
 
 

 

 

 
 

  منظمة العفو الدولية

  سلسل شيت

  األمني العام

  
  . انضم سليل شيت إىل منظمة العفو الدولية بصفته األمني العام الثامن للمنظمة2010متوز /يف يوليو

وكناشط قدمي يف سبيل القضاء على الفقر وحتقيق العدالة، يقود سليل شيت عمل احلركة على املستوى العاملي من أجل وضع 
وهو املستشار السياسي الرئيسي واالستراتيجي للمنظمة والناطق بلساا، وينقل محالت . هاكات حقوق اإلنسانحد النت

  .منظمة العفو الدولية إىل أعلى املستويات يف احلكومات واألمم املتحدة والشركات
اإلنسان يف البلدان النامية ويقود سليل شيت مشروع منو طموح ملنظمة العفو الدولية، يتضمن خططاً لتعزيز حركة حقوق 

يأيت ذلك يف وقت تصدرت فيه حقوق اإلنسان جداول األعمال اإلخبارية، مستلهمةً . واالقتصادات الناشئة يف العامل
  .االنتفاضات الشعبية اليت اجتاحت منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

اسعة النطاق، حيث التقى نشطاء من القواعد الشعبية وقابلَ ومنذ انضمامه إىل منظمة العفو الدولية قام سليل شيت برحالت و
ومشلت رحالته زيارات إىل مصر يف . زعماء سياسيني وإعالميني، باإلضافة إىل األشخاص الذين تناضل املنظمة من أجلهم

ل منظمة العفو الدولية يف كما مثَّ.  وإىل أستراليا دف النضال من أجل حقوق السكان األصليني2011أعقاب انتفاضة عام 
اجتماعات رئيسية لألمم املتحدة واملنتدى االقتصادي العاملي، وقاد الفعالية اليت أقامتها املنظمة يف أوسلو للتضامن مع ليو 
خياوبو، احلائز على جائزة نوبل للسالم، املسجون يف الصني، واليت دعت السلطات الصينية إىل حتسني سجلها يف جمال حقوق 

  .نساناإل
كما شارك بقوة يف حترك . وما انفك سليل شيت ينخرط يف النضال من أجل حقوق اإلنسان منذ أيام الدراسة يف اهلند

  .يف شرق أفريقيا" مواطنون من أجل حقوق اإلنسان"
 إىل عام 2003من عام وقبل التحاقه مبنظمة العفو الدولية، عمل سليل شيت مديراً حلملة األمم املتحدة لأللفية الثالثة يف الفترة 

، ولعب دوراً اساسياً يف تطوير احلملة الدعوية العاملية لتحقيق األهداف التنموية لأللفية، وهي مثانية أهداف تعىن 2010
 قبل 2003 إىل عام 1998يف الفترة من عام " (أكشن أيد"وبصفته الرئيس التنفيذي ملنظمة . مبكافحة الفقر واملرض واألمية

إىل واحدة من أسبق املنظمات غري احلكومية املعنية " أكشن أيد"فإن الفضل يف حتويل منظمة )  األمم املتحدةاالنضمام إىل
  .بالتنمية يف العامل يعود إىل سليل شيت

  
  

 


