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Marielle Franco مارييل فرانكو
مدافعة عن حقوق اإلنسان، البرازيل

ُقتلت بسبب دفاعها بشجاعة 
عن حقوق اآلخرين 



لقد ناضلت مارييل فرانكو بشجاعة من أجل جعل مدينة 
ريو دي جانيرو أكثر عدالة وأكثر أمانًا. كانت عضوًا محبوبًا 

في مجلس المدينة، وقد نشأت في أحد األحياء 
الفقيرة، ودافعت دائًما عن حقوق النساء السود، 

ومجتمع الميم، والشباب. كما أدانت عمليات القتل غير 
المشروع على أيدي الشرطة. وتقول شريكتها مونيكا 

"مارييل جّسدت الحقوق التي دافعت عنها".

مارييل فرانكو
مدافعة عن حقوق اإلنسان

البرازيل

ولكن في 14 مارس/آذار 2018، ُقتلت مارييل هي 
وسائقها، أندرسون بيدرو جوميز، بإطالق النار عليهما 

في سيارتها. وتشير األدلة إلى أن عملية القتل قد 
نفذت على أيدي محترفين مهرة، وقال الخبراء إن 
الرصاصات تعود إلى الشرطة االتحادية البرازيلية.

تعتبر البرازيل واحدة من أشد البلدان خطرًا في العالم 
بالنسبة للمدافعين عن حقوق اإلنسان مثل مارييل، 
حيث قتل 70 شخًصا على األقل في 2017. وفي 

أغلب األحيان، ال يتم التحقيق في أعمال القتل، 
ويطلق سراح المسؤولين عنها. فالمدافعون عن 

حقوق اإلنسان يعيشون في خوف دائم.

معا، يمكننا أن نظهر للسلطات البرازيلية أنه لن يهنأ 
لنا بال حتى يتم تحقيق العدالة. ويجب عليها توفير 
الحماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان ضد المزيد 

من االعتداءات؛ كما يجب عليها تحديد هوية من قتل 
مارييل. وكما تقول أختها أنيل: "فطالما نحن أحياء، 

سنطالب بتحقيق العدالة".

طالبوا بتحقيق العدالة من أجل مارييل اليوم!
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 اكتبوا إلى الرئيس البرازيلي 
اليوم

 تضامنوا مع 
عائلة مارييل

حثوه على تقديم قتلة مارييل فرانكو إلى العدالة، ومن بينهم أولئك الذين 
أمروا بارتكاب الجريمة، وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان في 

البرازيل من التعرض لمزيد من التهديدات واالعتداءات:

 Brazilian President
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto – Brasília (DF)

CEP 70150 – 900
Brazil

 Email: gabinetepessoal@presidencia.gov.br
Twitter: @planalto

أرسلوا إليها رسائل تظهر تضامنكم ودعمكم معها حتى تعلم أنكم تقفون 
بجانبها من أجل تحقيق العدالة. 

Amnesty International Brazil
Rua da Glória, 344 (3rd floor) Glória

CEP 20241180 Rio de Janeiro (RJ)
Brazil


