقي، وخاصة عملھم في دعم المجتمعات الریفیة.       
 

تحركات المطلوبة:ال  
نرجوكم أن تكاتبوا السلطات اللیبیریة وتطالبوھا بأن:   

 
1- تضع حداً لجمیع أعمال التضییق بما في ذلك على المستوى القضائي، وكذلك أعمال المراقبة  

والتھدید بحق السید ألفرید الھاي براونل، وأفراد أسرتھ وجمیع العاملین بمنظمة المحامین 
مدافعین عن حقوق اإلنسان في لیبیریا. الخضر وأیضاَ جمیع ال  
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 :We are not afraid” Land rights defenders، 2014لمزید من المعلومات انظر تقریر المرصد ألسنوي لعام  � 
attacked for confronting unbridled development, p. 47.  



 

 

2- تضمن السالمة البدنیة والنفسیة للسید ألفرید الھاي براونل وأفراد أسرتھ وجمیع العاملین  
بمنظمة المحامین الخضر والمدافعین عن حقوق اإلنسان في لیبیریا، وھذا في الظروف كافة.   

3- ً في الوق  ً وشفافا ً محایداً ومدققا ً جنائیا ائع المذكورة أعاله بعرض تحدید ھویة تجري تحقیقا
المسؤولین وتقدیمھم إلى محكمة مختصة ومحایدة، وتطبیق العقوبات الواردة في القانون 

علیھم.   
4- تمتثل لجمیع أحكام إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعین عن حقوق اإلنسان، وخاصة المواد  

-12(أ) و6و 1 2   .  
5- ً للمعاییر الدولیة تضمن في جمیع الظروف احترام حقوق ا  إلنسان وحریاتھ األساسیة وفقا

لحقوق اإلنسان والمواثیق الدولیة التي صدقت علیھا لیبیریا.   
 

العناوین:   

السیدة إلین جونسون سیرلیف، رئیسة جمھوریة لیبیریا. البرید اإللكتروني:  •
info@emansion.gov.lr  

شار فردریك شیرو، وزیر العدل والمحامي العام. البرید اإللكتروني: المست •
somahm@moj.gov.lr  

بارثلمیو ب. كولي، القائم بأعمال رئیس المفوضیة الوطنیة المستقلة لحقوق اإلنسان في  •
bbcolley1961@gmail.comلیبیریا. البرید اإللكتروني:   

. 5601 761 22)0( 41+البعثة اللیبیریة الدائمة في مقر األمم المتحدة بجنیف. فاكس:  •
p.mission@liberia-unog.chالبرید اإللكتروني:   

البرید اإللكتروني: . 12 09 411 2)0( 32+سفارة لیبیریا في بروكسل. فاكس:  •
info@embassyofliberia.be  

 
نرجو أیضاً مكاتبة بعثات لیبیریا الدبلوماسیة أو سفاراتھا في بلدانكم.   

 
–باریس  2016دیسمبر/كانون األول  12جنیف،    

 
نھ، مع إدراج ترمیز ھذه المناشدة في ردكم. ونرجو أن تتكرموا بإفادتنا بأي تحرك تتخذو  
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طلب خط الطوارئ:  لالتصال بالمرصد، یرجى  

Appeals@fidh-omct.orgبرید إلكتروني:  •  

80 18 55 43 1 33/ + 18 25 55 43 1) 0( 33+ ھاتف وفاكس الفدرالیة  •  
• 49 809 22 41/ +  39 49 809 22) 0( 41+ ھاتف وفاكس منظمة مناھضة التعذیب    


