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بيا ن صحف ي

 17أغسطس/آب 2001

أمين عام جديد لمنظمة العفو الدولية

اعتبارا من يوم الجمعة  17أغسطس/آب  ، 2001سوف تتسلم إرين خان مهام منصبها كأمينة عامة لمنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق
اإلنسان.
وإرين خان هي سابع شخصية تتولى منصب األمين العام للمنظمة منذ تأسيسها قبل أربعين عاما ،وهي أول سيدة وأول شخصية
أسيوية تشغل هذا المنصب.
وستحل إرين خان محل بيير سانيه ،الذي شغل منصب األمين العام لعشر سنواتٍ ،وتسلم مؤخرا منصبه الجديد كمدير لقسم الحقوق
االجتماعية واإلنسانية في منظمة "اليونسكو".
وخالل اجتماع المجلس الدولي لمنظمة العفو الدولية ،الذي يبدأ في  17أغسطس/آب  2001في داكار بالسنغال ،سوف يسلم
بيير سانيه مهام منصبه إلى إرين خان في احتفا ٍل عام ،حيث يقدم لها شمعة تمثل شعار منظمة العفو الدولية ،وهو عبارة عن شمعة تحوطها
األسالك الشائكة .وبعد ذلك "يودع" بيير سانيه رفاقه في منظمة العفو الدولية ،معربا عن استمرار التزامه بمؤازرة مبادئ حركة حقوق
اإلنسان.
وعقب تسلمها الشمعة ،تلقي إرين خان كلمة عن حماسها للمهمة الجديدة التي ستنهض بها ،وكذلك عن آمالها وتطلعاتها في الفترة
القادمة .وتقول إرين خان "إنها لحظة حاسمة في تاريخ منظمة العفو الدولية ،حيث نشارك معا ،ونحن نتطلع إلى المستقبل ،أعباء التحديات
التي تواجه حركة حقوق اإلنسان في القرن الحادي عشر ،وكذلك الدور الذي ينبغي أن نقوم به في التصدي لها".
وتنضم إرين خان إلى منظمة العفو الدولية بعد ما يقرب من  21عاما من العمل في "المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم
المتحدة .وخالل هذه الفترة ،شغلت إرين خان عددا من الوظائف ،ولكنها ركزت جهودها على العمل المباشر مع الالجئين والنازحين من
ديارهم من أجل حماية حقوقهم .وهي تنوي مواصلة هذا االلتزام بالعمل المباشر من خالل منصبها الجديد .وعن ذلك تقول" :إن انتهاكات
ق واسع ،فهناك مئات وآالف بل وماليين من أمثال هذه االنتهاكات .ولكن منظمة العفو الدولية هي في
حقوق اإلنسان تُرتكب على نطا ٍ
ُ
أشخاص بعينهم ،وهم أولئك الذين تنتهك حقوقهم ومن يجاهرون بكشف هذه االنتهاكات والتصدي لها .إن انتهاكات
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مختلف أرجاء المعمورة من أجل التضامن مع الضحايا ،وأن نعرف أسماء أولئك الضحايا ومالمح وجوههم وهويتهم وقصص معاناتهم".
ويُذكر أن اجتماع المجلس الدولي يُعقد كل عامين ،ويحضره  500من أعضاء منظمة العفو الدولية من مختلف دول العالم،
ويتولى وضع خططٍ مستقبلية للحركة ومواجهة الطابع المتغير للعمل في مجال حقوق اإلنسان.
تنويه إلى المراسلين:
•

سوف تبث منظمة العفو الدولية مراسم تقلد منصب األمين العام عبر شبكة اإلنترنت إلى أعضاء المنظمة ووسائل اإلعالم .ويمكن
مشاهدة المراسم في الساعة  18:2 0بتوقيت غرينتش يوم الجمعة  17أغسطس/آب  ، 20001أو في أية ساعة بدءا من اليوم
التالي
عنوان :الموقعhttp://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/external_webcast :

•

ت صحفية خالل اجتماع المجلس الدولي واألسابيع التالية ،حيث يُخصص هذا الوقت للقيام بعد ٍد
لن تتمكن إرين خان من إجراء أية مقابال ٍ
ت معها في وقت
من الزيارات واألنشطة وترتيب األوضاع قبل الحديث إلى وسائل اإلعالم عن مهام منصبها الجديد .ويمكن إجراء مقابال ٍ
الحق من العام الجاري.

•

يمكن طلب سجل البيانات الشخصية والعملية إلرين خان من األمانة الدولية للمنظمة.
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