السري الذاتية لألمناء العامني السابقني ملنظمة العفو الدولية
قادت حركة منظمة العفو الدولية ،منذ أتسيسها يف  1691على يد بيرت بننسون ،مثانية أمناء عامني أسهم كل منهم يف مناء منظمة
العفو الدولية وتطورها ُّ
وتشكلها كمنظمة رائدة قادت عمل حقوق اإلنسان على نطاق العامل أبسره.
إريك بيكر7691 - 7691 ،
كان إريك بيكر ،املكافح من أجل السالم طيلة حياته ،أول مدير ملنظمة العفو الدولية ،وشغل منصب األمني العام ابلوكالة يف املنظمة
من  1691حىت .1691
وحتت إشراف اليد الواثقة إلريك بيكر ،قررت منظمة العفو الدولية إعطاء وضع "سجني الرأي" ملن يرفضون املشاركة يف حروب بعينها،
ووجه جهود منظمة العفو الدولية كذلك حنو حث الدول األعضاء يف األمم املتحدة على
وكذلك ملن يرفضون القتال يف مجيع احلروبّ .
تبين ثالث اتفاقيات وبروتوكوالت دولية ،وهي" :العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"؛ و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية"؛ و"الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"؛ و"الربوتوكول امللحق
ابالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني".
وتويف إريك بيكر يف يوليو/متوز  ،1619عن عمر يناهز  55عاماً.
مارتني إانلز7611 - 7691 ،
كان مارتني إانلز أول أمني عام للحركة ،وخدم  11سنة ،من  1691حىت  .1611وخالل هذه الفرتة ،أجنز أحد أهم اإلسهامات
يف اتريخ احلركة.
عني أميناً عاماً يف وقت كانت املنظمة قد بدأت فيه للتو اخلروج من أول معضلة رئيسية علنية تواجهها بشأن ممارسة القوات الربيطانية
إذ نّ
التعذيب يف عدن ،ابليمن.
وحتت قيادته ،تبنت منظمة العفو الدولية أول نظام أساسي هلا لتنظيم توجيهها الدميقراطي العام ،وحققت خطوات هامة إىل األمام من
حيث أتثريها على الرأي العام ،وتوسعت على حنو سريع من حيث أطرها التنظيمية.
فعندما انضم مارتني إانلز إىل املنظمة ،كانت ميزانيتها الوطنية تقل عن  20,000جنيه اسرتليين ،بينما كان عدد موظفي األمانة الدولية
يف لندن  16موظفاً ،ومل يزد عدد الفروع الوطنية عن  11واجملموعات عن  .151وعندما جاء الوقت ليسلم مهام منصبه إىل األمني
العام الذي خلفه ،توماس هامربريغ ،يف  ،1611كانت امليزانية الدولية قد تضاعفت على حنو هائل لتصل إىل  1,666,280جنيهاً،
بينما بلغ عدد موظفي األمانة الدولية  151موظفاً ،وضمت احلركة  96فرعاً وطنياً و 2,200جمموعة.

وانتهج مارتني إانلز جدوالً مضنياً ملواعيد العمل والسفر واملشاركات العامة وضعه وجهاً لوجه مع رؤساء حكومات ودول ،منهم شاه
إيران ورئيس وزراء ابكستان ،ذو الفقار علي بوتو ،وعدد كبري من املسؤولني توجه إليهم ابملناشدات من أجل حرية سجناء الرأي
ومعاملة السجناء السياسيني معاملة نزيهة.
وأثناء فرتة أمانته العامةُ ،منحت منظمة العفو الدولية جائزة نوبل للسالم ( ،)1611واختار مارتني ،ابالتساق مع قناعاته الراسخة ،إىل
أن يتسلم سجني سياسي اجلائزة ابلنيابة عن منظمة العفو الدولية وليس هو نفسه ،بصفته األمني العام للمنظمة .ويف ُ ،1611منحت
منظمة العفو الدولية كذلك جائزة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
وشكلت محلتان ملنظمة العفو الدولية نُظمتا يف عهده جتسيداً عيانياً آلفاق قدرة احلركة على تعبئة مئات اآلالف من البشر على نطاق
العامل أبسره ،أال ومها محلة استئصال شأفة التعذيب ومحلة إلغاء عقوبة اإلعدام – ومها محلتان ما برحتا حىت يومنا هذا رديفاً لعمل حركة
منظمة العفو الدولية وتطلعاهتا.
وتزعم مارتني إانلز بنفسه القضية اليت رفعت محلة إلغاء عقوبة اإلعدام رايتها أثناء مناقشة منظمة العفو الدولية مسألة التحول إىل حركة
ّ
مطالبة إبلغاء العقوبة.
وكتب مارتني إانلز يف  1611يقول" :عندما تواجه منظمة العفو الدولية عقد التسعينيات ،ينبغي أن يكون هلا حضورها نشطت على
الصعيد العاملي سواء يف العمل من أجل السجناء ،أم يف حتديد هوية السجناء الذين ينبغي تقدمي املساعدة هلم .ويتعني للحكومات
ن
حيدة موقف وعمل املنظمة .فمنظمة العفو الدولية ليست حركة للمنشقني أو
وتثمن الفلسفة اليت تقف وراء ْ
وحركات املعارضة أن تتقبل ّ
لعناصر املعارضة يف إطار الشؤون الداخلية لألمم ،وال ينبغي هلا أن تكون كذلك .بل ينبغي عليها ،عوضاً عن ذلك ،أن تعمل من أجل
االعرتاف أبن للمنشقني حقوقاً وأبن على احلكومات واجباً يف أن حتمي اجملتمعات يف وجه االنتهاكات اليت تؤدي ،أو ميكن أن تؤدي،
إىل السجن أو التعذيب أو املوت .وإقناع احلكومات هبذه احلقيقة ،اليت تقبلها من حيث املبدأ وأعلنت التزامها هبا يف العلن ،يظل
طموحاً نسعى إليه على حنو يبعث على الدهشة".
وما قطعه هذا الطموح من مدى اليوم ،ليس فحسب حنو القبول العام وإمنا أيضاً حنو االقرتاب املطرد من التحقيق ،يشكل حبد ذاته
اعرتافاً ابلفضل الكبري للدور الذي قام به مارتني إانلز يف إرساء موضوعة حقوق اإلنسان بثبات يف منت األجندة الدولية.
لقد كان ملارتني إانلز دور كبري تدين له به احلركة احلديثة حلقوق اإلنسان .واعرتافاً إبسهاماته ،فقد أنشئت يف  1669جائزة مارتني إانلز
للمدافعني عن حقوق اإلنسان .وهي متنح سنوايً لشخص يتمتع بسجل استثنائي يف مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان بوسائل شجاعة
وخالقة .ومؤسسة مارتني إانلز اليوم ائتالف للتعاون بني  11منظمات رائدة حلقوق اإلنسان يف العامل ،وتضم ،إىل جانب منظمة العفو
الدولية ،هيومان رايتس ووتش ،والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،واخلط األمامي ،واللجنة الدولية
للحقوقيني (للقضاة احمللفني) ،وحقوق اإلنسان أوالً ،واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان ،وودايكوين أملانيا ،و"هوريدوكس".
تويف مارتني أنيلز يف أكتوبر/تشرين األول  1661يف كندا.
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توماس هامربريغ7619 - 7611 ،
أصبح توماس هامربريغ أميناً عاماً ملنظمة العفو الدولية يف  ،1611وخدم حىت  ،1619خبلفية مهنية يف الصحافة الدولية.
ويف سياق عمله من أجل املنظمة ،قام بزايرة :إيرلندا الشمالية لريأس بعثة تقص يف مزاعم التعذيب ( ،)1611واالحتاد السوفيايت للقاء
أعضاء منظمة العفو الدولية ( ،)1611وتركيا ملناقشة قضااي تتعلق حبقوق اإلنسان مع احلكومة ( 1611و ،)1611وكواب لزايرة
السجون وااللتقاء مبسؤولني حكوميني ( ،)1611وفيتنام يف مهمة مماثلة (.)1616
وحتت قيادة توماس هامربريغ ،بدأت منظمة العفو الدولية أول محلة هلا ملناهضة عقوبة اإلعدام ،وأطلقت مناشدة عاملية إلصدار عفو
شامل عن مجيع سجناء الرأي (وقع على العرائض ما يربو على مليون شخص وق ّندمت إىل األمم املتحدة يف السنة التالية) ،وأطلقت
تقريراً خاصاً أبعمال القتل السياسي على أيدي احلكومات ،وأدانت وانهضت قوانني وممارسات الفصل العنصري ،وأكدت جمدداً على
مناهضتها للمعاملة الالإنسانية اليت يتلقاها من يعلنون عن ميوهلم اجلنسية.
وقاد توماس هاماربريغ املنظمة كذلك عرب عملية إطالق احلملة الثانية ملناهضة التعذيب ،مبا فيها برانمج االثنيت عشرة نقطة الستئصال
شأفة التعذيب ،الذي كان له أثره يف هناية املطاف على تبين اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( .)1611وخالل فرتة أمانته العامة ،نشرت منظمة العفو الدولية أول رزمة للتعليم
على حقوق اإلنسان :التعليم والتعلم بشأن حقوق اإلنسان ،واختذت قراراً بتوسعة نطاق النظام األساسي ملنظمة العفو الدولية ليشمل
العمل بشأن الالجئني.
إاين مارتني7661 - 7619 ،
أصبح إاين مارتني أميناً عاماً ملنظمة العفو الدولية يف  1أكتوبر/تشرين األول  ،1619وظل يف منصبه لست سنوات.
وأثناء فرتة أمانته العامة ،شهدت منظمة العفو الدولية فرتة من النمو غري املسبوق ،من أكثر من نصف مليون عضو ومؤيد ومشرتك
بقليل يف  ،1619إىل ما يربو على املليون يف  .1661كما شهدت هذه الفرتة زايدة يف عدد اجملموعات احمللية من  3,433يف 51
بلداً ،إىل  6,000يف ما يربو على  11بلداً.
وترأس إاين مارتني املنظمة خالل احلقبة اليت شهدت التحوالت اليت تلت احلرب الباردة ،حيث جرت تغيريات هائلة يف دول االحتاد
السوفيايت السابق ووسط وشرق أورواب ،واندلعت نـزاعات يف يوغوسالفيا السابقة أفضت إىل تفكيك البالد إىل دول منفصلة ،واندلعت
كذلك حرب اخلليج (.)1661 – 1661
وشهدت قيادة إاين مارتني ملنظمة العفو الدولية اعتماد عدد من االسرتاتيجيات اجمل ّنددة ،اليت ابدرت إليها املنظمة لتعزيز األهداف
املتعلقة حبقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك :حقوق اإلنسان اآلن! وجولة احلفالت املوسيقية (اليت شارك فيها ستينغ ،وبروس سربينغستني ،بني
مجلة فنانني ،وجتولت يف  16مدينة يف  15بلداً بينما شاهدها املاليني على شاشات التلفزة عندما بثت يف يوم حقوق اإلنسان)،
وكذلك إطالق جولة حفالت الروك املوسيقية حتت عنوان "مؤامرة األمل" (شاركت فيها فرقة "يو تو" ،وستينغ ،وبيرت غابرييل ،وبرااين
آدامز ،ولو ريد ،ونيفيل براذرز ،وآخرون) ،وأيضاً نشر دراسة رئيسية جديدة بشأن عقوبة اإلعدام حتت عنوان :عندما متارس الدولة
القتل.
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ومع بلوغ منظمة العفو الدولية سنتها الثالثني ،قاد إاين مارتني املنظمة عرب حقبة اتسع فيها نطاق عملها لتتبىن صالحيات جديدة
وتتعهد بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان اليت كرسها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك العمل بشأن االنتهاكات على أيدي
مجاعات املعارضة املسلحة ،واحتجاز الرهائن ،واألشخاص املسجونني بسبب ميوهلم اجلنسية.
بيري سانيه1117 - 7661 ،
عُني بيري سانيه أميناً عاماً ملنظمة العفو الدولية يف أكتوبر/تشرين األول  ،1661وخدم املنظمة حىت أبريل/نيسان .1111
ويف حديثه عن سبب إقباله على منصب األمني العام للمنظمة ،قال بيري سانيه إنه قبل منصب األمني العام ألن "العمل من أجل العوملة
الفعالة للتمتع حبقوق اإلنسان هو أعظم خدمة ميكن إلنسان أن يقدمها للمستضعفني أو احملرومني يف جمتمعاتنا".
وكممثل ملنظمة العفو الدولية ،سافر كثرياً إلاثرة بواعث القلق املتعلقة حبقوق اإلنسان مع رؤساء احلكومات وغريهم من املسؤولني يف
مجيع أحناء العامل ،وللمشاركة يف أنشطة احلمالت اليت كانت تنظمها فروع املنظمة.
وكأمني عام ،زار بيري سانيه العديد من البلدان إلاثرة بواعث قلق املنظمة مباشرة مع من هم يف سدة السلطة .فقاد بعثات رفيعة املستوى
إىل عشرات البلدان ،مبا يف ذلك :إسرائيل/األراضي الفلسطينية احملتلة ()1669؛ جنوب أفريقيا ()1661 ،1669 ،1665؛ بريو
وكولومبيا ()1669؛ الوالايت املتحدة األمريكية ()1661؛ املكسيك ()1661؛ كينيا ()1661؛ املغرب ()1661؛ كوراي اجلنوبية
()1661؛ أسبانيا ()1661؛ كوت ديفوار ()1666؛ مايل (.)1666
ويف  ،1661قاد بيري سانيه محلة على نطاق العامل أبسره لالحتفال ابلذكرى اخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،مركزاً اهتمام
العامل على التهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان يف العديد من البلدان .وترأس قمة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف
ابريس يف ديسمرب/كانون األول  ،1661حيث دعا اجملتمع الدويل إىل االلتزام جمدداً ابلقيم واملبادئ اليت كرسها اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان.
إيرين خان1116 - 1117 ،
خدمت إيرين زبيدة خان منظمة العفو الدولية كسابع أمني عام للمنظمة من أغسطس/آب  1111حىت ديسمرب/كانون األول
.1116
وتولت إيرين قيادة منظمة العفو الدولية يف ذكرى أتسيسها األربعني مع بدء املنظمة عملية تغيري وجتديد للتصدي للطبيعة املركبة
النتهاكات حقوق اإلنسان املعاصرة ،وملواجهة التحدايت اليت شهدها العامل عشية هجمات  11سبتمرب/أيلول.
أدخلت إيرين ،يف السنة األوىل من عملها كأمينة عامة ،إصالحات على طريقة عمل منظمة العفو الدولية يف مواجهة حاالت األزمات،
وترأست بعثة رفيعة املستوى لزايرة ابكستان أثناء عمليات قصف أفغانستان .كما قادت بعثات ملنظمة العفو إىل إسرائيل/األراضي
الفلسطينية احملتلة مباشرة عقب االحتالل اإلسرائيلي جلنني ،وإىل كولومبيا قبيل االنتخاابت الرائسية يف مايو/أاير .1119
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وشهدت قيادة إيرين خان ملنظمة العفو الدولية بداية العمل من أجل مكافحة التعذيب يف سياق "احلرب على اإلرهاب" ،وإطالق
احلملة العاملية للحد من األسلحة ومحلة وقف العنف ضد املرأة ،ودعوة عاملية إىل احرتام احلقوق اإلنسانية ملن يعيشون حتت وطأة
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وتوجيه أنظار العامل إىل حمنة أمهات األمهات اليافعات الاليت قتلن يف املكسيك .كما
قادت املنظمة يف إطالق محلة "فلنطالب ابلكرامة" للمطالبة بوضع حد النتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اليت
تفضي ،مؤتلفة مع انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية ،إىل دفع البشر إىل جحيم الفقر وتعمق الفاقة.
وأثناء قيادهتا ملنظمة العفو الدولية كأمينة عامة هلا ،تبنت األمم املتحدة االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،
وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
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