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 2009 تقرير االلتزام العالمي –غير الحكومية الدولية  ميثاق المساءلة الخاص بالمنظمات –منظمة العفو الدولية 
 

 صورة المنظمة. 1
  العفو الدوليةةمنظم اسم املنظمة

تتمثل رؤيـة منظمة العفو الدولية يف عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق اإلنسان املكرسة يف اإلعالن  العاملي لحقوق اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية لحقوق  ة الرؤي

 .اإلنسان

 .م بتحركات تتمحور حول منع وإنهاء االنتهاكات الخطرية لهذه الحقوقًوسعيا لتحقيق هذه الرؤية، فإن رسالة منظمة العفو الدولية تتمثل يف إجراء أبحاث والقيا الرسالة

ًتشكل منظمة العفو الدولية مجتمعا دوليا للمدافعني عن حقوق اإلنسان، يعتنق مبادئ التضامن األممي والتحركات الفعالة دفاعا عن الضحايا األفراد والتغطية العاملية  القيم ً ً

 .ليتها للتجزئة والحيدة واالستقالل والديمقراطية واالحرتام املتبادلوشمولية حقوق اإلنسان وعدم قاب

  ة الرئيسيةالعالم

 الحكومية الدولية والجماعات السياسية املسلحة خاطب الحكومات واملنظماتوت حقوق اإلنسان بدقة ورسعة ومثابرة،تسعى منظمة العفو الدولية إىل فضح انتهاكات  الربامج الرئيسية

. ًجري أبحاثا بشأن حقائق الحاالت الفردية وأنماط انتهاكات حقوق اإلنسان بصورة منهجية ومحايدةكما أنها ت. ني غري التابعني للدولةوالرشكات وغريها من الفاعل

.  وقف االنتهاكاتمن األطراف لحملها عىلممارسة الضغط الشعبي عىل الحكومات وغريها ويتم نرش نتائج هذه األبحاث، ويقوم األعضاء واألنصار واملوظفون ب

وباإلضافة إىل عملها بشأن انتهاكات محددة لحقوق اإلنسان، فإن منظمة العفو الدولية تحث جميع الحكومات والسلطات املعنية عىل مراعاة حكم القانون والتصديق 

 بطائفة واسعة من أنشطة الرتبية عىل حقوق اإلنسان؛ وتحث املنظمات الحكومية الدولية واألفراد وجميع  املنظمة؛ كما تضطلععىل معايري حقوق اإلنسان وتنفيذها

  .أعضاء املجتمع عىل دعم حقوق اإلنسان واحرتامها

 :الرئيسية التالية ركز برنامجنا االسرتاتيجي عىل مستوى العالم بأرسه عىل الحمالت العاملية 2009 و 2008وخالل العامني 

 .حملة لوقف العنف ضد املرأة •

 .حملة ملواجهة التعذيب بالعدالة •

 . نري الفقراإلنسانية للناس الذين يعيشون تحتحملة من أجل الكرامة اإلنسانية، تهدف إىل تعزيز احرتام الحقوق  •

 .حملة ملناهضة عقوبة اإلعدام •

 . عن أوضاع حقوق اإلنسانحملة ملساءلة الفاعلني التابعني للرشكات •

 . من أجل وضع معاهدة عاملية فعالة لتجارة األسلحةأطراف أخرىحملة مع  •

 .حملة لالحتفال بحقوق اإلنسان وتحدياتها بمناسبة الذكرى الستني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان •
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لدينا و. ً ذلك مالئماكانبالتفصيل حيثما التي توصلنا إليها نتائج اليف كل عام، ونرشنا ً بلدا 157ًكما قمنا بمراقبة أوضاع حقوق اإلنسان وأجرينا بحوثا بشأنها يف 

 .(amnesty.org): ملخص لهذا العمل يف تقريرنا السنوي املتعلق بحالة حقوق اإلنسان يف العالم ويف موقعنا عىل الشبكة الدولية

 :فعىل سبيل املثال، نحن نقوم بما ييل. نشطةإن حمالتنا وبحوثنا تقوم عىل الحقائق وتدعمها سلسلة من األ

  إرسال خرباء للتحدث مع الضحايا-

  مراقبة املحاكمات-

  مقابلة املسؤولني املحليني-

  التنسيق مع نشطاء حقوق اإلنسان-

  مراقبة وسائل اإلعالم العاملية واملحلية-

  نرش تقارير تفصيلية-

  تزويد وسائل اإلعالم باملعلومات-

 .اعث قلقنا يف وثائق ونرشات وملصقات وإعالنات ورسائل إخبارية ومواقع عىل الشبكة العنكبوتية نرش بو-

ًونساعد عىل وقف انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق تعبئة الجماهري كي تمارس ضغوطا عىل الحكومات والجماعات السياسية املسلحة والرشكات والهيئات الحكومية 

 :الدولية بواسطة

 ات العامة املظاهر-

  االعتصامات والسهرات االحتجاجية-

  حمالت كتابة الرسائل-

  الرتبية عىل حقوق اإلنسان-

  التوعية-

  كسب التأييد املبارش-

 فةِ املناشدات املستهد-

  وغريه من التحركات عرب اإلنرتنت العرائض بالربيد اإللكرتوني-

  إقامة رشاكة مع مجموعات مناضلة محلية-

 ة باملجتمع املحيل أنشطة خاص-

 . العمل مع مجموعات الشباب-

  

وتتكون األمانة .  واألمانة الدوليةلة، وهي الفروع والهياكل الوطنيةمنظمة العفو الدولية حركة عاملية تعتمد عىل العضوية التطوعية وتتألف من كيانات قانونية مستق امللكية والشكل القانوني

ًولألمانة الدولية مكتب رئييس يف لندن وأحد عرش مكتبا فرعيا .  غري خرييةأخرىقلني يتمركزان يف اململكة املتحدة، وهما رشكة خريية والدولية من كيانني قانونيني مست ً
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ًصغريا، أو مساويا، يف شتى أنحاء العالم ً. 

 الهيكل التشغييل

ويشمل أدوار الكيانات 
 العاملية والوطنية
 ومسؤولياتها

وتعمل الفروع والهياكل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف بلدانها بموجب . و الدولية من فروع وهياكل وطنية واألمانة الدولية، كما أسلفناتتكون حركة منظمة العف

 .وتقوم األمانة الدولية بتوفري البحوث والتحركات األساسية، وتنسيق العمل اليومي للمنظمة عىل املستوى العاملي. القانون األساس للمنظمة

مكان وعنوان املقر 

 الرئييس لألمانة الدولية
املكتب الرئييس لألمانة الدولية وثمانية مكاتب أخرى لألمانة الدولية يف شتى أنحاء (Easton Street, London, WC1X 0DW, UK 1 :عنوان األمانة الدولية هو

 .العالم، باإلضافة إىل مكاتب املشاريع القطرية

عدد البلدان التي تعمل 

 ا املنظمة فيه

يرجى إرفاق قائمة بجميع 
 البلدان التي تعملون فيها

رمودا، بوركينا فاسو، كندا، سرتاليا، النمسا، بلجيكا، بنني، بالجزائر، األرجنتني، أ: ً بلدا67 كان ملنظمة العفو الدولية كيانات قانونية يف 2009كانون الثاني /حتى يناير

، فرنسا، أملانيا، غانا، اليونان، هونغ كونغ، املجر، أيسلندا، الهند، أيرلندا، إرسائيل، إيطاليا، نمرك، جزر فارو، فنلنداالتشيك، الدشييل، كوت دي فوار، كرواتيا، جمهورية 

لبني، بولندا، الربتغال، ، بريو، الفاليابان، كينيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، مايل، موريشيوس، املكسيك، مولدوفا، منغوليا، املغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، براغواي

ليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، أسبانيا، السويد، سويرسا، تايوان، تايلند، توغو، تونس، تركيا، اململكة املتحدة،  رتو ريكو، السنغال، سريابوي

 .ابويزويال، زمبـأوكرانيا، أوروغواي، الواليات املتحدة األمريكية، فن

  

 .ً موظفا يف مكاتب األمانة الدولية480 موظف متفرغ يف العالم بأرسه، منهم 1800حوايل  عدد املوظفني

 

 

 ةـاملالي
2006 

 )مليون يورو(

2007 

 )مليون يورو(

2008 

 )مليون يورو(

    :الدخل من

 178 180 166 ) األنصار، األعضاء، املرياث، الرتكة، املنح– التربعات الفردية -

 3 2 2  صناديق االئتمان واملؤسسات-

 1 1 2 )الرتبية عىل حقوق اإلنسان فقطمجال ل عىل ااألمويقترص قبول ( الحكومات -

 0 0 0  املنظمات الدولية، األمم املتحدة، االتحاد األوروبي، البنك الدويل، إلخ-

 2 1 1  الرشكات-

 11 11 13 املبيعات يف الفعاليات/البضائع -

 4 4 3 دخل االستثمار -

 10 7 5 )ً ماليني يورو سنويا مقدمة من يانصيب الربيد الهولندي4منها ( – غري ذلك -
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 209 206 192 املجموع الكيل

    

 باملئة أو أكثر من 5املناطق التي تشكل /بالنسبة للبلدان –الدخل اإلجمايل بحسب البلد 

 .الدخل اإلجمايل
 35 –الواليات املتحدة  •

 31 –اململكة املتحدة  •

 23 –هولندا  •

 13 –فرنسا  •

 11 –أملانيا  •

 10 –أسرتاليا  •

 6 –األمانة الدولية  •

 38 –الواليات املتحدة  •

 34 –اململكة املتحدة  •

 15 –هولندا  •

 14 –فرنسا  •

 11 –أملانيا  •

 11 –أسرتاليا  •

 3 –األمانة الدولية 

 34 –الواليات املتحدة  •

 30 –ملكة املتحدة امل •

 28 –هولندا  •

 15 –فرنسا  •

 13 –أملانيا  •

 11 –أسرتاليا  •

 5 –األمانة الدولية 

    

 88 84 78 :النفقات عىل

 60 58 59 مبارشة  الربامج واألنشطة التي تتعامل مع أهداف املنظمة-

 29 30 26 ع األموال جم-

 17 20 20  االتصاالت-

 6 5 5 . للدفعةالقابلدارة، الفوائد واإلالقيادة  – غري ذلك -

 2000 197 188 مجموع النفقات

 باملئة أو أكثر من 5املناطق التي تشكل /بالنسبة للبلدان –النفقات اإلجمالية بحسب البلد 

 .يرجى وضع قائمة بالبلدان مع ذكر النفقات اإلجمالية لكل بلد. النفقات اإلجمالية

املبالغ السنوية التي تقدمها هذه الفروع إىل الفروع الوطنية ال تشمل النفقات يف كل بلد 

التي لها مكاتب يف تسع بلدان، أكربها املكتب املتمركز يف (األخرى للمنظمة ولألمانة الدولية 

 .)لندن

 45 –األمانة الدولية  •

 30 –اململكة املتحدة  •

 30 -الواليات املتحدة  •

 15 –هولندا  •

 11 –فرنسا  •

 51 –انة الدولية األم •

 29 –اململكة املتحدة  •

 27 -الواليات املتحدة  •

 16 –هولندا  •

 10 –فرنسا 

 57 –األمانة الدولية  •

 28 –اململكة املتحدة  •

 22 -الواليات املتحدة  •

 17 –هولندا  •

 11 –فرنسا 

    

، )ومتاح للبيعفظ به لوقت االستحقاق َمحت(االستثمار يف األصول الثابتة  –االحتياطي 

، باستثناء العقار الخالص )محتفظ به لوقت االستحقاق ومتاح للبيع(واالستثمار القصري األجل 

 .واملباني اململوكة

69 70 68 
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قة بالحجم أو الهيكل أو امللكية التغيريات املهمة خالل فرتة تقديم التقارير املتعل

 :الحتياطي السيولة واملمتلكات
 

 

 ملنظمات غري الحكومية الدوليةالخاص باادئ ميثاق املساءلة  االلتزام بمب2.
 احرتام املبادئ العاملية

خطة العمل إذا لم يكن االلتزام  االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

 ًتاما

الرؤية والرسالة والقيم والوثائق الرئيسية تضع عمل  1.

ن من قبيل اإلعال(املنظمة يف سياق املبادئ العاملية 

 .)العاملي لحقوق اإلنسان

 تام • .القانون األسايس والوثائق الربنامجية الرئيسية للمنظمة

 

 

، يف فرتة تقديم التقارير، دأبت عىل  أنهاتؤكد األمانة الدولية .ًممارسات املنظمة تتسق تماما مع سياساتها 

 بإيجاد حلالعمل بما يتماىش مع املبادئ العاملية، وأنها قامت 

تلقتها تكون قد  التي ربما املكتوبةالشكاوى الرسمية جميع ل

 .بشأن انتهاكها املزعوم لتلك املبادئ

ًنعكف حاليا عىل استكمال سريورة  جزئي •

داخلية لتقديم التقارير، من شأنها 

جمع املعلومات املتعلقة بالشكاوى 

ًالرسمية وانتهاك السياسات، اعتبارا 

، لجميع كيانات 2010من عام 

 .العفو الدوليةمنظمة 

 
 االستقاللية

 ًخطة العمل إذا لم يكن االلتزام تاما االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

 30% تتلقى املنظمة أقل من - 2.

 .واحدالصدر املمن 

ال تسيطر / املنظمة ال تملكها-

عليها حكومة أو حزب سيايس أو 

 .رشكة

 :توفر وثائق حول

 )األسايسمثل القانون ( االنتماء -

 )كسياسات جمع األموال( قواعد تنظم تلقي الدخل -

 تام •
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 العمل الدعوى املسؤول

 ًخطة العمل إذا لم يكن االلتزام تاما االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

لدى املنظمة سياسات مكتوبة  3.

تكفل أن تكون مواقفها 

 السياسية العامة وعملها

 :الدعوي

 التها متسقة مع رس-

  دقيقة-

 متماشية مع القوانني الوطنية -

 .املرعية

 :سياسات العمل الدعوي املكتوبة للمنظمة

  تصف املعايري أو الظروف التي تضطلع فيها بالعمل الدعوي؛-

 تحدد سريورة اعتماد وتنفيذ مواقفها الدعوية، وتشمل الرشكاء والخرباء -

 ً.وأطراف أخرى بحسب ما يكون ذلك مالئما

ًتضمن بنودا حول الدأب الواجب واستكمال اإلجراءات، وتكفل االلتزام  ت-

طراف ثالثة بأ وغري املسؤول وإلحاق األذى الجائرالقانوني وتجنب النقد العام 

 .بال رضورة

 تام •

 

 

ًممارسات املنظمة تتسق تماما  

 .مع سياساتها

هك سياساتها الخاصة تؤكد األمانة الدولية أنها، يف فرتة تقديم التقارير، لم تنت

جميع الشكاوى الرسمية املكتوبة التي لحل بإيجاد وأنها قامت . بالعمل الدعوي

 .تلقتها فيما يتعلق بانتهاكها املزعوم لتلك السياساتتكون قد ربما 

ًنعكف حاليا عىل استكمال سريورة داخلية لتقديم  جزئي •

ى التقارير، من شأنها جمع املعلومات املتعلقة بالشكاو

، 2010ًالرسمية وانتهاك السياسات، اعتبارا من عام 

 .لجميع كيانات منظمة العفو الدولية

 

 الربامج الفعالة

 ًخطة العمل إذا لم يكن االلتزام تاما االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

يتم تنفيذ برامج املنظمة برشاكة  4.

 .أصيلة مع املجتمعات املحلية

عملها وتقييمات سري نظمة املكتوبة وخطط برامجها وتقارير إن اسرتاتيجية امل

برامجها املنتهية والجارية وغريها من الوثائق واألنشطة ذات الصلة، تقدم 

كما أن الربامج الرئيسية تعزز االعتماد عىل النفس واملساعدة . األدلة عىل ذلك

كاء واملجتمعات، بما الذاتية واملشاركة الفعالة يف تمكني األفراد واملنظمات والرش

يف ذلك عن طريق بناء القدرات لدى املدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء 

 .املحليني

 جزئي •

 

لدينا سياسات حالية تعزز ذلك، كما أن الربامج الرئيسية 

بيد أن ثمة حاجة إىل تعزيز هذا . َّموجهة إىل هذا الهدف

-2016وتؤكد خطتنا االسرتاتيجية املتكاملة . املنهج

 الرشاكة لتمكني منظمات املجتمع  مبدأ بقوة عىل2010

ستكون   2010ويف عام . املدني وجماعات املجتمع املحيل

خططنا التشغيلية األوىل بموجب الخطة االسرتاتيجية 

 .لتنفيذًمحركا لاملتكاملة الجديدة، 

تهدف برامج املنظمة إىل تحقيق  5.

 التنمية املستدامة

عملها وتقييمات سري مة املكتوبة وخطط برامجها وتقارير إن اسرتاتيجية املنظ

برامجها املنتهية والجارية وغريها من الوثائق واألنشطة ذات الصلة، تقدم 

 :أن برامج املنظمةاألدلة عىل 

منظمة تعنى بحقوق اإلنسان، ال تركز منظمة بصفتها  تام •

العفو الدولية مبارشة عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية 

بيد أن عملنا الدعوي يأخذ االحتياجات . للمجتمعات
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  تقوم عىل املوارد املحلية املمكنة لالستمرار يف النشاط،-

  تسهم يف تعزيز االستدامة عىل املستوى املحيل،-

 . تخلق االعتماد عىل املساعدات الخارجية أو زيادتها ال-

بيئة ضمان خلق اللاملحلية وإحداث التأثري بعني االعتبار، 

 الجتماعية املحلية لحقوق اإلنسان،السياسية والقانونية وا

 .وكي تصبح أنشطة حقوق اإلنسان مستدامة

برامج املنظمة مالئمة  6.

 .لالحتياجات والظروف املحلية

عملها وتقييمات سري إن اسرتاتيجية املنظمة املكتوبة وخطط برامجها وتقارير 

 الوثائق واألنشطة ذات الصلة، تقدم برامجها املنتهية والجارية وغريها من

 :األدلة عىل أن برامج املنظمة

 بإرشاك املعنيني ً، مثال، تأخذ الظروف املحلية ذات الصلة بعني االعتبار، وذلك-

 املحليني يف جميع مراحل تصميم وتنفيذ الربامج؛

ماعي  تويل االهتمام املناسب للقضايا املحلية ذات الصلة واملتعلقة بالنوع االجت-

 والتنوع والقضايا الثقافية والدينية،

 حيثما يكون ذلك تكفل التأثري اإليجابي، و عىل البيئةتجنب التأثري السلبيت -

 ً.مالئما

ًوباإلضافة إىل ذلك، فإن لدينا خططا فعالة . أنظر أعاله تام •

وتفصيلية لتعزيز انتشار تقييم التأثري واستمرار تعزيز 

نسانية للمرأة ومراعاة النوع عملنا من أجل الحقوق اإل

ويجري العمل . االجتماعي والتنوع، واإلرشاك يف العمل

 .بشأن هذه القضايا يف خططنا التشغيلية

وال التي يتم جمعها لربامج ماأل 7.

أو / محددة تصل إىل األشخاص

ُالقضية التي جمعت األموال 

 .سمهابا

تربعني واالتصال مع املتربعني التي تقوم املنظمة بجمعها، ومواد املإن األموال 

والتقارير املتعلقة بالربامج والبيانات املالية ذات الصلة، تقدم األدلة عىل أن 

خدمة تلك لُاألموال التي تم جمعها من أجل قضية محددة إنما تستخدم 

 .القضية

إن التفاصيل املتعلقة بكيفية استخدام التربعات واردة يف  تام •

امة وبياناتنا املالية، التي يتم تقاريرنا السنوية الع

 . مستقلنيعمومينيًتدقيقها محاسبيا من قبل محاسبني 

ًممارسات املنظمة تتسق تماما  

 .مع سياساتها

تؤكد األمانة الدولية أنها، يف فرتة تقديم التقارير، لم تنتهك سياساتها الخاصة 

كتوبة التي ربما ى الرسمية املجميع الشكاول بإيجاد حلبالربامج، وأنها قامت 

 .تها فيما يتعلق بانتهاكها املزعوم لهذه السياساتتكون قد تلق

 عىل استعمال سريورة داخلية جديدة لتقديم ً حاليانعكف جزئي •

تتعلق بالشكاوى التقارير، من شأنها جمع معلومات 

، 2010من عام ًاعتبارا  السياسات، الرسمية وانتهاك

 .ليةلجميع كيانات منظمة العفو الدو

 

 عدم التمييز

 ًخطة العمل إذا لم يكن االلتزام تاما االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

تدعو املنظمة إىل التنوع  8.

واملساواة بني الجنسني والتوازن 

والحيدة وعدم التمييز يف جميع 

األنشطة، سواء الداخلية أو 

 التمييز عىل التزامها باملساواة بني  عدم املنظمة املكتوبة بشأن تؤكد سياسة-

الجنسني وعدم التمييز عىل أساس امليول الجنسية، وبالتنوع اإلثني والعرقي، 

 وبإرشاك األشخاص ذوي اإلعاقات عىل مستويي املوظفني واملجلس اإلداري؛

  خطط املنظمة وعملياتها التي تعكس سياسة عدم التمييز؛-

 تام •
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هما املنظمة ألفرادها، واملواد التوجيهية املتعلقة  التوجيه والتدريب اللذين توفر- .الخارجية

 .بعدم التمييز

ًممارسات املنظمة تتسق تماما  

 .مع سياساتها

األمانة الدولية أنها، يف فرتة تقديم التقارير، ال علم لها بحاالت تنطوي عىل تؤكد 

ميع ، وأنها قامت بإيجاد حل لجتعتمدهاانتهاك لسياسة عدم التمييز التي 

ها فيما يتعلق بانتهاكها املزعوم لتلك تكون قد تلقتالشكاوى التي ربما 

 .السياسات

ًنعكف حاليا عىل استكمال سريورة داخلية جديدة لتقديم  جزئي •

التقارير، من شأنها جمع معلومات حول الشكاوى 

، 2010من عام ًاعتبارا الرسمية وانتهاكات السياسة، 

كما نعكف عىل . الدوليةلجميع كيانات منظمة العفو 

 عقب قرار  سياساتنا الخاصة بتضارب املصالحمراجعة

ًحكم أصدرته مؤخرا محكمة االستئناف الخاصة 

 بموجب قانون اململكة ،الستخدام يف اململكة املتحدةبا

تعلق بقرار منظمة العفو املتحدة بشأن التمييز، فيما ي

صيل يف  بلدها األبشأنعدم تعيني باحثة تعمل الدولية ب

 .حالة حرب أهلية

 
 ةـالشفافي

 ًخطة العمل إذا لم يكن االلتزام تاما االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

تتسم املنظمة باالنفتاح  9.

والشفافية والصدق فيما يتعلق 

بهياكلها ورسالتها وسياساتها 

 .وأنشطتها

 ة واإلفصاح؛ تتقيد تقارير املنظمة باملعايري املقبولة للدقة الفني-

 تتقيد املنظمة برشوط القيادة املالئمة وأصول املحاسبة املالية والقانونية -

 .وتقديم التقارير يف البلدان التي تتمركز فيها وتعمل

 تام •

 

نات ّنواصل تعزيز سريورة تقديم التقارير املجمعة لكيا

ًعمل حاليا يف مشاريع منظمة العفو الدولية كافة، ون

 .ق ذلكتجريبية لتحقي

 حول تقدم املنظمة تقارير علنية 10.

واحدة أنشطتها وإنجازاتها، مرة 

 .عىل األقل يف كل عام

 :تقدم املنظمة تقارير علنية حول

  الرسالة والقيم؛-

 املناصب نأوويتب األشخاص الذين و القيادية الهيكل القيادي والسريورات-

 الرئيسية؛

 ت واملؤسسات والحكومات واألفراد، املصادر الرئيسية للتمويل من الرشكا-

  األداء املايل؛-

  االلتزام بميثاق املساءلة للمنظمات غري الحكومية الدولية؛-

  العناوين التفصيلية؛-

سريورة تقديم التقارير بشأن تأثرينا تعزيز ينبغي  جزئي •

ًالبيئي، ونقوم حاليا بربنامج عمل لتحسني هذا الوضع 

كما ينبغي أن نعمل عىل . عىل مدى السنتني القادمتني

. تحسني مستوى شفافيتنا فيما يتعلق باألهداف والنتائج

ويجب تحسني مستوى الخطط املوضوعة والدروس 

لك عرب مواقعنا عىل املستقاة وإتاحتها بشكل علني، وذ

 . وغريها من قنوات االتصال مع الجمهوراإلنرتنتشبكة 
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  األهداف والنتائج املتحققة يف بعض الربامج والعمل الدعوي؛-

 التأثري عىل البيئة؛ -

 . التأثري عىل حقوق اإلنسان-

يتسق التقرير املايل السنوي  11.

للمنظمة مع القوانني واملمارسات 

ذات الصلة، ويتم تدقيقها من 

قبل محاسب عام مستقل 

 .ُومؤهل، ويرفق بيانه بالتقرير

  تام • .حسابات سنوية مدققة من قبل مدقق حسابات مستقل

ًتتسق ممارسات املنظمة تماما  

 .مع سياساتها

رير، ال علم لها بأية شكاوى تتعلق اتؤكد األمانة الدولية أنها، يف فرتة تقديم التق

متها، وأنها قامت بإيجاد حل لجميع الشكاوى املكتوبة ءبدقة تقاريرها أو مال

 . كتابة التقاريرطلرشوربما تكون قد تلقتها فيما يتعلق بانتهاكها املزعوم التي 

  تام •

 
 القيادة الرشيدة

 ًخطة العمل إذا لم يكن االلتزام تاما االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

للمنظمة هيئة قيادية تتوىل  12.

مسؤولية اإلرشاف عىل جميع 

 .جوانب املنظمة

، تنص القوانني الداخلية للمنظمة، ونطاق صالحيات واختصاص الهيئة القيادة

رشاف إىل الهيئات إل عىل إسناد سلطة ا،والسياسات واإلجراءات ذات الصلة

 وهي اللجنة –وتنص هذه الوثائق عىل أن الهيئة القيادية . القيادية للمنظمة

 : تتوىل املهام التالية عىل املستوى الدويل–التنفيذية الدولية 

  اختيار الرئيس التنفيذي للمنظمة واإلرشاف عليه وتقييمه،-

  اإلرشاف عىل سري العمل واإلنجاز فيما يتعلق بالربامج وشؤون املوازنة،-

  تحديد االسرتاتيجية العامة بما يتسق مع رؤية املنظمة ورسالتها،-

  التحقق من استخدام املوارد بصورة فعالة ومالئمة،-

  ضمان قياس األداء،-

 زاهة املاليةـ ضمان الن-

 .ملحافظة عليها التأكد من كسب ثقة الجمهور وا-

ويتم تقديم تقارير حول سري عمل الهيئات القيادية فيما يتعلق باإليفاء بهذه 

 .بصورة اعتيادية املهام إىل بقية هيئات املنظمة

 تام •
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يتم عمل الهيئة القيادية للمنظمة  13.

يف إطار واضح ومحدد للقواعد 

واإلجراءات التي تشمل تعيني 

أعضاء الهيئة القيادية 

 .سؤولياتهم وفرتة واليتهموم

 الداخلية ونطاق الصالحيات الخاص بالهيئة اللوائحالقانون األسايس للمنظمة و

 :القيادية، والسياسات واإلجراءات ذات الصلة تحدد ما ييل

 املؤهالت والخربات املطلوبة ألعضاء الهيئة القيادية، ومزيج املهارات يف -

 .مجموعة القيادة

 ).ً عىل األقل سنويااجتماعان(لهيئة القيادية تماعات ا وترية اج-

 ،)أغلبية املديرين عىل األقل( املشاركة الكافية من قبل املديرين -

  تحديد رشوط التصويت،-

 .توفري سريورة لتقييم أداء الهيئة القيادية -

ُ سجالت االجتماعات توفر األدلة عىل أن االجتماعات عقدت بالفعل، وعىل -

 . التي اتخذت فيهاماهية القرارات

ُويعقد اجتماع عام عادي يتمتع بصالحية تعيني أعضاء يف الهيئة القيادية 

 .واستبدالهم

  تام •

تحاول املنظمة منع حدوث  14.

تضارب مصالح، وتعالجه بشكل 

 .فعال إذا حدث

الداخلية للمنظمة ونطاق صالحيات الهيئة القيادية الدولية،  اللوائحإن 

اءات ذات الصلة تقتيض أن يقوم أعضاء الهيئة القيادية والسياسات واإلجر

 :بما ييل) وكذلك املوظفون(

ً اإلفصاح عن ارتباطهم بأي مزود للسلع والخدمات، سواء كان فعليا أو - ِّ

 ًمفرتضا، وأي متلق ملنح مالية، أو منظمة ذات أهداف منافسة أو متضاربة؛

 أو املشاركة يف اتخاذ التصويتاملناقشات، واالمتناع عن  النأي بأنفسهم عن -

 قرار بشأن أية قضية يكون فيها تضارب مصالح؛

 . رفض الهدايا الكربى أو غريها من الهدايا غري املالئمة لالستخدام الشخيص-

ًنعكف حاليا عىل استكمال سريورة داخلية  جزئي •

جمع من شأنها جديدة لتقديم التقارير، 

هاكات معلومات حول الشكاوى الرسمية وانت

، لجميع 2010ًاعتبارا من عام السياسات، 

 .كيانات منظمة العفو الدولية

ًممارسات املنظمة تتسق تماما  

 .مع سياساتها

تؤكد األمانة الدولية أنها، يف فرتة تقديم التقارير، ال علم لها بوجود أي 

مخالفات يف نظام القيادة، وأنها قامت بإيجاد حلول لجميع الشكاوى الرسمية 

املكتوبة التي ربما تكون قد تلقتها بشأن نظام القيادة أو أعضاء الهيئة 

 .القيادية

نعم بالنسبة  •

 لألمانة الدولية

جزئي بالنسبة  •

لحركة منظمة 

 .العفو الدولية

ًنعكف حاليا عىل استكمال سريورة داخلية 

جديدة لتقديم التقارير، لجمع معلومات حول 

سياسات، الشكاوى الرسمية وانتهاكات ال

، لجميع كيانات منظمة 2010ًاعتبارا من عام 

 .العفو الدولية
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 أخالقيات جمع األموال

 ًخطة العمل إذا لم يكن االلتزام تاما االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

يف قبول األموال، تكفل املنظمة  15.

 .االلتزام بمعايريها األخالقية

 ،ة بشأن قبول أو رفض تربعات أو منح معينةتبني سياسة املنظمة املكتوب

  .بوضوح، مصادر التمويل غري املقبولة للمنظمة ألسباب أخالقية
 تام •

 

 

 املانحنيتحرتم املنظمة حقوق  16.

 .ورغباتهم

 : يفاملتربعنيتؤكد سياسة املنظمة املكتوبة عىل حقوق 

 ً إحاطتهم علما بأسباب قيام املنظمة بجمع األموال؛-

 ؛مًطتهم علما بكيفية استخدام تربعاته إحا-

  حذف أسمائهم من القوائم الربيدية؛-

 ً إحاطتهم علما بصفة جامعي األموال وصالحياتهم؛-

 حجب هويتهم ما عدا يف الحاالت التي تكون فيها قيمة التربع كبرية إىل حد -

 استقالل املنظمة؛تأثري عىل يمكن أن يكون له 

 .ُقبلت لغرض محدد مستخدمة لذلك الغرض أن تكون التربعات التي -

 املتعلقة واملراسالتإن جمع األموال من قبل املنظمة، واملواد الخاصة باملعلومات 

 .باملانحني تتماىش مع حقوق املانحني

  تام •

يف جمع األموال، تصف املنظمة  17.

. أنشطتها واحتياجاتها بدقة

ًوتستخدم التربعات وفقا 

ُت التي تقدم للمعلومات والتأكيدا

 .إىل املانحني

 :إن املواد واالتصاالت املتعلقة بجمع األحوال من قبل املنظمة

 ُ تظهر كيفية استخدام التربعات لتعزيز رسالة املنظمة؛-

 ال تبالغ يف تصغري أو تكبري حجم وإلحاح التحدي الذي تريد املنظمة أن -

 تتصدى له؛

بالغة يف الحقائق، وال عىل صور  ال تعمد إىل حذف مواد، وال تحتوي عىل م-

ًمضللة، وال تخلق انطباعا زائفا أو سوء فهم؛ ً 

ُ تظهر كيف تتعامل املنظمة مع أي نقص أو زيادة يف الدخل الذي يتم جمعه -

 .ملرشوع محدد

إن املعلومات واملراسالت الخاصة باملانحني توفر وثائق تفصيلية بشأن 

 .استخدام التربعات

ملواد املرسلة إىل املانحني اللذين تتسم بهما اوضوح والجودة إن متابعة مدى الو

 .ظهر أن رسالة املنظمة املقصودة تصل بدقةُت

ليس لدينا عمليات نموذجية، يف جميع كياناتنا،  جزئي •

ملعالجة حاالت النقص أو الزيادة املفرطة يف 

ً وهو ما يعكس حقيقة أننا نادرا ما –التربعات 

" لقضية واحدة"موال نضطلع بأنشطة جمع األ

 تعزيز تنسيق أنشطة بيد أننا نعمل عىل. كربى

 وقمنا بإنشاء آليات وإقرار .جمع األموال

اسرتاتيجية من أجل إحراز تقدم أكرب يف األشهر 

 .االثني عرش القادمة

من خالل برنامج تعزيز االلتزام بامليثاق  جزئي • :سياسة املنظمة املكتوبة بخصوص املنح العينيةتقوم املنظمة بتسجيل ونرش  18.
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تفاصيل جميع املنح املالية 

. والعينية الرئيسية بوضوح

مة املقدرة وأساليب وتبني القي

 .التدقيق املحاسبي املستخدمة

 ُ تبني الرشوط واألغراض التي تقبل املنح العينية عىل أساسها؛-

 تتضمن مقاييس واضحة لتقدير قيمة املنح العينية وأساليب التدقيق -

 .املحاسبي

ية املؤسسية الرئيسية املنح النقدية والعينوثائق املنظمة املتعلقة بجميع إن 

 .ة العهدكاملة وحديث

الداخيل الخاص باملنظمات غري الحكومية 

الدولية، نقوم بتعزيز تقديم التقارير بشأن 

 املنح العينية بهدف إدخال تحسينات كبرية

 .ة يف األشهر االثني عرش القادمعليه

تكفل املنظمة أن يتم طلب  19.

 –وتلقي التربعات غري املبارشة 

 بما –من خالل أطراف ثالثة 

ًيتماش تماما مع ممارساتها 

 .الخاصة

ع ء أو األطراف الثالثة ألغراض جمتنص سياسة املنظمة بشأن استخدام الوكال

 :األموال عىل ما ييل

 .ث كتابية أن تكون العقود املربمة بني املنظمة وطرف ثال-

 أن تلزم هذه العقود الطرف الثالث عىل التقيد التام بسياسة املنظمة يف مجال -

 .جميع األموال وبمعايريها األخالقية

  تام •

ًممارسات املنظمة تتسق تماما  

 .مع سياساتها

تؤكد األمانة الدولية بأنها، يف فرتة تقديم التقارير، ال علم لديها بأية انتهاكات 

ياساتها الخاصة بجمع األموال وغريها من السياسات ذات الصلة، كبرية لس

وبأنها قامت بإيجاد حلول ألية شكاوى رسمية مكتوبة ربما تكون قد تلقتها 

 .فيما يتعلق باملواد واملمارسات الخاصة بها أو بوكالئها

ًنعكف حاليا عىل استكمال سريورة داخلية  جزئي •

 جمع جديدة لتقديم التقارير، من شأنها

تعلقة بالشكاوى الرسمية وانتهاك املعلومات امل

، ولجميع 2010، ابتداء من عام السياسات

 .كيانات منظمة العفو الدولية

 
 اإلدارة املهنية

 ًخطة العمل إذا لم يكن االلتزام تاما االلتزام األدلة املمارسات الفضىل الرقم

سم إدارة املنظمة باملهنية تت 20.

 سياسات والفعالية، وتسعى

واجراءات املنظمة إىل تعزيز 

 .ز يف جميع املجاالتُّالتميحالة 

 :تتضمن رشوط إدارة املنظمة املكتوبة وسياساتها وإجراءاتها ما ييل

 الرئيس التنفيذي وصفات األفراد املتعلقة بمناصب التوصيف الوظيفي -

 .وفريق اإلدارة العليا

دارة العليا، تشري إىل وفريق اإل خطط عمل سنوية للرئيس التنفيذي -

 .اسرتاتيجية املنظمة بشكل مبارش

 .من قبل الهيئة القياديةالرئيس التنفيذي  نظام تقييم، حيث يتم تقييم -

 .ًوتبني اسرتاتيجية املنظمة وسياساتها الرئيسية أهدافا ومعايري تحدد التميز

 جزئي •

 

لدينا مرشوع يتعلق بتوحيد املبادئ التوجيهية 

 .2010-2011 الفرتة العاملية يف

اإلدارة والرقابة املالية تكفل  21.

ع األموال بصورة ام جمستخدا

ُتعمل املنظمة وفقا ملوازنة أقرت من قبل هيئتها القيادية  ضوابط وتضع ،ً

عات غري املأذون بها، داخلية كافية لتسديد النفقات املدفوعة، وذلك لتجنب الدف
إن الهدف هو إكمال جميع الحسابات وتدقيقها  جزئي •

بيد .  أشهر من نهاية السنة املالية6يف غضون 
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فعالة، وتقليص مخاطر إساءة 

 .استخدامها إىل أدنى حد ممكن

ومنع أية معامالت أو قروض غري قابلة للتدقيق املحاسبي ألعضاء هيئاتها 

 . العادينيالقيادية أو أعضائها

 :إن البيانات املالية املدققة السنوية للمنظمة

  تصدر عن محاسب عام قانوني مرخص؛-

َ تقد- ، وبما )لسنة املالية أشهر بعد انتهاء ا6فرتة ال تتجاوز (م يف الوقت املحدد ُ

 يتماش مع السياسة املالية املكتوبة للمنظمة؛

 .ً تلتزم باملعايري املحاسبية املقبولة محليا وبالرشوط القانونية-

 يزال ً هذا الهدف لم يتحقق تماما، ولكنه الأن

 .ًهدفا للحركة بأرسها

إن لدى املنظمة إجراءات تقييم  22.

لهيئات القيادية وموظفيها ل

وبرامجها ومشاريعها وملراقبة 

وتقييم السلوك عىل أساس 

 .املساءلة املتبادلة

دمج املنظمة ممارسات املراقبة والتقييم املالئمة يف جميع السياسات واألنظمة ت

 .ملساءلة املتبادلة كجزء من ثقافتهاُذات الصلة، وترسخ مبدأ ا

تقوم املنظمة بأنشطة تقييمية منتظمة ومتعمدة لفحص مدى التقدم الذي 

تحرزه باتجاه تحقيق أهدافها ورسالتها، وتطبق يف موازنتها وخطط عملها 

 .موارد مالية وبرشية كافية للمراقبة والتقييم

 تم إدخال نظام موحد لتقديم 2009يف عام  جزئي •

تقارير فيما يتعلق بأنشطة جميع كيانات ال

من أجل تعزيز مراقبة الربامج وذلك املنظمة، 

ًويجري حاليا تطويره وتنفيذه يف . وتقييمها

 .2010عام 

تكفل املنظمة أن يفي رشكاؤها  23.

زاهة ـبأرفع املعايري الخاصة بالن

 .واملساءلة

 :كاء والتعاون معهمتتضمن سياسات املنظمة التي تسرتشد بها يف اختيار الرش

  ورشعيني وموثوق بهم؛ تحديد معايري كافية الختيار رشكاء فعالني-

صالت مع املنظمات أو األفراد املتورطني  النص عىل أحكام كافية الستبعاد ال-

 .يف ممارسات غري مرشوعة أو غري أخالقية

سيتم تطوير مزيـد مـن الـسياسات املتعلقـة  جزئي •

 الــسنتني القــادمتني بالعمــل مــع الــرشكاء يف

  للفـرتةبموجب خطتنا االسرتاتيجية املتكاملـة

2016-2010. 

رتف املنظمة بالدور الحيوي تع 24.

لعبه النوعية املمتازة الذي ت

خالص الذي إلللموظفني وا

يتمتعون به يف نجاح عملها، 

وهي ملتزمة باالستثمار يف تنمية 

 .املوارد البرشية

 :كتوبة للمنظمة والخاصة باملوارد البرشيةالسياسات واإلجراءات املإن 

 الوطنية ذات الصلة؛وً تتسق تماما مع أنظمة العمل الدولية -

ً تقيم توازنا بني التوقعات ، بحيثلمكافآت واملنافع توفر مستويات معينة ل-

العامة من املنظمات غري الربحية وبني رضورة اجتذاب املوظفني الذين 

 برسالتها؛تحتاجهم املنظمة لإليفاء 

 تطبق املمارسات الفضىل يف القطاع التطوعي من حيث حقوق املوظفني -

 .واملتطوعني وحالتهم الصحية وسالمتهم يف العمل

 . وضع إجراءات لتقييم أداء جميع املوظفني بشكل منتظم-

قدمت األمانة الدولية سريورة تقييم للموظفني،  جزئي •

ن  وقد قدم العديد م.هي تقوم بتنفيذهاو

كما . الكيانات الوطنية هذه السريورة بالفعل

ًأن لدينا مرشوعا يتعلق بتوحيد املبادئ 

 .2010-2011التوجيهية العاملية 

تتبنى املنظمة جميع الرشوط  25.

 الفساد الستبعاداملطلوبة 

 . عملهامنوالرشوة 

 :سياسات املنظمة ذات الصلة

نب املوظفني أو غريهم من  تحظر بالتحديد أفعال الرشوة أو الفساد من جا-

 سمها؛ااألشخاص الذين يعملون مع املنظمة أو ب

وضعت األمانة الدولية إجراءات خاصة بالرشاء  جزئي •

. ا يتعلق بجميع النفقات املاديةوالعطاءات فيم

 ة بها،مة ممارساتها املحلية الخاصلكل منظإن 
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وليس هناك سياسة تنظيمية محددة بشأن  . تحدد الخطوات املالئمة التخاذها يف حاالت الرشوة أو الفساد-

 واإلجراءات وستتم مراجعة السياسات. الفساد

الية لتحديد العمل اإلضايف املطلوب لضمان الح

وضع املقاييس الرضورية لتقليص مخاطر 

 .الفساد إىل أدنى حد ممكن

تحرتم املنظمة السالمة الجنسية  26.

 يف جميع برامجها لألشخاص

ملضايقة ا تحظروأنشطتها، و

بسبب النوع االجتماعي، 

 .واالستغالل الجنيس والتمييز

 :ًتتضمن سياسات املنظمة ذات الصلة نصوصا مالئمة لـ

 حظر االستغالل الجنيس وإساءة املعاملة الجنسية؛ -

  ضمان املساواة بني الجنسني؛-

  منع التمييز بكافة أشكاله؛-

 . تعزيز التنوع العرقي-

  تام •

مة آليات داخلية ر املنظتوف 27.

  للتأكد منللتغذية الراجعة

 ضمن إطارها األخالقي بقائها

 واتباع  بشكل مستمروالقانوني

 .رسالتها

ِّإن سياسة املنظمة املكتوبة بشأن التنبيه والتحذير تمكن املوظفني من 

 انتباه اإلدارة إىل األنشطة التي قد ال تتسق مع القانون أو لفتتشجعهم عىل و

رسالة املنظمة والتزاماتها، بما فيها أحكام ميثاق املساءلة الخاص مع 

 .باملنظمات غري الحكومية الدولية

  تام •

ًممارسات املنظمة تتسق تماما  28.

 .مع سياساتها

األمانة الدولية بأنها، يف فرتة تقديم التقارير، ال علم لها بأية انتهاكات ذات تؤكد 

وغريها من السياسات واإلجراءات ذات الصلة،  رةبال لسياساتها الخاصة باإلدا

 ربما تكون  التيتوبةكاملرسمية الشكاوى ال لجميعوبأنها قامت بإيجاد حلول 

 .قد تلقتها فيما يتعلق بأحكام اإلدارة واملمارسات املتعلقة بها

رة داخلية ًنعكف حاليا عىل استكمال سريو جزئي •

  تعتمد عىل جمعجديدة لتقديم التقارير،

 تعلقة بالشكاوى الرسمية وانتهاكاملعلومات امل

جميع ل، 2010ًالسياسات، اعتبارا من عام 

 .كيانات منظمة العفو الدولية

 2010شباط / فرباير16: بتاريخ
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