
  القانون األساسي لمنظمة العفو الدولية
  

  منظمة العفو الدولية
  

  القانون األساسي لمنظمة العفو الدولية
  

  كما عدله المجلس الدولي في اجتماعه الثالث والعشرين 
  

  المنعقد في كاب تاون بجنوب أفريقيا
  

  ١٩٩٧) ديسمبر(كانون األول  ١٩إلى  ١٢في الفترة من 
  

  POL 20/01/98/A: رقم الوثيقة 
  

  :الهدف والصالحيات 
  
إن هدف منظمة العفو الدولية هو المساهمة في مراعاة حقوق اإلنسان في شـتى أرجـاء    -١

  .العالم، وهي الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  

ية لمـا  وتحقيقاً لهذا الهدف، وإقراراً بالتزام كل شخص بأن يتيح لغيره حقوقاً وحريات مسـاو 
  :لديه منها، فإن منظمة العفو الدولية تعتمد الصالحيات التالية

  
تعزيز الوعي والتمسك باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وغيره من صكوك حقوق اإلنسـان  
المعتَرف بها دولياً، والقيم التي تُكرسها، وتأكيد اعتماد جميع حقوق اإلنسان، وحرياته، بعضها 

  . قابليتها للتَّجزؤعلى بعض، وعدم 
معارضة االنتهاكات الخطيرة لحقوق كل شخص في حرية اعتناق معتقداته والتَّعبيـر عنهـا،   
وفي أالَّ يتعرض للتَّمييز، ولحقِّ كل شخص في سالمة جسمه وعقله، وخصوصاً معارضة مـا  

  : يلي، بجميع الوسائل المالئمة، وبغض النظر عن االعتبارات السياسية
السجن أو االعتقال أو غير ذلك من القيود المادية التي تُفْرض على أي شخص، إما بسـبب  ) أ(

معتقداته السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره، وإما بسـبب األصـل   



العرقي، أو الجنس، أو اللون، أو اللغـة، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو الوضـع      
ي، أو الموِلد أو أي وضع آخر، بشرط أالَّ يكون قد اسـتخدم العنـف أو دعـا إلـى     االقتصاد

وستعمل منظمة العفو الدولية مـن أجـل   "). سجين الرأي"ويشار إليه فيما يلي باسم (استخدامه 
  .اإلفراج عن سجناء الرأي، وستقدم إليهم المساعدة

  
دلة في غضون فترة معقولة، أو أي اعتقال أي سجين سياسي من دون تقديمه لمحاكمة عا) ب(

  .إجراءات محاكمة تتعلَّق بمثل هؤالء السجناء وال تتَّفق مع المعايير المعتَرف بها دولياً
  
عقوبة اإلعدام والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية  ) ج(

ن فُرِضتْ قُيود على حريتهم، سواء أكـانوا  أو المهِينة للسجناء أو غيرهم من المعتقلين، أو مم
  .قد استخدموا العنف، أو دعوا إلى استخدامه، أم ال

  
إعدام األشخاص خارج نطاق القضاء، سواء أكانوا من السـجناء أو المعتقلـين أو ممـن    ) د(

، سواء أكان الشخص قد استخدم العنـف،  "االختفاء"فُرِضت القيود على حريتهم أم ال، وحاالت 
  .و دعا إلى استخدامه أم ال أ
  

  :المناهج 
  
  :بغْيةَ تحقيق الهدف والصالحيات المذكورة آنفاً، فإن منظمة العفو الدولية -٢
  
تُبرز بوضوح، وفي جميع األوقات، حيادها إزاء البلـدان الملْتَزِمـة بمختلـف المـذاهب     ) أ(

  .والتجمعات السياسية في العالم
  
مناسباً، اعتماد الدساتير واالتفاقيات والمعاهـدات، وغيرهـا مـن    تُشجع، بحسب ما يبدو ) ب(

  .أعاله) ١(التدابير، التي تضمن الحقوق المنصوص عليها في األحكام المشَار إليها في المادة 
  
تُساند، وتُعلن عن، األنشطة التي تقوم بها المنظمات والوكاالت الدولية التي تعمـل مـن   ) ج(

  .ورة آنفاً، وتتعاون معهاأجل تنفيذ األحكام المذك
  



تتَّخذُ جميع الخطوات الالزمة إلرساء تنظـيم فعـال للفـروع والمجموعـات المنْتَسـبة      ) د(
  .واألعضاء من األفراد

  
تضمن أن تقوم مجموعات األعضاء أو المؤيدين بتبنِّي سجناء الرأي األفراد، أو تُكلِّـف  ) هـ(

  ).١(دف والصالحيات المنصوص عليها في المادة هذه المجموعات بمهام أخرى دعماً لله
  
تُقَدم الغوث المالي وغيره من أشكال اإلغاثة إلى سجناء الرأي ومـن يعولـونهم، وإلـى    ) و(

األشخاص الذين كانوا حتى عهد قريب من سجناء الرأي، أو ممن يحتمل استناداً إلى أسـباب  
ن سجناء الرأي إذا ُأدينوا أو إذا عادوا إلـى  معقولة، أن يكونوا سجناء الرأي، أو أن يصبحوا م

بلدانهم األصلية، وإلى من يعولُهم مثل األشخاص، وإلى ضـحايا التعـذيب الـذين يحتـاجون     
  .الرعاية الطبية كنتيجة مباشرة لذلك

  
تُقَدم المعونة القانونية، حيثما كان ذلك ضرورياً وممكنـاً، إلـى سـجناء الـرأي وإلـى      ) ز(

ن يحتمل، استنادا إلى أسباب معقولة، أن يكونوا من سجناء الرأي، أو يصـبحوا  األشخاص الذي
من سجناء الرأي إذا ُأدينوا أو إذا عادوا إلى بلدانهم األصـلية، وتُرسـُل مـراقبين لحضـور     

  .محاكمات مثل هؤالء األشخاص، إذا كان ذلك مرغوباً فيه
  
ن فُرِضتْ قيود على أهليـتهم، ممـا يعـد    تُعلن عن حاالت سجناء الرأي، أو غيرهم مم) ح(

  .انتهاكاً لألحكام المذكورة آنفاً
  
تتولى التحقيق في اختفاء األشخاص، واإلعالن عن ذلك، إذا وجِد سبب يـدعو لالعتقـاد   ) ط(

  ).١(بأنهم ربما يكونون من ضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في المادة 
  
ن بلد إلى آخر إذا كان من المحتمل، اسـتناداً إلـى أسـباب    تُعارض ترحيل األشخاص م) ى(

  .معقولة، أن يصبحوا فيه من سجناء الرأي، أو أن يواجهوا التعذيب أو عقوبة اإلعدام
  
تُرِسل محقِّقين، كلما اقتضى األمر، للتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق األفراد المنصـوص  ) ك(

  .أو تعرضها للخطرعليها في األحكام المذكورة آنفاً، 
  



تُقَدم االحتجاج إلى المنظمات الدولية والحكومات كلما بدا أن أحد األفـراد مـن سـجناء    ) ل(
  .الرأي، أو أن قيوداً فُرِضتْ على أهليته، مما يشكِّل انتهاكاً لألحكام المذكورة آنفاً

  
الرأي من بين المستفيدين  تُؤيد وتَحض على إصدار قرارات العفو العام التي يكون سجناء) م(

  .منها
  
  .تَتَّخذُ أي  مناهج أخرى مالئمة لضمان تحقيق هدفها، وصالحيتها) ن(
  

  :التنظيم 
  
منظمة العفو الدولية منظمة تقوم على أساس العضوية التطوعية في شتى أرجـاء العـالم،    -٣

  .وتتكون من فروع، ومجموعات منْتَسبة وأعضاء من األفراد
  
  .التوجيهية الالزمة لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية مخَولة للمجلس الدولي السلطة -٤
  
فيما بين اجتماعات المجلس الدولي، تكون اللجنة التنفيذية الدولية مسـؤولة عـن تسـيير     -٥

  .شؤون منظمة العفو الدولية، وتنفيذ قرارات المجلس الدولي
  
عفو الدولية األمانةُ الدولية التـي يرأسـها األمـين    تتولى تسيير الشؤون اليومية لمنظمة ال -٦

  .العام، في إطار توجيه اللجنة التنفيذية الدولية
  
يكون مقَر مكتب األمانة الدولية في لندن، أو في أي مكان آخر تقـرره اللجنـة التنفيذيـة     -٧

  .الدولية، ويصادقُ عليه نصف عدد الفروع على األقل
  
ية عن عمل منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في أي بلـد  تَتَحمُل المسؤول -٨

أو إقليم ـ بما في ذلك جمع المعلومات، وتقييمها وإرسال البعثات ـ األجهزةُ الرئاسيةُ الدولية   
ينعللمنظمة، وال يتحملها الفرع، أو المجموعات، أو األعضاء في البلد أو اإلقليم الم.  

  
  
  



  :الفروع 
  
يجوز إنشاء فرع لمنظمة العفو الدولية في أي بلد أو دولة أو إقلـيم أو منطقـة، بموافقـة     -٩

  :اللجنة التنفيذية الدولية، ويشْتَرط لالعتراف بأحد الفروع أن يكون الفرع
  
قد أثبت قبل االعتراف به قدرته على تنظيم األنشطة األساسية لمنظمـة العفـو الدوليـة،    ) أ(

  .ومداومتها
  
  .عضواً ٢٠وأن يتكون مما ال يقلُّ عن مجموعتين و) ب(
  
  .وأن يرفع قانونه األساسي إلى اللجنة التنفيذية الدولية للموافقة عليه) ج(
  
  .وأن يدفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي) د(
  
جنـة التنفيذيـة   وأن يسجل نفسه بهذه الصفة لدى األمانة الدولية بموجب قرار مـن الل ) هـ(

وال يجوز للفروع أن تتَّخذَ أي إجراءات بشأن المسائل التي ال تقع في إطـار الهـدف   . الدولية
وتلتـزم  . وتحتفظ األمانة الدولية بسجلٍّ للفـروع . والصالحيات المقَررة لمنظمة العفو الدولية

  .من وقت آلخر الفروع بقواعد العمل والمبادئ التوجيهية التي يعتمدها المجلس الدولي
  

يجوز للمجموعة التي ال يقلُّ عدد أعضائها عن خمسة أن تنتسب إلـى منظمـة العفـو     -١٠
وتقوم اللجنـة  . الدولية، أو إلى أحد فروعها بعد دفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي

أمـا  . سابهاالتنفيذية الدولية بالبت في أي نزاع حول إمكان انتساب المجموعة، أو استمرار انت
  ة، فتقبل تبنِّي السجناء الذين تقوم األمانة الدولية بتحديدهم لها من وقـتبنْتَسنِّي الممجموعة التَّب

وال يجـوز تكليـف   . آلخر، وال تقبل أي آخرين ما دامت منْتَسبة إلى منظمة العفـو الدوليـة  
وعلى كل فـرع  . ليه تلك المجموعةمجموعة ما بِتَبنِّي سجين رأي معتقل في البلد الذي تنتمي إ

أن يحتفظ بسجلٍّ عن المجموعات المنْتَسبة إلى منظمة العفو الدولية، وأن يجعله فـي متَنَـاول   
أما المجموعات الموجودة في بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة ليس فيهـا فـرع،   . األمانة الدولية

المجموعات أي إجراءات بشأن أمور ال تقـع فـي    وال تَتَّخذُ. فيتم تسجيلها لدى األمانة الدولية
وتلتزم المجموعـات فـي نشـاطها    . إطار الهدف والصالحيات المقَررة لمنظمة العفو الدولية

  .بقواعد العمل والمبادئ التوجيهية التي يعتمدها المجلس الدولي من وقت آلخر



  : عضوية األفراد 
  

أو أقاليم أو مناطق ال تُوجد فيها فـروع أن يصـبحوا   لألفراد المقيمين في بلدان أو دول  -١١
أعضاء في منظمة العفو الدولية بعد دفع قيمة االشتراك السنوي الذي تحدده اللجنـة التنفيذيـة   

وفـي البلـدان أو الـدول أو    . الدولية إلى األمانة الدولية، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية الدولية
جد فيها فروع، يجوز لألفراد أن يصبحوا  أعضـاء دوليـين فـي    األقاليم أو المناطق التي تُو

وتحتفظ األمانـة الدوليـة بسـجلِّ    . منظمة العفو الدولية بموافقة الفرع واللجنة التنفيذية الدولية
  .هؤالء األعضاء

  
  :المجلس الدولي 

  
مع مـن  يتكون المجلس الدولي من أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية وممثلي الفروع، ويجت -١٢

حين آلخر، على أال تزيد الفترة الفاصلة بين اجتماع وآخر عن عامين، في الموعد الذي تحدده 
  .وال يتمتع بحقِّ التصويت في اجتماع المجلس الدولي إال ممثلو الفروع. اللجنة التنفيذية الدولية

  
ـ . لكل فرع الحقُّ في تعيين ممثل واحد له في اجتماع المجلس الدولي -١٣ افة إلـى  وباإلض

. ممثـل واحـد  : مجموعة  ١٠-٤٩: ذلك، للفروع الحقُّ في تعيين ممثليهم على النحو التالي 
: مجموعـة  ٣٠٠-٣٩٩. ثالثـة ممثلـين  : مجموعة ١٠٠-١٩٩. ممثالن: مجموعة ٥٠-٩٩

وللفروع التي تتكون بصفة أساسية من . خمسة ممثلين: مجموعة أو أكثر ٤٠٠. أربعة ممثلين
األعضاء األفراد، ال من المجموعات، أن تُعين، كبديل لهذا، ممثلين إضـافيين علـى النحـو    

وال يسـمح  . ممـثالن : عضـو فـأكثر   ٢٥٠٠. ممثل واحد: عضواً  ٥٠٠-٢٤٩٩:  التالي
لسـنوي بالكامـل،   بالتصويت في اجتماع المجلس الدولي إال للفروع التي دفعـت اشـتراكها ا  

وللمجلس الـدولي حـقُّ   . وبالقيمة التي حددها المجلس الدولي، عن السنتين الماليتين السابقتين
  .اإلعفاء من هذا الشرط كلياً، أو جزئياً

  
يجوز لممثل واحد عن كل مجموعة ال تُشَكُِّل جزءا من أحد الفروع أن يحضر اجتمـاع   -١٤

  .قُّ الكَالم أثناءه، ولكن ليس له حقُّ التصويتالمجلس الدولي بصفة مراقب، وله ح
  

للفرع الذي ال يستطيع المشاركة في اجتماع المجلس الدولي أن يعين من ينُوب عنه، أو  -١٥
من ينوبون عنه، للتصويت باسمه، وللفرع الممثَّل بعدد من األشخاص يقلُّ عن العدد المسموح 



القانون األساسي أن يخَول ممثِّله، أو ممثِّليه، اإلدالء بأصوات  من هذا)  ١٣(به بموجب المادة 
  ) .١٣(ال تزيد في مجموعها عن الحد األقصى المسموح به بموجب المادة 

  
تُخْطَر األمانة الدولية بعدد الممثِّلين الذين يعتزمون حضور اجتماع المجلـس الـدولي،    -١٦

وللجنة التنفيذية . ق اجتماع المجلس الدولي بما ال يقلُّ عن شهروبتعيين النواب، في موعد يسب
  .الدولية حقُّ اإلعفاء من هذا الشرط

  
يتكون النصاب القانوني من ممثلي، أو نواب، ما ال يقلُّ عن ربع عدد الفروع التي تتمتع  -١٧

  .بحقِّ التَّمثيل
  

. اجتماع المجلس الـدولي السـابق   ينْتَخَب رئيس المجلس الدولي، والرئيس المنَاوب، في -١٨
. ويقوم الرئيس، أو الرئيس المنَاوب في حالة غياب الرئيس، برئاسة اجتماع المجلس الـدولي 

وفي حالة غياب الرئيس، والرئيس المنَاوب، يجوز لرئيس اللجنة التنفيذيـة الدوليـة، أو ألي   
المجلس الدولي، الذي يتولَّى، حينئذ،  شخص آخر تعينه اللجنة التنفيذية الدولية، أن يفتتح أعمال

وبعد ذلك يتولَّى الرئيس المنْتَخُب، أو أي شخص آخر يعينُه الرئيس، رئاسة . انتخاب رئيس له
  .اجتماع المجلس الدولي

  
١٩-   تَّخذُ المجلس الدولي قراراته باألغلبية البسيطة لألصوات، فيما عدا الحاالت التي يـنصي

وفي حالة تساوي األصوات، يكون لـرئيس المجلـس   . األساسي على خالف ذلكفيها القانون 
  .الدولي الصوت الفاصل

  
تدعو األمانة الدولية لعقد اجتماع المجلس الدولي بإخطار جميع الفروع، والمجموعـات   -٢٠

  .يوماً  ٩٠المنْتَسبة، قبل موعد االجتماع بما ال يقل عن
  

ذية الدولية، بناء على طلب اللجنة، أو ما ال يقلُّ عن ثلث عـدد  يجوز لرئيس اللجنة التنفي -٢١
الفروع، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الدولي، بإبالغ جميع الفروع بذلك كتابةً في 

  .يوماً ٢١موعد يسبق االجتماع بما ال يقلُّ عن 
  

  .لتنفيذية الدوليةينتخب المجلس الدولي أميناً للصندوق يكون عضواً في الجنة ا -٢٢
  



تتولَّى األمانة الدولية إعداد جدول اجتماعات المجلس الدولي تحت إشراف رئيس اللجنة  -٢٣
  .التنفيذية الدولية

  
  :اللجنة التنفيذية الدولية 

  
تتكون اللجنة التنفيذية الدولية من أمين الصندوق، وممثل واحد عن موظّفي األمانـة  ) أ( -٢٤

اء عاديين يكونون من أعضاء منظمة العفو الدولية، أو أعضاء الفـروع،  الدولية، وسبعة أعض
. الصـندوق ويقوم المجلس الدولي بانتخاب األعضاء العاديين، وأمين . أو المجموعات المنْتَسبة

وال يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد من أي فرع أو مجموعة منْتَسـبة، أو مـن أعضـاء    
مين طواعيةً في أي بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة، للعضوية العاديـة  منظمة العفو الدولية المقي

وبمجرد حصول ذلك العضو على األصوات الالزمة النتخابه، تُستَبعد جميع األصوات . باللجنة
التي ُأدِلي بها لصالح األعضاء اآلخرين من ذلك الفـرع، أو المجموعـة المنْتَسـبة، أو البلـد     

للعاملين الدائمين بأجر أو من دون أجر، الحقُّ في انتخاب ممثِّل واحد مـن  ) II( .المشَار إليه
بين العاملين لعضوية اللَّجنة التنفيذية الدولية، وله حقُّ التصويت، على أن يكون قد قضي فـي  

ويشغل هذا العضو منصبه لمدة عـام واحـد، وتجـوز إعـادة     . الخدمة ما ال يقل عن سنتين
خضع نظام التصويت لموافقة اللجنة التنفيذية الدوليـة بنـاء علـى اقتـراح هيئـة      وي. انتخابه

  .العاملين
  

  .تجتمع اللجنة التنفيذية الدولية مرتين في السنة على األقل في مكان تحدده بنفسها -٢٥
  

يشغل أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية، بخالف ممثل العاملين، مناصبهم لمـدة عـامين،    -٢٦
  .ادة انتخابهم لثالث فترات متَتَالية على األكثروتجوز إع

  
للجنة أن تنتخب عضوين إضافيين على األكثر، بحيث يشغالن منصبيهما حتَّـى موعـد    -٢٧

. وتجوز إعادة انتخابهما للعضوية اإلضافية مرة واحدة. اختتام االجتماع التالي للمجلس الدولي
  .وال يتمتع األعضاء اإلضافيون بحقِّ التصويت

  
إذا شغر منصب أحد أعضاء اللجنة، باستثناء ممثِّل العاملين، يجوز للجنة انتخاب عضو  -٢٨

إضافي آخر ليشغل المنصب الخالي حتَّى موعد االجتماع التالي للمجلس الدولي، الـذي يقـوم   
إذا و، بانتخاب األعضاء الالزمين ليحلُّوا محلَّ األعضاء المتقاعدين، ولشغل المنصب الخـالي 



شغر منصب ممثل العاملين في اللجنة، فإن للعاملين الحقَّ في انتخاب ممثل يخلفه فـي الفتـرة   
  .الباقية من مدة عضويته

  
٢٩-    ـنيعـين م إذا تعذَّر على أحد أعضاء اللجنة حضور أحد االجتماعات، فلهذا العضو أن

  .يحل محله
  

  .يساًتقوم اللجنة في كل عام بتعيين أحد أعضائها رئ -٣٠
  

يجوز للرئيس دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعاتها، كما يدعوها إلى االجتماع بنـاء علـى    -٣١
  .طلب أغلبية األعضاء

  
  .يتكون النصاب القانوني من خمسة على األقل من أعضاء اللجنة، أو من ينوبون عنهم -٣٢
  

  .ال اجتماعات اللجنةتتولَّى األمانة الدولية، تحت إشراف الرئيس، إعداد جدول أعم -٣٣
  

للجنة أن تضع القواعد الالزمة لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية، واإلجراءات الواجب  -٣٤
  .في المجلس الدولي إتباعها

  
  :األمانة الدولية 

  
للجنة التنفيذية الدولية أن تُعين أميناً عاماً يكون مسؤوالً، تحت إشـرافها، عـن تسـيير     -٣٥

  .فو الدولية، وتنفيذ قرارات المجلس الدوليشؤون منظمة الع
  

لألمين العام أن تُعين كبار الموظَّفين التنفيذيين، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الدولية، وله  -٣٦
أن يعين جميع العاملين اآلخرين الالزمين لتسيير شؤون منظمة العفو الدوليـة علـى الوجـه    

  .الصحيح
  

مين العام، أو مرضه، أو إذا خال منصب األمين العام، يقـوم رئـيس   في حال غياب األ -٣٧
اللجنة التنفيذية الدولية، بعد التشاور مع أعضاء تلك اللجنة، بتعيين أمين عام بالنيابة للنهـوض  

  .بالعمل حتَّى موعد االجتماع التالي للجنة



  
في األمانة الدولية يبدو لرئيس يحضر األمين العام، أو األمين العام بالنيابة، وأي أعضاء  -٣٨

اللجنة التنفيذية أن حضورهم ضروري، اجتماعات المجلس الدولي واللجنة التنفيذية الدوليـة،  
  .ولهم حقُّ الكالم فيها دون أن يكون لهم حقُّ التصويت

  
  :إنهاء العضوية 

  
إليها، وذلك بتقديم يجوز، في أي وقت، إنهاء عضوية منظمة العفو الدولية، أو االنتساب  -٣٩

  .استقالة كتابية
  

، )١٠المـادة  (يجوز للجنة التنفيذية الدولية حرمان أحد الفروع أو المجموعات المنْتَسبة  -٤٠
، من عضوية منظمة العفو الدولية، إذا رأت أن الفرع، أو المجموعة )١١المادة (أو األعضاء 

الهدف، والصالحيات، والمنـاهج المنصـوص    المنْتَسبة، أو العضو، ال يعمل في  إطار روح
،أو ال يقوم بتنظيم األنشطة األساسية لمنظمـة العفـو الدوليـة،    ) ٢(و)  ١(عليها في المادتين 

ويبلَّـغ الفـرع، أو المجموعـة    . ، أو ال يراعي أياً من أحكام هذا القانون األساسيومداومتها
جراء، كما تبلَّغ جميع الفروع األخرى، عنـد بحـث   المنْتَسبة، أو العضو قبل اتِّخاذ مثل هذا اإل

حرمان فرع من العضوية، كتابياً، باألسباب التي يعتَزم على أساسها حرمـان أي مـنهم مـن    
وتُتاح لمثل هذا الفرع، أو المجموعة المنْتَسبة، فرصـة تقـديم وجهـة نظـره، أو     . العضوية

رت اللجنة التنفيذية الدولية اتَّخاذَ مثل هذا اإلجـراء  فإذا قر. نظرها، إلى اللجنة التنفيذية الدولية
إزاء فرع، أو مجموعة منْتَسبة، أو عضو،  فإن للفرع، أو للمجموعة المنْتَسـبة، أو للعضـو،   

وتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء وعضـوين  . حقَّ االستئناف أمام لجنة استئناف العضوية
ي بالطريقة نفسها، ويخضعون للشـروط نفسـها، المنصـوص    منَاوبين، ينتخبهم المجلس الدول

وبمجرد الحرمـان مـن العضـوية، ال    . بالنسبة للجنة التنفيذية الدولية) أ( ٢٤عليها في المادة 
  .يجوز للفرع، أو للمجموعة، المنْتَسبة، أو للعضو، استخدام اسم منظمة العفو الدولية

  
  :الشؤون المالية 

  
ات يعينه المجلس الدولي بمراجعة سنوية لحسـابات منظمـة العفـو    يقُوم مراجع حساب -٤١

  .الدولية، التي تُعدها األمانة الدولية، وتُقدمها إلى اللجنة التنفيذية الدولية، والمجلس الدولي
  



ال يجوز دفع أي جزء من دخل منظمة العفو الدولية ، أو نقـل ملكيـة أي جـزء مـن      -٤٢
أو غير مباشرة ، إلى أي عضو من أعضائها في صورة أربـاح،   ممتلكاتها ، بصورة مباشرة

أو هبات، أو أنصبة، أو مكافآت، أو بأية صورة أخرى من صور الربح، إالَّ أن يكون مقَابـل  
  .عوض قيم  ومجزٍ

  
  :تعديالت القانون األساسي 

  
ويجوز . ت على األقليجوز للمجلس الدولي تعديل القانون األساسي بأغلبية ثُلثي األصوا -٤٣

وتُقَدم التعديالت المقْتَرحـة  . للجنة التنفيذية الدولية، أو ألي فرع من الفروع، اقتراح التعديالت
إلى األمانة الدولية قبل موعد اجتماع المجلس الدولي بتسعة أشهر على األقل، ويجب أن يكون 

وتتولَّى . بي من خمسة فروع على األقلالطَّلب المرفوع إلى المجلس الدولي مشفوعاً بتأييد كتا
األمانة الدولية إرسال التعديالت المقترحة إلى جميع الفروع، وإلى أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة    

  .الدولية
  
   
 


