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السيرة الذاتية أليرين خان
انضمت أيرين زبيدة خان إلى منظمة العفو الدولية بوصفها األمينة العامة السابعة للمنظمة في أغسطس1آب . 4110
وإذ تسلمت زمام القيادة في منظمة العفو الدولية بوصفها أول امرأة وأول آسيوية وأول مسلمة تقود أكبر منظمة لحقوق اإلنسان في العالم،
جلبت أيرين خان معها منظورا جديدا للمنظمة .وكفرد ،جلبت خبرتها وحماسها لوضع الناس في صلب السياسة.
وقد تسلمت أيرين خان قيادة منظمة العفو الدولية في الذكرى السنوية األربعين لتأسيسها مع مباشرة المنظمة بعملية تغيير وتجديد للتصدي
للطبيعة المعقدة لالنتهاكات المعاصرة لحقوق اإلنسان ،وواجهت التطورات الصعبة التي طرأت في أعقاب هجمات  00سبتمبر1أيلول.
وفي عامها األول في هذا المنصب ،أدخلت أيرين خان إصالحا على مواجهة منظمة العفو الدولية لألزمات ،حيث ترأست شخصيا بعثات
رفيعة المستوى إلى باكستان خالل قصف أفغانستان ،وإلى إسرائيل واألراضي المحتلة بعد االحتالل اإلسرائيلي لجنين مباشرة ،وإلى كولومبيا
قبل االنتخابات الرئاسية التي جرت في مايو1أيار  . 4112ونظرا لشعورها بالقلق العميق إزاء العنف الممارس ضد المرأة ،دعت إلى توفير
حماية أفضل للحقوق اإلنسانية للمرأة في االجتماعات التي عقدتها مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف والرئيس اللبناني إميل لحود ورئيسة
وزراء بنغالدش خالدة ضياء .وباشرت بإجراء عملية مشاورات مع الناشطات من النساء إلعداد حملة عالمية تقوم بها منظمة العفو الدولية
لمناهضة العنف الممارس ضد المرأة.
وحرصت أيرين على لفت االنتباه إلى االنتهاكات المستترة لحقوق اإلنسان .وفي أستراليا ،لفتت االنتباه إلى محنة طالبي اللجوء المعتقلين.
وفي بوروندي ،التقت بضحايا المجازر وحثت الرئيس بويويا واألطراف األخرى في النزاع على وضع حد لدوامة انتهاك حقوق اإلنسان.
وفي بلغاريا ،قادت حملة لوضع حد للتمييز الممارس ضد المعوقين عقليا.
وانطالقا من اهتمامها بالعمل مباشرة مع األشخاص لتغيير حياتهم ،ساعدت أيرين خان على تأسيس منظمة التنمية المعروفة باسم منظمة
االهتمام الدولية في العام  ،0911وبدأت عملها كناشطة لحقوق اإلنسان مع الهيئة الدولية للحقوقيين في العام . 0919
وانضمت أيرين خان إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين في العام  0991وشغلت مجموعة متنوعة من المناصب في المركز الرئيسي
وفي العمليات الميدانية لتعزيز الحماية الدولية لالجئين .ومن العام  0990وحتى العام  ، 0991تولت منصب كبيرة األمناء التنفيذيين
للسيدة سداكو أوغاتا التي كانت في حينه تشغل منصب المفوضة العليا لشؤون الالجئين .وعُينت رئيسة لبعثة المفوضية العليا لشؤون الالجئين
في الهند العام  ، 0991وكانت أصغر ممثلة قطرية للمفوضية في ذلك الحين ،وفي العام  0999ترأست مركز األبحاث والتوثيق التابع
للمفوضية .وترأست فريق المفوضية في جمهورية مقدونيا في يوغسالفيا السابقة خالل أزمة كوسوفو العام  ، 0999وعُينت نائبة لمدير
الحماية الدولية في فترة الحقة من تلك السنة.
وقد درست أيرين خان الحقوق في جامعة مانشيستر وكلية الحقوق في جامعة هارفرد ،حيث تخصصت في القانون الدولي العام وحقوق
اإلنسان .وحازت على عدة جوائز أكاديمية وزمالة في مؤسسة فورد الخيرية وجائزة بيلكينغتون "ألفضل امرأة للعام ." 4114
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