
 

 

 

 سليل شتي

 األمين العام
 

بالتوقيت الصيفي لبريطانيا من يوم   00:01يحظر النشر قبل الساعة 
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  2010سليل شتي، الأمين العام الثامن لمنظمة العفو الدولية منذ يوليو/تموز 

نظمة العفو يتولى سليل شتي، وهو من النشطاء في قضايا الفقر والعدالة منذ فترة طويلة، قيادة م

الدولية في نضالها من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وهو المستشار 

السياسي والإستراتيجي الأساسي للمنظمة والناطق باسمها، ويعمل على أن يصل تأثير الأنشطة التي 

 و الأمم المتحدة أو الشركات.تقوم بها منظمة العفو الدولية إلى أعلى المستويات، سواء في الحكومات أ

ومنذ انضمام سليل شتي إلى منظمة العفو الدولية، برز صوته عالياً في تأييد انتفاضات الشعوب من أجل 

، كان سليل شتي في 2010حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ديسمبر/كانون الأول 

ة في أوسلو للتضامن مع المعارض الصيني السجين طليعة المظاهرة التي نظمتها منظمة العفو الدولي

ليو شياوبو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وهي المظاهرة التي دعت السلطات الصينية إلى تحسين 

، مثَّل سليل شتي المنظمة في اجتماعات 2010سجلها في مجال حقوق الإنسان. وفي سبتمبر/أيلول 

 الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ليل شتي خطط طموحة لتعزيز نشاط منظمة العفو الدولية في الدول الفقيرة والنامية، وقد قام ولدى س

بجولات عديدة في مختلف دول العالم ممثلاً لمنظمة العفو الدولية منذ انضمامه إليها، والتقى مع عدد 

 كبير من النشطاء في الحركات الاجتماعية.

أجل حقوق الإنسان منذ سنوات نشأته الأولى في بنغالور  وقد بدأ سليل شتي المشاركة في النضال من

بالهند، حيث كانت والدته من النشيطات في الجماعات النسائية، كما كان والده من النشطاء في الحركات 

ملتقى للنشطاء من المدافعة عن حقوق مجتمعات "الداليت" المحرومة، ومن ثم تحول بيت الأسرة إلى 

المحيط المحلي ومن مختلف أنحاء الهند. وقد شارك سليل شتي بشكل نشط في النضال ضد تقييد 

، ومن خلال موقعه كرئيس 1976الحقوق الإنسانية منذ أن كان طالباً، عندما ُفرضت حالة الطوارئ في عام 

 لاتحاد الطلاب في كليته. 

الدولية، كان يتولى منصب مدير "برنامج الألفية" التابع للأمم  وقبل انضمام سليل شتي إلى منظمة العفو

، ولعب دوراً جوهرياً في تنظيم حملة دعائية على مستوى العالم 2010إلى عام  2003المتحدة منذ عام 

من أجل تحقيق "أهداف التنمية للألفية"، وهي ثمانية أهداف تنصب على مكافحة الفقر والأمية والمرض. 

ته، نجحت "حملة الألفية" في إرساء قدر أكبر من المحاسبة لحكومات الدول المانحة والنامية وفي ظل إدار 

 عن مدى وفائها بتعهداتها في تحقيق تلك الأهداف. 
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إلى عام  1998كما كان سليل شتي يتولى منصب المدير التنفيذي لمنظمة "التحرك والمساعدة" )من عام 

ة(، ولعب دوراً بارزاً في تحويل هذه المنظمة إلى واحدة من أهم قبل انضمامه إلى الأمم المتحد 2003

 المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية على مستوى العالم.

وُيذكر أن سليل شتي هندي الجنسية، وقد حصل على درجة الماجستير في السياسات الاجتماعية 

جستير في إدارة الأعمال من معهد الإدارة الهندي والتخطيط من كلية الاقتصاد في لندن، وعلى درجة الما

 ذي السمعة المتميزة في أحمد أباد. 


