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الرؤيـة والرسالـة 

تتمثل رؤيـة منظمة العفو الدولية في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع   .1
حقوق اإلنسـان المكرسـة في اإلعالن  العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من الصكوك 
الدولية لحقوق اإلنسـان. وسـعياً لتحقيق هذه الرؤية، فإن رسالة منظمة العفو 
ــة تتمثـل في إجـراء أبحاث والقيـام بتحـركات تتمحور حول منـع وإنهاء  الدولي

االنتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق. 

القيم األساسيـة 

تشـكل منظمة العفو الدولية مجتمعاً دولياً للمدافعين عن حقوق اإلنسان،   .2
يعتنق مبـادئ التضامـن األممي والتحـركات الفعالـة دفاعاً عن الضحايـا األفراد 
والتغطيـة العالميـة وشـمولية حقوق اإلنسـان وعـدم قابليتها للتجزئـة والحيدة 

واالستقالل والديمقراطية واالحترام المتبادل؛     

الـمـنـاهـج 

ــة الحكومـات والمنظمات الحكوميـة الدولية  ــو الدولي تخاطـب منظمة العف  .3
والجماعات السياسـية المسلحة والشـركات وغيرها من الفاعلين غير التابعين للدولة. 
وتسـعى منظمة العفو الدولية إلى إماطة اللثام عن انتهاكات حقوق اإلنسـان بدقة 
وسـرعة وإصـرار. وُتجري أبحاثـاً بصورة منهجيـة وحيادية بشـأن حقائق القضايا 
الفردية وأنماط انتهاكات حقوق اإلنسـان. ويتم نشـر النتائج التي تتمخض عنها هذه 
األبحـاث على المأل، ويقوم األعضاء واألنصـار والموظفون بتعبئة الرأي العام للضغط 
علـى الحكومـات وغيرهـا لوضع حد لهـذه االنتهـاكات. وباإلضافة إلى عملها بشـأن 
انتهاكات محددة لحقوق اإلنسان، تحث منظمة العفو الدولية جميع الحكومات على 
مراعاة حكم القانون، والمصادقة على معايير حقوق اإلنسان ووضعها موضع التنفيذ؛ 
وتمارس طائفة واسـعة من أنشـطة التربية على حقوق اإلنسـان؛ وتشجع المنظمات 
الحكومية الدولية واألفراد وجميع هيئات المجتمع على دعم حقوق اإلنسان واحترامها.

الخطـة االستراتيجيـة المتكاملـة

تكون لمنظمة العفو الدولية في جميع األوقات خطة اسـتراتيجية متكاملة   .4
تغطي فترة ست سنوات. 

التـنـظيـم 

منظمة العفو الدولية منظمة تقوم على العضوية التطوعية في شـتى أنحاء   .5
العالم، وتتألف من فروع وهياكل وشبكات دولية ومجموعات منتسبة وأعضاء دوليين.

ــة مخوَّلة للمجلس  السـلطة النهائية لتسـيير شـؤون منظمة العفو الدولي  .6
الدولي. أما الوظائف الرئيسية الجتماع المجلس الدولي فهي:

التركيز على االستراتيجية؛ (أ)   
وضع الرؤية والرسالة والقيم األساسية لمنظمة العفو الدولية؛ (ب)   

تقرير الخطة االستراتيجية المتكاملة بما فيها االستراتيجية المالية؛ (ج)   
إنشـاء أنظمة وهيئـات لقيادة الحركـة وتخويل الصالحيـات؛ وانتخاب  (د)   

أعضاء الهيئات، وإخضاع هذه الهيئات وأعضائها للمساءلة؛
تقييم أداء الحركة قياساً باستراتيجياتها وخططها المتفق عليها؛ (ه)   

محاسبة فروع المنظمة وهياكلها وهيئاتها األخرى.  (و)   

تكون هناك لجنة تنفيذية دولية، ويتمثل الدور الرئيسي لهذه اللجنة التنفيذية   .7
الدولية في قيادة منظمة العفو الدولية بأسـرها في شتى أنحاء العالم وإدارتها. 

أما وظائف اللجنة التنفيذية الدولية فهي:

اتخاذ القرارات الدولية باسم منظمة العفو الدولية؛ (أ)   
ــة وتنفيذ  ضمان وجود سياسـة مالية رشـيدة لمنظمــة العفو الدولي (ب)   

السياسة المالية بصورة متسقة في جميع هيئات المنظمة الدولية؛
ضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية المتكاملة؛ (ج)   

إجراء التعديالت الضرورية على الخطة االستراتيجية المتكاملة وقرارات  (د)   
اجتماع المجلس الدولي األخرى؛

ضمان االلتزام بالقانون األساسي؛ (ه)   
ضمان تنمية الموارد البشرية؛ (و)   

إخضـاع الفروع والهياكل وغيرهـا من هيئات منظمــة العفو الدولية  (ز)   
للمساءلة عن أعمالها بتقديم تقارير إلى اجتماع المجلس الدولي؛

تأدية الوظائف األخرى المنوطة بها بموجب القانون األساسي. (ح)   

تتولى تسـيير الشـؤون اليومية لمنظمة العفو الدولية األمانة الدولية التي   .8
يرأسها أمين عام للمنظمة في إطار توجيهات اللجنة التنفيذية الدولية.

يكـون مقر مكتب األمانة الدولية في لنـدن، أو في أي مكان آخر تقرره اللجنة   .9
التنفيذية الدولية وُيصادق عليه نصف عدد الفروع على األقل.

تقـع المسـؤولية عن عمـل منظمة العفو الدولية بشـأن انتهـاكات حقوق   .10
اإلنسـان في أي بلد أو إقليم، بما في ذلك جمع المعلومات وتقييمها وإرسال الوفود، 
علـى عاتق الهيئات القيادية الدولية للمنظمـة، وليس على عاتق الفرع أو الهيكل أو 

المجموعات أو األعضاء في البلد أو اإلقليم المعني.

 القـانون األساسـي 
لمنظمـة العفـو الدوليـة

له اجتماع المجلس الدولي التاسع والعشرون كما عدَّ
الذي ُعقد في أنتاليا، تركيا في الفترة من 9 إلى 14 أغسطس/آب 2009
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الـفـروع

يجوز إنشـاء فرع لمنظمــة العفو الدولية فـي أي بلد أو دولـة أو إقليم أو   .11
منطقة، بموافقة اللجنة التنفيذية الدولية. ولالعتراف بالفرع ُيـْشـتَـرط أْن يكون:

قد أثبت، قبل االعتراف به، قدرته على تنظيم األنشطة األساسية لمنظمة  (أ)   
العفو الدولية، وُمـَداومتها،  

أْن يرفع قانونه األساسي إلى اللجنة التنفيذية الدولية للموافقة عليه، (ب)   
أْن يدفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي، (ج)   

ـل نفسه بهذه الصفة لدى األمانة الدولية بموجب قرار من اللجنة  أْن ُيسجِّ (د)   
التنفيذية الدولية.

وال يجوز للفروع أن تتخذ أي إجراءات بشـأن المسـائل التي ال تقع في إطار رؤية 
منظمة العفو الدولية ورسالتها.  وتحتفظ األمانة الدولية بسجل للفروع.  وتلتزم 
ــو الدولية،  الفـروع في نشـاطها بالقيـم األساسـية ومناهج عمـل منظمة العف
باإلضافـة إلى أية خطـط اسـتراتيجية متكاملة وقواعـد للعمل ومبـادئ توجيهية 

يعتمدها المجلس الدولي من وقت آلخر.

الهيـاكـل

هيكل منظمــة العفو الدولية هو هيئـة وطنية أو إقليميـة تابعة لمنظمة   .12
ــو الدولية تنشـئها اللجنـة التنفيذيـة الدولية لتعزيـز وتنفيذ رؤيـة الحركة  العف
ورسـالتها. وغرض الهيكل هو تنسـيق برنامج مسـتدام ألنشـطة حقوق اإلنسان، 
وتوطيـد تنظيمه الوطني أو اإلقليمي. ويتكون الهيكل من مجلس إداري ومتطوعين 
نشـطين على األقل، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية الدولية خالف ذلك، ويجب أن يفي 

بأي معايير أخرى تقررها اللجنة التنفيذية الدولية.

الشبكـات الدوليـة

يتم تشكيل «الشبكة الدولية» لمنظمة العفو الدولية من أجل تعزيز وتنفيذ   .13
رؤية الحركة ورسالتها، وبشكل رئيسي على أساس موضوع محدد أو هوية محددة. 

ويجب أن تفي الشبكة الدولية بالمتطلبات التالية:

أن تضـم أعضـاء في منظمة العفو الدولية من خمسـة فـروع و/ أو  (أ)   
هياكل على األقل؛

أن تضم أعضاء في منظمة العفو الدولية من برنامجين إقليميين على  (ب)   
األقل من برامج األمانة الدولية؛

أن تقوم على أساس الموضوع أو الهوية؛ (ج)   
أن يكون لها نطاق صالحيات يفي بالقانون األساسـي والقيم األساسـية  (د)   

لمنظمة العفو الدولية؛
أن يكـون لها نطاق صالحيات يحظى بموافقة اللجنـة التنفيذية الدولية  (ه)   

عليه؛
ل لديها رسمياً.  أن تعترف بها اللجنة التنفيذية الدولية وأن ُتسجَّ (و)   

المجموعات المنتسبة

يجوز للمجموعة التي ال يقل عدد أعضائها عن خمسة أْن تنتسب إلى منظمة   .14
العفو الدولية، أو إلى أحد فروعها، بعد دفع الرسـم السنوي الذي يحدده المجلس 
الدولـي. وتقوم اللجنة التنفيذيـة الدولية بالبتِّ في أي نزاع حول إمكانية انتسـاب 
ـا مجموعة التبني المنتسبة فتقبل تبني السجناء  المجموعة أو استمرار انتسابها. أمَّ
الذيـن تقوم األمانة الدولية بتحديد أسـمائهم لها من وقٍت آلخـر، وال تقبل تبني أي 
ــة. وال يجوز تكليف  سـجناء آخرين ما دامت منتسـبة إلى منظمــة العفو الدولي
مجموعة ما بتبني سجين رأي معتقل في البلد الذي تنتمي إليه تلك المجموعة. وعلى 
كل فرع أْن يحتفظ بسـجل عن المجموعات المنتسبة إلى منظمة العفو الدولية، 
ــا المجموعات الموجودة في بلد أو دولة  وأْن يجعلـه في متناول األمانة الدولية.  أمَّ
أو إقليـم أو منطقة ليـس فيها فرع، فيتمُّ تسـجيلها لدى األمانـة الدولية. وال تتخذ 
المجموعات أي إجراءات بشـأن أمور ال تقع في إطار رؤية منظمة العفو الدولية 
ورسـالتها المقررتين. وتلتزم الفروع في نشـاطها بالقيم األساسية ومناهج العمل 
التي تعتمدها منظمة العفو الدولية، باإلضافة إلى أي خطط اسـتراتيجية وقواعد 

عمل ومبادئ توجيهية يعتمدها المجلس الدولي من وقٍت آلخر.

عضويـة األفـراد

العضو الفردي في منظمة العفو الدولية هو أي شـخص ُيسـهم في تعزيز   .15
ــة، ويعمل وفقـاً للقيم األساسـية لمنظمة العفو  رسـالة منظمة العفو الدولي
الدولية وسياسـاتها، ويحظى باالعتراف به وتسـجيله كعضو من قبل أحد الفروع 
أو الهياكل أو المجموعات المنتسـبة في المنظمة بموجب دفع رسـومه السنوية أو 
إعفائه من تلك الرسوم. ويجوز لألفراد القاطنين في البلدان أو الدول أو المناطق أو 
األقاليم التي ال يوجد فيها فرع أو هيكل، وممن ليسـوا أعضاء في مجموعة منتسبة، 
أن يصبحوا أعضاء دوليين في منظمة العفو الدولية بعد دفعهم رسـم االشـتراك 
السـنوي إلى األمانة الدولية كما تقرره اللجنة التنفيذيـة الدولية. وفي البلدان التي 
يوجـد فيها فرع أو هيكل، يجـوز لألفراد أن يصبحوا أعضـاء دوليين في منظمة 
العفو الدولية بموافقة الفرع أو الهيكل المعني واللجنة التنفيذية الدولية. وتحتفظ 

األمانة الدولية بسجل لمثل هؤالء األعضاء الدوليين.

المجلس الدولـي

يتألـف المجلس الدولي مـن أعضاء اللجنة التنفيذية الدوليـة وممثلي الفروع   .16
ــة كما تحددها الفقرة  والهياكل وممثلـي العضوية الدولية لمنظمة العفو الدولي
15، ويجتمـع من حيـن آلخر، على أالَّ تزيـد الفترة الفاصلة بيـن اجتماع وآخر عن 
عامين، في الموعد الذي تحدده اللجنـة التنفيذية الدولية. وال يتمتع بحق التصويت 

في اجتماع المجلس الدولي سوى ممثلو الفروع والهياكل والعضوية الدولية.

16-أ. للعضويـة الدولية الحق في تعيين ممثل واحد فـي اجتماع المجلس الدولي. 
وباإلضافة إلى ذلك، يجوز لها تعيين ممثلين لها على النحو آلتي:

ممثل واحد  ً أكثر من 250 عضواً دوليا
ممثالن أكثر من 2,500 عضو دولي 

ثالثة ممثلين أكثر من 15,000 عضو دولي 
أربعة ممثلين أكثر من 40,000 عضو دولي 
خمسة ممثلين أكثر من 80,000 عضو دولي 
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لـكل فرع وهيكل الحق في تعيين ممثـل واحد له في اجتماع المجلس الدولي.   .17
وباإلضافة إلى ذلك، فإن للفروع الحق في تعيين ممثليها على النحو التالي:

ممثل واحد  ً أكثر من 250 عضوا
ممثالن أكثر من 2,500 عضو 

ثالثة ممثلين أكثر من 15,000 عضو 
أربعة ممثلين أكثر من 40,000 عضو 
خمسة ممثلين أكثر من 80,000 عضو 

أو إذا رغب الفرع في ذلك:

ممثل واحد 10 – 49 مجموعة 
ممثالن 50 – 99 مجموعة 

ثالثة ممثلين 100 – 199 مجموعة 
أربعة ممثلين 200 – 399 مجموعة 
خمسة ممثلين 400 مجموعة فما فوق 

وال ُيـسمح بالتصويت في اجتماع المجلس الدولي إالَّ للفروع التي دفعت اشتراكها 
السـنوي كامـًال، وبالقيمة التي حددهـا المجلس الدولـي، عن السـنتين الماليتين 
السابقتين. وللمجلس الدولي حق اإلعفاء من هذا الشرط كلياً أو جزئياً. وإذا لم يقدم 
الفرع  تقريره المالي الموحد إلى األمانة الدولية في غضون ثالثة أشـهر من الموعد 
النهائـي لتقديم ذلك التقرير، في كل من المرتيـن األخيرتين اللتين ُطلب منه فيهما 
تقديمـه، فليس له حق التصويت في المجلس الدولي. وللمجلس الدولي حق اإلعفاء 

من هذا الشرط كلياً أو جزئياً.

يجوز للجنة التنفيذية الدولية دعوة مندوبين من الهياكل أو الشبكات الدولية وغيرهم   .18
من األفراد لحضور اجتماع المجلس الدولي بصفتهم مشاركين ال يملكون حق التصويت.

يجوز للفرع أو الهيكل الذي ال يستطيع المشاركة في اجتماع المجلس الدولي   .19
أن يعيِّن من ينوب عنه، أو من ينوبون عنه، للتصويت باسـمه، وللفرع الممثَّل بعدد 
من األشـخاص يقل عن العدد المسـموح به بموجب المادة (17) مـن هذا القانون 
األساسـي أن يخوِّل ممثله، أو ممثليه، اإلدالء بأصوات ال تزيد في مجموعها عن الحد 

األقصى المسموح به بموجب المادة (17) المذكورة.

ُتـخَطر األمانة الدولية بعدد الممثلين الذين يعتزمون حضور اجتماع المجلس   .20
الدولي، كما ُتـخَطر بتعيين النواب، قبل شـهر على األقل من موعد اجتماع المجلس 

الدولي. وللجنة التنفيذية الدولية حق اإلعفاء من هذا الشرط.

يتكـون النصاب القانوني مـن ممثلي، أو نواب ممثلي مـا ال يقل عن ربع عدد   .21
الفروع والهياكل التي تتمتع بحق التمثيل.

ُيـنتخب رئيس المجلس الدولي والرئيس المناوب في اجتماع المجلس الدولي   .22
السـابق. ويقوم الرئيس، أو الرئيس المناوب في حالة غياب األول، برئاسـة اجتماع 
المجلـس الدولي. وفي حالة غياب الرئيس والرئيـس المناوب، يجوز لرئيس اللجنة 
التنفيذية الدولية، أو ألي شخص آخر تعينه اللجنة التنفيذية الدولية، أْن يفتتح أعمال 
المجلـس الدولـي، الذي يتولَّى حينئـٍذ انتخاب رئيس له. وبعد ذلـك يتولَّى الرئيس 

المنتخب، أو أي شخص آخر يعينه الرئيس، رئاسة اجتماع المجلس الدولي.

يتخذ اجتمـاع المجلس الدولي قراراته باألغلبية البسـيطة لألصوات، فيما عدا   .23
الحـاالت التـي ينص فيها القانون األساسـي علـى خالف ذلك. وفي حالة تسـاوي 

األصوات، يكون لرئيس المجلس الدولي الصوت المرجح.

تدعو األمانة الدولية إلى عقد اجتمـاع المجلس الدولي بإخطار جميع الفروع   .24
والهياكل، قبل موعد االجتماع بما ال يقل عن 90 يوماً.

يجـوز لرئيـس اللجنة التنفيذية الدوليـة، بناًء على طلب اللجنـة، أو ما ال يقل   .25
عن ثلث عدد الفروع والهياكل، الدعوة إلى عقد اجتماع اسـتثنائي للمجلس الدولي، 
بإبـالغ جميع الفروع والهياكل بذلـك كتابًة قبل موعد االجتمـاع بما ال يقل عن 21 

يوماً.

ينتخـب المجلس الدولـي أميناً للصندوق يكـون عضواً في اللجنـة التنفيذية   .26
الدولية.

ى األمانة الدولية إعداد جدول أعمـال اجتماعات المجلس الدولي بموجب  تتولـَّ  .27
توجيهات رئيس اللجنة التنفيذية الدولية.

اللجنـة التنفيذيـة الدوليـة

تتألف اللجنـة التنفيذية الدولية مـن أمين الصندوق وثمانيـة أعضاء عاديين   .28
يكونـون من بيـن األعضاء    الفردييـن أو األعضـاء الدوليين فـي منظمة العفو 
ــة.  ويقوم المجلس الدولي بانتخاب األعضـاء العاديين وأمين الصندوق. وال  الدولي
يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد من أي فرع أو هيكل أو مجموعة منتسـبة أو من 
األعضـاء الدوليين في منظمة العفو الدولية المقيمين طواعية في أي بلد أو دولة 
أو منطقـة، للعضوية العادية فـي اللجنة.  وبمجرد حصول مثـل ذلك العضو على 
األصـوات الالزمة النتخابه، ُتهمـل جميع األصوات التي أُدلـي بهـا لصالح األعضاء 
اآلخريـن من ذلك الفـرع أو الهيكل أو المجموعة المنتسـبة أو العضوية الدولية في 

البلد أو الدولة أو المنطقة المشار إليها.

تجتمـع اللجنة التنفيذية الدولية مرتين في السـنة على األقل في مكان تحدده   .29
بنفسها.

يشـغل أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية، بمـن فيهم أمين الصندوق، مناصبهم   .30
لمدة أربع سـنوات، ويجوز إعـادة انتخابهم لدورة واحدة. ويبدأ إشـغال مناصبهم 

وينتهي عند اختتام اجتماع المجلس الدولي1.

يجوز للجنة أن تنتخب عضوين إضافيين على األكثر، بحيث يشغالن منصبيهما   .31
حتـى موعـد اختتام االجتمـاع التالي للمجلـس الدولـي. ويجوز إعـادة انتخابهما 

للعضوية اإلضافية مرة واحدة. وال يتمتع األعضاء اإلضافيون بحق التصويت.

إذا شـغر منصب أحد أعضاء اللجنة، فإنه يجوز لها انتخاب عضو آخر ليشغل   .32
المنصـب الخالي حتى موعد االجتماع التالي للمجلـس الدولي، الذي يقوم بانتخاب 
األعضاء الالزمين لـيحلوا محل األعضـاء (أو األعضاء المناوبين) الذين تنتهي فترة 

واليتهم، ولشغل المناصب الشاغرة في السنتين المتبقيتين. 

إذا تعـذَّر علـى أحد أعضاء اللجنة حضـور أحد االجتماعـات، فإنه يجوز لهذا   .33
العضو أن يعيِّن من يحل محله.

تقوم اللجنة في كل عام بتعيين أحد أعضائها رئيساً لها.  .34

يجوز للرئيس دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعاتها، كما يدعوها إلى االجتماع بناًء   .35
على طلب أغلبية األعضاء.
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يتكـوَّن النصـاب القانوني من خمسـة على األقل مـن أعضاء اللجنـة، أو من   .36
ينوبون عنهم.

ى األمانة الدولية، تحت إشـراف الرئيس، إعداد جـدول أعمال اجتماعات  تتولـَّ  .37
اللجنة.

ــو الدولية،  للجنـة أن تضع القواعـد الالزمة لتسـيير شـؤون منظمة العف  .38
واإلجـراءات الواجب اتِّـباعها في المجلس الدولي، ويجـوز لها، دعماً لوظائفها، أن 
ـالة، وبضمنها اللجان  تتخذ الخطوات التي تراها مالئمة إلنشـاء نظام للجان الفـعَّ

الدائمة والهياكل الوسيطة والمنتديات األخرى، وللمحافظة على ذلك النظام.

األمانـة الدوليـة

للجنة التنفيذية الدولية أن تعين أميناً عاماً يكون مسـؤوالً، تحت إشرافها، عن   .39
تسيير شؤون منظمة العفو الدولية، وتنفيذ قرارات المجلس الدولي.

لألمين العام أن يعين كبـار الموظفين التنفيذيين، بالتعاون الوثيق مع اللجنة   .40
التنفيذية الدولية، وله أن يعـين جميع العاملين اآلخرين الالزمين لتسـيير شـؤون 

منظمة العفو الدولية على الوجه الصحيح.

في حال غياب األميـن العام، أو مرضه، أو إذا خال منصبه، يقوم رئيس اللجنة   .41
التنفيذية الدولية، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة، بتعيين أمين عام بالنيابة للنهوض 

بالعمل حتى موعد االجتماع التالي للجنة.

يشـارك األمين العام، أو األميـن العام بالنيابة وأي أعضاء فـي األمانة الدولية   .42
يبـدو لرئيس اللجنة التنفيذية أنَّ مشـاركتهم ضرورية، اجتماعات المجلس الدولي 

واللجنة التنفيذية الدولية، ولهم حق الكالم فيها دون أن يكون لهم حق التصويت.

تكون هناك لجنة ترشيحات دولية، وتكون مسؤولة أمام المجلس الدولي.  .43

تعمـل لجنـة الترشـيحات الدوليـة وفقـاً لنطـاق صالحياتهـا وللوظائـف   .44
والمسـؤوليات التي يمنحها لها القانون األساسي واألنظمة الدائمة للمجلس الدولي 

وقرارات المجلس الدولي.

إنهـاء العضويـة

يجـوز، في أي وقت، إنهاء العضوية في منظمة العفو الدولية أو االنتسـاب   .45
إليها، وذلك بتقديم استقالة كتابية.

يجـوز للجنة التنفيذية الدولية فرض عقوبات (تتـراوح بين اإلنذار أو التدخل   .46
أو الحرمـان المؤقت من العضوية أو الطرد الدائم أو اإلغالق) على أي فرع أو هيكل 
أو شـبكة دولية أو مجموعة منتسبة أو عضو دولي إذا رأت أن ذلك الفرع أو الهيكل 
أو الشـبكة الدولية أو المجموعة المنتسـبة أو العضو الدولـي ال يعمل بروح الرؤية 
والرسـالة والقيم األساسية والمناهج المنصوص عليها في المواد (1) و(2) و (3)، 
ــة ومداومتها، أو ال  أو ال يقوم بتنظيم األنشـطة األساسـية لمنظمة العفو الدولي
يراعي أياً من أحكام هذا القانون األساسي، ويشكل تهديداً مباشراً لسمعة منظمة 
العفو الدولية أو سالمتها أو عملها. وال يجوز فرض أي من هذه العقوبات حتى يتم 
تبليغ الفرع المعني أو الهيكل أو الشـبكة الدولية أو المجموعة المنتسبة أو العضو 
الدولي كتابياً بأسـباب العقوبات. وعندما يكون إغالق الفـرع هو العقوبة التي يتم 

النظر فيها، فإنه ينبغي إبالغ جميع الفروع األخرى أيضاً بالطريقة ذاتها قبل اتخاذ 
مثـل هذا اإلجـراء. وفي حالـة اإلغالق أو الطـرد الدائم يجب إتاحـة الفرصة للفرع 
المعني أو الهيكل أو الشبكة الدولية أو المجموعة المنتسبة أو العضو الدولي لعرض 
قضيته على اللجنة التنفيذية الدولية خالل سـتة أشهر قبل فرض عقوبة اإلغالق أو 
الطرد الدائم. وحالما تقرر اللجنة التنفيذية الدولية فرض أية عقوبة تتعلق بفرع أو 
هيكل أو شـبكة دولية أو مجموعة منتسبة أو عضو دولي، يجوز للطرف المعني أن 
يقدم اسـتئنافاً إلى لجنة استئناف العضوية. وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء 
عاديين وعضويـن مناوبين ينتخبهم المجلس الدولـي بالطريقة ذاتها ويخضعون 
للشروط ذاتها المنصوص عليها في المادة 28 والمتعلقة باللجنة التنفيذية الدولية. 
وخالل أي فترة حرمـان مؤقت من العضوية أو حالما يتم االتفاق على الطرد الدائم 
أو اإلغـالق، ال يجوز للفرع أو الهيكل أو الشـبكة الدولية أو المجموعة المنتسـبة أو 

العضو الدولي تمثيل منظمة العفو الدولية أو استخدام اسمها.

الشؤون الماليـة

يقوم مدقـق حسـابات يعينه المجلـس الدولي بمراجعة سـنوية لحسـابات   .47
منظمــة العفو الدولية التـي ُتعدهااألمانة الدولية وتقدمها إلـى اللجنة التنفيذية 

الدولية والمجلس الدولي.

ال يجـوز دفع أي جزء من دخل منظمة العفو الدولية أو نقل ملكية أي جزء   .48
مـن ممتلكاتها، بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة، إلى أي عضو مـن أعضائها في 
صورة أرباح أو هبات أو أنصبة أو مكافآت أو بأي صورة أخرى من صور الربح، إالَّ 

م وُمـْجـٍز. أن يكون ذلك مقابل عوض قـيـِّ

تعديـالت القانـون األساسـي

يجـوز للمجلس الدولـي تعديل القانـون األساسـي بأغلبية ُثـلثـي األصوات   .49
علـى األقل. ويجوز للجنـة التنفيذية الدولية أو ألي فـرع أو هيكل اقتراح تعديالت. 
وُتـقدَّم التعديالت المقترحة إلـى األمانة الدولية قبل موعد اجتماع المجلس الدولي 
بسـبعة أشـهر على األقل، ويجب أن يكـون التعديل المقترح المقـدم إلى المجلس 
الدولي مشـفوعاً بتأييد كتابي من خمسة فروع أو هياكل على األقل. وتتولى األمانة 
الدولية إرسال التعديالت المقترحة إلى جميع الفروع والهياكل وإلى أعضاء اللجنة 

التنفيذية الدولية.

ُينتخب أربعة أعضاء عاديين في اللجنة التنفيذية الدولية في عام 2011، وبعد ذلك يتم انتخابهم   1  

كل أربع سـنوات؛ وُينتخب أربعة أعضـاء عاديين في اللجنة التنفيذيـة الدولية في عام 2013، 
وبعد ذلك يتم انتخابهم كل أربع سـنوات. وكإجراء انتقالي، فـإن األعضاء العاديين األربعة في 
اللجنـة التنفيذية الدوليـة الذين انتخبوا في اجتماع المجلس الدولـي 2009 الذين حصلوا على 
أعلى األصوات، سيشغلون مناصبهم لمدة أربع سـنوات. أما األعضاء العاديون األربعة اآلخرون 
في اللجنة التنفيذية الدولية الذين انتخبوا في اجتماع المجلس الدولي 2009، فإنهم سيشغلون 
مناصبهم لمدة سنتين. ويشغل أمين الصندوق الذي انُتخب في اجتماع المجلس الدولي 2009 
منصبه لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابه لوالية أخرى في اللجنة التنفيذية الدولية (إما كعضو 

عادي أو كأمين صندوق).  
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