القـانون األساسـي لمنظمـة العفـو الدوليـة
عدله اجتماع المجلس الدولي التاسع والعشرون
كما َّ

الذي ُعقد في أنتاليا ،تركيا في الفترة من  9إلى  41أغسطس/آب 9009

الرؤيـة والرسالـة
 .1تتمثل رؤيـة منظمة العفو الدولية في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق اإلنسان المكرسـة فـي اإلعـ ن
العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .وسعياً لتحقيق هذه الرؤية ،فإن رسـالة منظمـة
العفو الدولية تتمثل في إجراء أبحاث والقيام بتحركات تتمحور حول منع وانهاء االنتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق.

القيم األساسيـة
 .2تشــكل منظمــة العفــو الدوليــة مجتمع ـاً دولي ـًا لفمــدافعين عــن حقــوق اإلنســان ،يعتنــق مبــاد الت ــامن ا ممــي
والتحركــات الاعالــة دفاع ـًا عــن ال ــحايا ا ف ـراد والتةطيــة العالميــة وشــمولية حقــوق اإلنســان وعــدم ابفيتهــا لفتجة ــة

والحيدة واالستق ل والديمقراطية واالحترام المتبادل؛

الـمـنـاهـج
 .3تخاطـ ـ

منظمــــة العفــــو الدوليــــة الحكوم ــات والمن م ــات الحكومي ــة الدولي ــة والجماع ــات السياس ــية المسـ ــفحة

والشركات وغيرها من الااعفين غير التابعين لفدولة .وتسعى منظمة العفو الدولية إلى إماطـة الفثـام عـن انتهاكـات
حقوق اإلنسان بد ة وسرعة واصـرار .وتججـر أبحاثـًا بصـورة منهجيـة وحياديـة بشـنن حقـا ق الق ـايا الارديـة وأنمـا
انتهاك ــات حق ــوق اإلنس ــان .وي ــتم نش ــر النت ــا الت ــي ت ــتمخ عنه ــا ه ــذه ا بح ــاث عف ــى الم ــو ،ويق ــوم ا ع ــاء

وا نصار والمو اون بتعب ة الـ أر العـام لف ـةل عفـى الحكومـات وغيرهـا لو ـع حـد لهـذه االنتهاكـات .وباإل ـافة
إلى عمفها بشنن انتهاكات محددة لحقوق اإلنسان ،تحث منظمة العفو الدولية جميع الحكومـات عفـى م ارعـاة حكـم
القانون ،والمصاد ة عفى معايير حقوق اإلنسان وو عها مو ع التنايذ؛ وتمارس طا اة واسعة مـن أنشـطة الترةيـة

عف ــى حق ــوق اإلنس ــان؛ وتش ــجع المن م ــات الحكومي ــة الدولي ــة وا فـ ـراد وجمي ــع هي ــات المجتم ــع عف ــى دع ــم حق ــوق
اإلنسان واحترامها.

الخطـة االستراتيجيـة المتكاملـة
 .4تكون لمنظمة العفو الدولية في جميع ا و ات خطة استراتيجية متكامفة تةطي فترة ست سنوات.

التـنـظيـم

 .5منظمة العفو الدولية من مة تقـوم عفـى الع ـوية التطوعيـة فـي شـتــى أنحـاء العـالم ،وتتـنلن مـن فـروا وهياكـل
وشبكات دولية ومجموعات منتسبة وأع اء دوليين.
مخولـة لفمجفـس الـدولي .أمـا الو ـا ن الر يسـية الجتمـاا
 .6السفطة النها ية لتسيير شـؤون منظمـة العفـو الدوليـة َّ
المجفس الدولي فهي:

(أ) التركية عفى االستراتيجية؛

( ) و ع الرؤية والرسالة والقيم ا ساسية لمن مة العاو الدولية؛

(ج) تقرير الخطة االستراتيجية المتكامفة بما فيها االستراتيجية المالية ؛

(د) إنشاء أن مة وهي ات لقيادة الحركة وتخويل الص حيات؛ وانتخا
الهي ات وأع ا ها لفمساءلة؛

أع اء الهي ات ،واخ اا هذه

(هـ) تقييم أداء الحركة ياساً باستراتيجياتها وخططها المتاق عفيها؛
(و) محاسبة فروا المن مة وهياكفها وهي اتها ا خرى.

 .7تكــون هنــاك لجنــة تنايذيــة دوليــة ،ويتمثــل الــدور الر يســي لهــذه الفجنــة التنايذيــة الدوليــة فــي يــادة منظمــة العفــو
الدولية بنسرها في شتى أنحاء العالم وادارتها .أما و ا ن الفجنة التنايذية الدولية فهي:
(أ) اتخاذ الق اررات الدولية باسم منظمة العفو الدولية؛
( )

ــمان وجــود سياســة ماليــة رشــيدة لمنظمــة العفــو الدوليــة وتنايــذ السياســة الماليــة بصــورة متســقة فــي

(ج)

مان تنايذ الخطة االست ارتيجية المتكامفة؛

جميع هي ات المن مة الدولية؛

(د) إجراء التعدي ت ال رورية عفى الخطة االستراتيجية المتكامفة و اررات اجتماا المجفس الدولي

ا خرى؛

(هـ)

(و)

مان االلتةام بالقانون ا ساسي؛

مان تنمية الموارد البشرية؛

(ة) إخ اا الاروا والهياكل وغيرها من هي ات منظمة العفـو الدوليـة لفمسـاءلة عـن أعمالهـا بتقـديم تقـارير

إلى اجتماا المجفس الدولي؛

(ح) تندية الو ا ن ا خرى المنوطة بها بموج

القانون ا ساسي.

 .8تتولى تسيير الشؤون اليومية لمنظمـة العفـو الدوليـة ا مانـة الدوليـة التـي ي أرسـها أمـين عـام لفمن مـة فـي إطـار
توجيهات الفجنة التنايذية الدولية.

ويصادق عفيه
 .9يكون مقر مكت ا مانة الدولية في لندن ،أو في أ مكان آخر تقرره الفجنة التنايذية الدولية ج
نصن عدد الاروا عفى ا ل.
 .11تقع المسؤولية عن عمل منظمة العفو الدولية بشنن انتهاكات حقوق اإلنسان في أ بفد أو إ فيم ،بما في
ذلك جمع المعفومات وتقييمها وارسال الوفود ،عفى عاتق الهي ات القيادية الدولية لفمن مة ،وليس عفى
عاتق الارا أو الهيكل أو المجموعات أو ا ع اء في البفد أو اإل فيم المعني.
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الـفـروع
 .11يجــوة إنشــاء فــرا لمنظمــة العفــو الدوليــة فــي أ بفــد أو دولــة أو إ فــيم أو منطقــة ،بموافقــة الفجنــة التنايذيــة
أن يكون:
الدولية .ول عتراف بالارا جي ْـشـتَـر ْ
(أ) د أثبت ،بل االعتراف به ،درته عفى تن ـيم ا نشـطة ا ساسـية لمنظمـة العفـو

وم َـداومتها،
الدولية ،ج

أن يرفع انونه ا ساسي إلى الفجنة التنايذية الدولية لفموافقة عفيه،
( ) ْ
أن يدفع الرسم السنو الذ يحدده المجفس الدولي،
(ج) ْ
أن ي ِّ
سجـل ناسه بهذه الصاة لدى ا مانة الدولية بموج
(د) ْ ج

رار من الفجنة التنايذية الدولية.

وال يجوة لفاروا أن تتخذ أ إجراءات بشنن المسا ل التي ال تقع في إطار رؤيـة منظمـة العفـو الدوليـة ورسـالتها.
وتحــتاا ا مانــة الدوليــة بســجل لفاــروا .وتفتــةم الاــروا فــي نشــاطها بــالقيم ا ساســية ومنــاه عمــل منظمــة العفــو
الدولية ،باإل افة إلى أية خطل استراتيجية متكامفة و واعـد لفعمـل ومبـاد توجيهيـة يعتمـدها المجفـس الـدولي مـن

و ت آلخر.

الهيـاكـل
 .12هيكل منظمة العفو الدولية هـو هي ـة وطنيـة أو إ فيميـة تابعـة لمنظمـة العفـو الدوليـة تنشـ ها الفجنـة التنايذيـة
الدولية لتعةيـة وتنايـذ رؤيـة الحركـة ورسـالتها .وغـر

الهيكـل هـو تنسـيق برنـام مسـتدام نشـطة حقـوق اإلنسـان،

وتوطيد تن يمه الوطني أو اإل فيمي .ويتكون الهيكل من مجفس إدار ومتطوعين نشطين عفى ا ل ،مـا لـم تقـرر
الفجنة التنايذية الدولية خ ف ذلك ،ويج

أن ياي بن معايير أخرى تقررها الفجنة التنايذية الدولية.

الشبكـات الدوليـة
 .13يــتم تشــكيل "الشــبكة الدوليــة" لمنظمــة العفــو الدوليــة مــن أجــل تعةيــة وتنايــذ رؤيــة الحركــة ورســالتها ،وبشــكل
أن تاي الشبكة الدولية بالمتطفبات التالية:

ر يسي عفى أساس مو وا محدد أو هوية محددة .ويج

(أ) أن ت م أع اء في منظمة العفو الدولية من خمسة فروا و /أو هياكل عفى ا ل؛

( ) أن ت م أع اء في منظمة العفو الدولية من برنامجين إ فيميين عفى ا ل من برام ا مانة الدولية؛

(ج) أن تقوم عفى أساس المو وا أو الهوية؛

(د) أن يكون لها نطاق ص حيات ياي بالقانون ا ساسي والقيم ا ساسية لمنظمة العفو الدولية؛

(هـ) أن يكون لها نطاق ص حيات يح ى بموافقة الفجنة التنايذية الدولية عفيه؛

سجل لديها رسميًا.
(و) أن تعترف بها الفجنة التنايذية الدولية وأن تج َّ
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المجموعات المنتسبة
أن تنتسـ إلـى منظمــة العفـو الدوليـة ،أو إلـى أحــد
 .14يجـوة لفمجموعـة التـي ال يقـل عـدد أع ــا ها عـن خمسـة ْ
فروعهــا ،بعــد دفــع الرســم الســنو الــذ يحــدده المجفــس الــدولي .وتقــوم الفجنــة التنايذيــة الدوليــة بالبـ ِّ
ـت فــي أ ن ـةاا
أمـا مجموعة التبني المنتسبة فتقبل تبنـي السـجناء الـذين تقـوم
حول إمكانية انتسا المجموعة أو استمرار انتسابهاَّ .
ا مانة الدولية بتحديد أسما هم لها من و ٍت آلخر ،وال تقبل تبنـي أ سـجناء آخـرين مـا دامـت منتسـبة إلـى من مـة
العاــو الدوليــة .وال يجــوة تكفيــن مجموعــة مــا بتبنــي ســجين أر معتقــل فــي البفــد الــذ تنتمــي إليــه تفــك المجموعــة.

أن يجعفــه فــي متنــاول
أن يحــتاا بســجل عــن المجموعــات المنتســبة إلــى من مــة العاــو الدوليــة ،و ْ
وعفــى كــل فــرا ْ
أمــا المجموعـات الموجـودة فـي بفـد أو دولـة أو إ فـيم أو منطقـة لـيس فيهـا فـرا ،فيـتم تسـجيفها لـدى
ا مانة الدوليـةَّ .

ا مان ــة الدولي ــة .وال تتخ ــذ المجموع ــات أ إجـ ـراءات بش ــنن أم ــور ال تق ــع ف ــي إط ــار رؤي ــة من م ــة العا ــو الدولي ــة

ورسالتها المقررتين .وتفتةم الاروا في نشاطها بـالقيم ا ساسـية ومنـاه العمـل التـي تعتمـدها من مـة العاـو الدوليـة،
باإل افة إلى أ خطل استراتيجية و واعد عمل ومباد توجيهية يعتمدها المجفس الدولي من و ٍت آلخر.

عضويـة األفـراد
 .15الع ــو الاــرد فــي منظمــة العفــو الدوليــة هــو أ شــخس جيســهم فــي تعةيــة رســالة منظمــة العفــو الدوليــة،
ويعمل وفقًا لفقيم ا ساسية لمنظمة العفو الدولية وسياساتها ،ويح ى باالعتراف به وتسجيفه كع و مـن بـل أحـد
الاـروا أو الهياكــل أو المجموعــات المنتســبة فــي المن مــة بموجـ

دفــع رســومه الســنوية أو إعاا ــه مــن تفــك الرســوم.

ويجوة لوفراد القاطنين في البفدان أو الدول أو المناطق أو ا اليم التـي ال يوجـد فيهـا فـرا أو هيكـل ،وممـن ليسـوا

أع ــاء فــي مجموعــة منتســبة ،أن يصــبحوا أع ــاء دوليــين فــي منظمــة العفــو الدوليــة بعــد دفعهــم رســم االشــتراك

السـنو إلــى ا مانــة الدوليــة كمــا تقــرره الفجنــة التنايذيــة الدوليـة .وفــي البفــدان التــي يوجــد فيهــا فــرا أو هيكــل ،يجــوة
لوف ـراد أن يصــبحوا أع ــاء دوليــين فــي منظمــة العفــو الدوليــة بموافقــة الاــرا أو الهيكــل المعنــي والفجنــة التنايذيــة
الدولية .وتحتاا ا مانة الدولية بسجل لمثل هؤالء ا ع اء الدوليين.

المجلس الدولـي
 .16يتنلن المجفس الدولي من أع اء الفجنة التنايذيـة الدوليـة وممثفـي الاـروا والهياكـل وممثفـي الع ـوية الدوليـة
لمنظمة العفو الدولية كما تحددها الاقرة  ،15ويجتمع من حين آلخر ،عفـى أالَّ تةيـد الاتـرة الااصـفة بـين
اجتماا وآخر عن عامين ،في الموعد الذ تحدده الفجنة التنايذية الدولية .وال يتمتـع بحـق التصـويت فـي
اجتماا المجفس الدولي سوى ممثفو الاروا والهياكل والع وية الدولية.

 – 16أ .لفع وية الدوليـة الحـق فـي تعيـين ممثـل واحـد فـي اجتمـاا المجفـس الـدولي .وباإل ـافة إلـى ذلـك ،يجـوة
لها تعيين ممثفين لها عفى النحو آلتي:

أكثر من  250ع وًا دوليًا

أكثر من  2,500ع و دولي

ممثل واحد

ممث ن
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أكثر من  15,000ع و دولي

ث ثة ممثفين

أكثر من  80,000ع و دولي

خمسة ممثفين

أكثر من  40,000ع و دولي

أرةعة ممثفين

 .17لكل فرا وهيكل الحق في تعيين ممثل واحد له في اجتماا المجفس الدولي .وباإل افة إلى ذلك ،فـإن لفاـروا
الحق في تعيين ممثفيها عفى النحو التالي:

أكثر من  250ع واً

أكثر من  2,500ع و

ممثل واحد

ممث ن

أكثر من  15,000ع و

ث ثة ممثفين

أكثر من  40,000ع و

أرةعة ممثفين

أكثر من  80,000ع و
أو إذا رغ

الارا في ذلك:

 49-10مجموعة
 99-50مجموعة

خمسة ممثفين

ممثل واحد

ممث ن

 199-100مجموعة

ث ثة ممثفين

 400مجموعة فما فوق

خمسة ممثفين

 399-200مجموعة

أرةعة ممثفين

وال جي ــسمب بالتصــويت فــي اجتمــاا المجفــس الــدولي إالَّ لفاــروا التــي دفعــت اشــتراكها الســنو كــام ً ،وبالقيمــة الت ـي
حــددها المجفــس الــدولي ،عــن الســنتين المــاليتين الســابقتين .ولفمجفــس الــدولي حــق اإلعاــاء مــن هــذا الشــر كفيـًا أو
جة يـًا .واذا لــم يقــدم الاــرا تقريـره المــالي الموحــد إلــى ا مانــة الدوليــة فــي غ ــون ث ثــة أشــهر مــن الموعــد النهــا ي
طف ـ
لتقــديم ذلــك التقريــر ،فــي كــل مــن الم ـرتين ا خي ـرتين الفتــين ج

منــه فيهمــا تقديمــه ،ففــيس لــه حــق التصــويت فــي

المجفس الدولي .ولفمجفس الدولي حق اإلعااء من هذا الشر كفيًا أو جة يًا.

 .18يجــوة لفجنــة التنايذيــة الدوليــة دعــوة منــدوةين مــن الهياكــل أو الشــبكات الدوليــة وغيــرهم مــن ا ف ـراد لح ــور
اجتماا المجفس الدولي بصاتهم مشاركين ال يمفكون حق التصويت.

 .19يجــوة لفاــرا أو الهيكــل الــذ ال يســتطيع المشــاركة فــي اجتمــاا المجفــس الــدولي أن يعـِّـين مــن ينــو عنــه ،أو
من ينوةون عنه ،لفتصويت باسمه ،ولفارا الممثَّل بعـدد مـن ا شـخاس يقـل عـن العـدد المسـموح بـه بموجـ المـادة
( )17مــن هــذا القــانون ا ساســي أن يخـ ِّـول ممثفــه ،أو ممثفيــه ،اإلدالء بنص ـوات ال تةيــد فــي مجموعهــا عــن الحــد
ا صى المسموح به بموج

المادة ( )17المذكورة.
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طر بتعيــين
طر ا مانــة الدوليــة بعــدد الممثفــين ال ـذين يعتةمــون ح ــور اجتمــاا المجفــس الــدولي ،كمــا تجــخ َ
 .21تجــخ َ

النـوا  ،بــل شــهر عفــى ا ــل مــن موعــد اجتمــاا المجفــس الــدولي .ولفجنــة التنايذيــة الدوليــة حــق اإلعاــاء مــن هــذا
الشر .

 .21يتكون النصا

بحق التمثيل.
 .22جي ــنتخ

القانوني من ممثفي ،أو نوا

ممثفي ما ال يقل عن رةع عدد الاروا والهياكل التي تتمتع

ر ــيس المجفــس الــدولي والــر يس المنــاو فــي اجتمــاا المجفــس الــدولي الســابق .ويقــوم ال ــر يس ،أو

ال ــر يس المن ــاو ف ــي حال ــة غي ــا

ا ول ،بر اس ــة اجتم ــاا المجف ــس ال ــدولي .وف ــي حال ــة غي ــا

ال ــر يس وال ــر يس

أن ياتــتب
المنــاو  ،يجــوة لــر يس الفجنــة التنايذيــة الدوليــة ،أو
شــخس آخــر تعينــه الفجنــة التنايذيــة الدوليــةْ ،
ـولى حين ـ ٍـذ انتخــا ر ــيس لــه .وبعــد ذلــك يتـ َّ
أعمــال المجفــس الــدولي ،الــذ يتـ َّ
ـولى الــر يس المنتخـ  ،أو أ شــخس
آخر يعينه الر يس ،ر اسة اجتماا المجفس الدولي.

 .23يتخذ اجتماا المجفس الدولي ارراته با غفبية البسيطة لوصوات ،فيما عدا الحاالت التي يـنس فيهـا القـانون
ا ساسي عفى خ ف ذلك .وفي حالة تساو ا صوات ،يكون لر يس المجفس الدولي الصوت المرجب.

 .24تدعو ا مانة الدولية إلى عقـد اجتمـاا المجفـس الـدولي بإخطـار جميـع الاـروا والهياكـل ،بـل موعـد االجتمـاا
بما ال يقل عن  91يوماً.
الفجنـة ،أو مـا ال يقـل عـن ثفـث عـدد الاـروا والهياكـل،

ـاء عفـى طفـ
 .25يجوة لر يس الفجنـة التنايذيـة الدوليـة ،بن ً
الدعوة إلى عقد اجتماا اسـتثنا ي لفمجفـس الـدولي ،بـإب ي جميـع الاـروا والهياكـل بـذلك كتابـ ًة بـل موعـد
االجتماا بما ال يقل عن  21يومًا.
 .26ينتخ

المجفس الدولي أمينًا لفصندوق يكون ع وًا في الفجنة التنايذية الدولية.

َّ .27
تتولى ا مانة الدولية إعداد جدول أعمال اجتماعات المجفس الدولي بموجـ

توجيهـات ر ـيس الفجنـة التنايذيـة

الدولية.

اللجنـة التنفيذيـة الدوليـة
 .28تت ــنلن الفجن ــة التنايذي ــة الدولي ــة م ــن أم ــين الص ــندوق وثماني ــة أع ــاء ع ــاديين يكون ــون م ــن ب ــين ا ع ــاء
الاــرديين أو ا ع ــاء الــدوليين فــي منظمــة العفــو الدوليــة .ويقــوم المجفــس الــدولي بانتخــا

وأم ــين الص ــندوق .وال يج ــوة انتخ ــا

ا ع ــاء العــاديين

أكث ــر م ــن ع ــو واح ــد م ــن أ ف ــرا أو هيك ــل أو مجموع ــة منتس ــبة أو م ــن

ا ع اء الدوليين في منظمة العفو الدولية المقيمين طواعية في أ بفد أو دولة أو منطقـة ،لفع ـوية العاديـة فـي
الفجنة .وبمجرد حصول مثل ذلك الع و عفى ا صوات ال ةمة النتخابه ،تجهمل جميع ا صـوات التـي أجدلــي بهـا
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لصالب ا ع اء اآلخرين من ذلك الارا أو الهيكل أو المجموعـة المنتسـبة أو الع ـوية الدوليـة فـي البفـد أو الدولـة

أو المنطقة المشار إليها.

 .29تجتمع الفجنة التنايذية الدولية مرتين في السنة عفى ا ل في مكان تحدده بناسها.

 .31يشةل أع اء الفجنة التنايذية الدولية ،بمن فـيهم أمـين الصـندوق ،مناصـبهم لمـدة أرةـع سـنوات ،ويجـوة إعـادة
انتخابهم لدورة واحدة .ويبدأ إشةال مناصبهم وينتهي عند اختتام اجتماا المجفس الدولي.1

 .31يج ــوة لفجن ــة أن تنتخـ ـ

ع ــوين إ ــافيين عف ــى ا كث ــر ،بحي ــث يش ــة ن منص ــبيهما حت ــى موع ــد اختت ــام

االجتمــاا التــالي لفمجفــس الــدولي .ويجــوة إعــادة انتخابهمــا لفع ــوية اإل ــافية م ـرة واحــدة .وال يتمتــع ا ع ــاء

اإل افيون بحق التصويت.
 .32إذا شةر منص

أحد أع اء الفجنة ،فإنه يجوة لها انتخا

االجتمــاا التــالي لفمجفــس الــدولي ،الــذ يقــوم بانتخــا

ع و آخر ليشةل المنص

الخالي حتـى موعـد

ا ع ــاء ال ةمــين ل ــيحفوا محــل ا ع ــاء (أو

ا ع اء المناوةين) الذين تنتهي فترة واليتهم ،ولشةل المناص

الشاغرة في السنتين المتبقيتين.

 .33إذا َّ
تعذر عفى أحد أع اء الفجنة ح ور أحد االجتماعات ،فإنه يجوة لهذا الع و أن ِّ
يعين من يحل
محفه.

 .34تقوم الفجنة في كل عام بتعيين أحد أع ا ها ر يسًا لها.
بناء عفى طف
 .35يجوة لفر يس دعوة الفجنة إلى عقد اجتماعاتها ،كما يدعوها إلى االجتماا ً
يتكون النصا
َّ .36

أغفبية ا ع اء.

القانوني من خمسة عفى ا ل من أع اء الفجنة ،أو من ينوةون عنهم.

َّ .37
تتولى ا مانة الدولية ،تحت إشراف الر يس ،إعداد جدول أعمال اجتماعات الفجنة.

 .38لفجنة أن ت ع القواعد ال ةمة لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية ،واإلجراءات الواج

ِّاتـباعها في المجفـس

الدولي ،ويجوة لها ،دعمًا لو ا اهـا ،أن تتخـذ الخطـوات التـي ت ارهـا م مـة إلنشـاء ن ـام لفجـان الا َّـعــالة ،وب ـمنها

الفجان الدا مة والهياكل الوسيطة والمنتديات ا خرى ،ولفمحاف ة عفى ذلك الن ام.

األمانـة الدوليـة
 .39لفجنــة التنايذيــة الدوليــة أن تعــين أمين ـاً عام ـاً يكــون مســؤوالً ،تحــت إش ـرافها ،عــن تســيير شــؤون منظمــة العفــو
الدولية ،وتنايذ اررات المجفس الدولي.

 .41لومـين العـام أن يعـين كبـار المـو اين التنايـذيين ،بالتعــاون الوثيـق مـع الفجنـة التنايذيـة الدوليـة ،ولـه أن يعــين
جميع العامفين اآلخرين ال ةمين لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية عفى الوجه الصحيب.

7

 .41ف ــي ح ــال غي ــا

ا م ــين الع ــام ،أو مر ــه ،أو إذا خـ ـ منص ــبه ،يق ــوم ر ــيس الفجن ــة التنايذي ــة الدولي ــة ،بع ــد

التشــاور مــع أع ــاء الفجنــة ،بتعيــين أمــين عــام بالنيابــة لفنهــو

لفجنة.

بالعمــل حتــى موعــد االجتمــاا التــالي

 .42يشارك ا مين العام ،أو ا مين العام بالنيابة وأ أع اء فـي ا مانـة الدوليـة يبـدو لـر يس الفجنـة التنايذيـة َّ
أن
مشاركتهم

رورية ،اجتماعات المجفس الـدولي والفجنـة التنايذيـة الدوليـة ،ولهـم حـق الكـ م فيهـا دون أن

يكون لهم حق التصويت.

 .43تكون هناك لجنة ترشيحات دولية ،وتكون مسؤولة أمام المجفس الدولي.
 .44تعمــل لجنــة الترشــيحات الدوليــة وفق ـاً لنطــاق ص ـ حياتها ولفو ــا ن والمســؤوليات التــي يمنحهــا لهــا القــانون
ا ساسي وا ن مة الدا مة لفمجفس الدولي و اررات المجفس الدولي.

إنهـاء العضويـة
 .45يجــوة ،فــي أ و ــت ،إنهــاء الع ــوية فــي منظمــة العفــو الدوليــة أو االنتســا

إليهــا ،وذلــك بتقــديم اســتقالة

كتابية.
 .46يجوة لفجنة التنايذية الدولية فر

عقوبات (تتراوح بين اإلنذار أو التـدخل أو الحرمـان المؤ ـت مـن الع ـوية

أو الطــرد الــدا م أو اإلغـ ق) عفــى أ فــرا أو هيكــل أو شــبكة دوليــة أو مجموعــة منتســبة أو ع ــو دولــي إذا رأت
أن ذلك الارا أو الهيكل أو الشبكة الدولية أو المجموعة المنتسبة أو الع و الدولي ال يعمـل بـروح الرؤيـة والرسـالة

والقــيم ا ساســية والمنــاه المنصــوس عفيهــا فــي الم ـواد ( )1و( )2و ( ،)3أو ال يقــوم بتن ــيم ا نشــطة ا ساســية
لمنظمة العفو الدولية ومداومتها ،أو ال يراعي أيًا مـن أحكـام هـذا القـانون ا ساسـي ،ويشـكل تهديـدًا مباشـ ًار لسـمعة

منظمة العفو الدوليـة أو سـ متها أو عمفهـا .وال يجـوة فـر

أ مـن هـذه العقوبـات حتـى يـتم تبفيـا الاـرا المعنـي
العقوبــات .وعنــدما يك ــون

أو الهيكــل أو الشــبكة الدوليــة أو المجموعــة المنتســبة أو الع ــو ال ـدولي كتابي ـًا بنســبا
إغـ ق الاــرا هــو العقوبــة التـي يــتم الن ــر فيهــا ،فإنــه ينبةـي إبـ ي جميــع الاــروا ا خـرى أي ـًا بالطريقــة ذاتهــا بــل

اتخــاذ مثــل هــذا اإلج ـراء .وفــي حالــة اإلغ ـ ق أو الطــرد الــدا م يج ـ

الشــبكة الدوليــة أو المجموعــة المنتســبة أو الع ــو الــدولي لعــر
أشــهر بــل فــر

إتاحــة الارصــة لفاــرا المعنــي أو الهيكــل أو

ــيته عفــى الفجنــة التنايذيــة الدوليــة خـ ل ســتة

عقوبــة اإلغ ـ ق أو الطــرد الــدا م .وحالمــا تقــرر الفجنــة التنايذيــة الدوليــة فــر

أيــة عقوبــة تتعفــق

باــرا أو هيكــل أو شــبكة دوليــة أو مجموعــة منتســبة أو ع ــو دولــي ،يجــوة لفطــرف المعنــي أن يقــدم اســت نافاً إلــى

لجنــة اســت ناف الع ــوية .وتتــنلن هــذه الفجنــة مــن خمســة أع ــاء عــاديين وع ــوين منــاوةين ينتخــبهم المجفــس

ال ــدولي بالطريق ــة ذاته ــا ويخ ــعون لفش ــرو ذاته ــا المنص ــوس عفيه ــا ف ــي الم ــادة  28والمتعفق ــة بالفجن ــة التنايذي ــة

الدولية .وخ ل أ فترة حرمان مؤ ت من الع وية أو حالما يتم االتاـاق عفـى الطـرد الـدا م أو اإلغـ ق ،ال يجـوة

8

لفا ــرا أو الهيك ــل أو الش ــبكة الدولي ــة أو المجموع ــة المنتس ــبة أو الع ــو ال ــدولي تمثي ــل منظمـــة العفـــو الدوليـــة أو
استخدام اسمها.

الشؤون الماليـة
 .47يقوم مد ق حسابات يعينه المجفس الدولي بمراجعة سنوية لحسـابات منظمة العفـو الدوليـة التـي تجعدهاا مانـة
الدولية وتقدمها إلى الفجنة التنايذية الدولية والمجفس الدولي.

 .48ال يجوة دفع أ جةء من دخل من مة العاو الدولية أو نقل مفكية أ جةء من ممتفكاتهـا ،بصـورة مباشـرة أو
غيــر مباش ـرة ،إلــى أ ع ــو مــن أع ــا ها فــي صــورة أرةــاح أو هبــات أو أنصــبة أو مكاف ـ ت أو بــن
ِّ
وم ْـج ٍـة.
صورة أخرى من صور الرةب ،إالَّ أن يكون ذلك مقابل عو
ـيـم ج

تعديـالت القانـون األساسـي
 .49يجــوة لفمجفــس الــدولي تعــديل القــانون ا ساســي بنغفبيــة ثجــفثي ا ص ـوات عفــى ا ــل .ويجــوة لفجنــة التنايذيــة
فــرا أو هيكــل ا تـراح تعــدي ت .وتجــقدَّم التعــدي ت المقترحــة إلــى ا مانــة الدوليــة بــل موعــد اجتمــاا
الدوليــة أو
المجفــس الــدولي بســبعة أشــهر عفــى ا ــل ،ويج ـ

أن يكــون التعــديل المقتــرح المقــدم إلــى المجفــس الــدولي مشــاوعًا

بتنييد كتابي من خمسة فروا أو هياكـل عفـى ا ـل .وتتـولى ا مانـة الدوليـة إرسـال التعـدي ت المقترحـة إلـى جميـع

الاروا والهياكل والى أع اء الفجنة التنايذية الدولية.

________________________

 1جينتخـ

وينتخـ
أرةعــة أع ـاء عــاديين فـي الفجنـة التنايذيـة الدوليــة فـي عــام  ،2111وبعـد ذلــك يـتم انتخــابهم كـل أرةــع سـنوات؛ ج

أرةعــة

أع اء عاديين فـي الفجنـة التنايذيـة الدوليـة فـي عـام  ،2113وبعـد ذلـك يـتم انتخـابهم كـل أرةـع سـنوات .وكـإجراء انتقـالي ،فـإن ا ع ـاء
العــاديين ا رةعــة فــي الفجنــة التنايذيــة الدوليــة الــذين انتخب ـوا فــي اجتمــاا المجفــس الــدولي  2119الــذين حصــفوا عفــى أعفــى ا ص ـوات،

سيشـةفون مناصــبهم لمــدة أرةــع ســنوات .أمــا ا ع ـاء العــاديون ا رةعــة اآلخـرون فــي الفجنــة التنايذيــة الدوليــة الــذين انتخبـوا فــي اجتمــاا
المجفس الدولي  ،2119فإنهم سيشةفون مناصبهم لمدة سنتين .ويشةل أمين الصندوق الذ انتجخ
منصبه لمدة سنتين .ويجوة إعادة انتخابه لوالية أخرى في الفجنة التنايذية الدولية (إما كع و عاد أو كنمين صندوق).

في اجتمـاا المجفـس الـدولي 2119

-------------------------ر م الوثيقة:

POL 20/001/2009
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