مبادئ توجيهية:

الجوانب األخالقية ألنشطة معينة قد يضطلع بها في إطار الحملة االنتخابية
قبل مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018
تستند التوجيهات املقدمة يف هذه الوثيقة إىل إطار العمل واملمارسة احلاليني .1وهتم هذه التوجيهات يف املقام األول املرشحني
املضطلعني حاليا بدور يف االحتاد – وهذا يشمل املوظفني املعينني واملسؤولني املنتخبني.
إضافة إىل املبادئ األساسية من قبيل العدل واإلنصاف والشفافية وحسن النية والكرامة واالحارام املتبادل ينبي لألفراد الذين يتعني
عليهم املوازنة بني دورهم احلايل يف االحتاد وترشيحهم أن يأخذوا بعني االعتبار بوجه خاص املبادئ العامة يف اجملاالت الرئيسية
الثالثة التالية الوارد وصفها مبزيد من التفصيل أدناه( :ألف) استخدام موارد االحتاد؛ (باء) األنشطة املضطلع هبا يف إطار احلمالت
االنتخابية يف أحداث االحتاد؛ (جيم) التعاون مع ممثل الدول األعضاء.
ألف)
المبدأ العام:
●

استخدام موارد االحتاد
ال يجوز استخدام موارد االتحاد إال لغرض الوفاء بوالية المنظمة والنهوض بمصالحها الفضلى.

التطبيق :ينبي أن يكون املرشحون على وع بعدم استخدام أي موارد لالحتاد أو استيالل منصبهم احلايل – مبا يف ذلك دعم
املوظفني والسفر يف مهام رمسية واسارداد النفقات أو أي موارد مكتبية – بيرض تعزيز ترشيحهم .فالقيام بذلك قد مينح املرشحني
القادرين على احلصول على هذه املوارد ميزة غري مستحقة ويسمح هلم باالنتفاع شخصيا على حنو غري سليم من موارد خمصصة
لالستخدام الرمس فقط.

على سبيل املثال:
•

ينبي عدم القيام أو الارخيص بأي سفر رمس يف مهمة أو حدث إذا كان املسافر ال حيضر عادة هذا احلدث
يف السياق العادي ألداء واجباته الرمسية يف االحتاد .وعلى العكس من ذلك إذا كان موظف يف خدمة فعلية حيضر
عادة هذا احلدث يف سياق أداء واجباته الرمسية فإن ترشيحه ينبي أال يثنيه عن احلضور .ويرد أدناه مزيد من
التوجيهات حول السلوك الذي ينبي تبنيه عند حضور حدث رمس أو أثناء الذهاب يف مهمة.
ينبي عدم استخدام أي رمز من رموز االحتاد (أي علم االحتاد و/أو شعاره أو شعارات مؤمترات حمددة ينظمها
االحتاد) يف أي مواد تروجيية لارشيح معني .فقد يظهر ذلك خطأ على أنه تأييد رمس للمرشح .واملكتب املعين
باألخالقيات مستعد الستعراض مشاريع املواد وإسداء املشورة بشأن أي حاالت حمددة.
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يعترب املكتب املعين باألخالقيات من حيث املبدأ أن األنشطة اليت يضطلع هبا املرشحون يف إطار محلتهم االنتخابية ينبي أن تكون حمدودة إىل
أن تنته اإلجراءات اليت تضف الطابع الرمس على ترشيحهم.

•
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•

ينبي عدم استخدام حواسيب االحتاد وطابعاته ووسائل اتصاالته مبا يف ذلك حساباته يف وسائط التواصل
االجتماع وكذلك الورق الذي حيمل ترويسة االحتاد يف أي أنشطة يضطلع هبا يف إطار احلملة االنتخابية .وينبي
استعمال حساب خاص للربيد اإللكاروين (خارج عن نظام االحتاد) للمراسالت املتعلقة بأنشطة احلملة االنتخابية.
ويف حالة االتصال بالشخص عن طريق حسابه يف نظام االحتاد بشأن ترشيحه ينبي إعادة توجيه الرسالة إىل
حسابه اخلاص كما ينبي أن تتم مجيع املراسالت الالحقة من خالل هذه الوسيلة.
ينبي أال يلتمس املرشحون الدعم من موظف االحتاد املسؤولني عن أنشطة االتصاالت يف االحتاد (أو أي موظفني
آخرين يف االحتاد) إلعداد أي مواد تروجيية لارشيحهم .ويشمل ذلك طلب املشورة أو طلب صور أو مساعدة
أو تعليقات بشأن أي مواد تروجيية.

(باء)

األنشطة اليت يضطلع هبا يف إطار احلملة االنتخابية يف أحداث االحتاد

•

المبدأ العام:
●

ينبغي أال تتداخل األنشطة المتعلقة بالحملة االنتخابية مع تسيير شؤون االتحاد في األحداث الرسمية.

التطبيق :تتيح أحداث االحتاد – واملناسبات غري الرمسية واالجتماعية احمليطة هبذه األحداث – فرصة للتواصل مع ممثل الدول
األعضاء .وقد حيضر بعض املرشحني هذه األحداث بسبب مسؤولياهتم الرمسية يف االحتاد وآخرون بصفتهم احلالية كأعضاء يف وفد
إحدى الدول األعضاء .كما قد ال يكون ملرشحني آخرين أي سبب رمس حلضور احلدث ولكنهم يرغبون يف استيالل فرصة
اجتماع أصحاب املصلحة يف مكان واحد.
وعمال باملبدأين األساسيني املتمثلني يف العدل واإلنصاف ينبي أن يتمتع املرشحون بتكافؤ الفرص للتواصل مع ممثل الدول
األعضاء عندما جيتمعون يف هذا احلدث .ويف الوقت نفسه جيدر باإلشارة أن اليرض من هذه األحداث هو التعريف بأعمال
االحتاد يف جمال حمدد وليس استخدامه كمنتدى لتنظيم محلة انتخابية .ومن مث ينبي أن ميتنع األفراد عن التواصل مع ممثل الدول
األعضاء هبدف الارويج لارشيحهم أثناء أحداث االحتاد .وجيوز للمرشحني استيالل املناسبات غري الرمسية أو االجتماعية احمليطة
هبذه األحداث – ليس يف مكان احلدث ذاته – ألغراض األنشطة املتعلقة حبملتهم االنتخابية .وبشكل عام ينبي أن ميتنع
املرشحون عن أي سلوك يوح بأن العناية القصوى اليت جيب إيالؤها لشؤون االحتاد بدأت تتزحزح بسبب االهتمام باألنشطة
املتعلقة باحلملة االنتخابية.

على سبيل املثال:
•

•

التواصل بنشاط مع ممثل الدول األعضاء من أجل مناقشة ترشيح ما أثناء األعمال الرمسية قد حيد من قدرهتم على
التوصل إىل نتائج بشأن املسائل الرمسية خالل احلدث .ولذلك سيكون من األفضل جتنب التواصل بنشاط مع
ممثل الدول األعضاء بشأن مسائل االنتخابات خالل حدث ينظمه االحتاد .وينبي للمرشحني الذين يتم االتصال
هبم خالل حدث لالحتاد من أجل مناقشة ترشيحهم أن يدعوا الطرف املعين إىل مواصلة املناقشة خارج االجتماعات
الرمسية .ويفضل أن يكون ذلك يف اجتماع يقرر عقده بعد انتهاء أعمال اليوم وليس خالل اساراحة القهوة أو اليداء
(غالبا ما تتواصل خالل هاتني االساراحتني املناقشات املتعلقة مبسائل رمسية).
خالل أحداث االحتاد ينصح املرشحون بعدم استخدام مكان احلدث ألي أنشطة تتعلق حبملتهم االنتخابية.
ويشمل ذلك امتناعهم عن اإلدالء بأي بيانات حلملتهم االنتخابية أثناء جلسات االساراحة املنظمة برعاية الدول
األعضاء من أجل الارويج لارشيحهم .وجيوز للمرشحني على النحو املشار إليه أعاله أن يشاركوا يف أنشطة تتعلق
حبملتهم االنتخابية يف املناسبات غري الرمسية أو االجتماعية (من قبيل حفالت االستقبال اليت تستضيفها الدول
األعضاء) خارج مكان احلدث نفسه الذي ينظمه االحتاد.
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•

ينبي لألفراد الذين يسافرون إىل موقع حدث معني هبدف الارويج لارشيحهم – إن مل يكونوا يشاركون يف هذا
احلدث يف السياق العادي ألداء واجباهتم الرمسية – أن يقوموا بذلك وهم يف إجازة من االحتاد .وعالوة على ذلك
ينبي على النحو املشار إليه أعاله أال يتحمل االحتاد تكاليف مشاركة هؤالء األفراد يف احلدث .ويشجع األفراد
الذين يعتزمون املشاركة بصفة شخصية يف حدث ينظمه االحتاد على االتصال باملكتب املعين باألخالقيات من أجل
مناقشة اجلوانب احملددة لألنشطة ذات الصلة باحلملة االنتخابية.

(جيم)

التواصل مع الدول األعضاء

المبدأ العام:
●

ينبغي احترام القيم األساسية المتمثلة في االستقاللية والوالء لالتحاد والنزاهة حتى في حالة تنسيق ترشيح
مع دولة عضو.

التطبيق :ال شك يف أن الارشيح سيتطلب بعض التنسيق مع إحدى الدول األعضاء .وهذا النوع من التعاون مع دولة عضو ينبي
أال ينال من استقاللية الفرد ونزاهته بصفته موظفا يف اخلدمة املدنية الدولية وال من والئه لالحتاد .ويقتض احارام هذه املبادئ إيالء
اهتمام بالغ إىل إمكانية اعتقاد أن السلوك الذي يتبناه املوظف بصفة رمسية سيظهر كأنه يعرب عن مصاحل دولة عضو معينة و/أو
يهدف يف املقام األول إىل دعم مرشح ما بدال من خدمة مصاحل االحتاد .وينبي أال يكون هناك على اإلطالق ما يوح بأن
األعمال الرمسية احلالية منها واملستقبلية اليت يضطلع هبا باسم االحتاد تتأثر أو ستتأثر بشكل غري مناسب مقابل حصول مرشح
ما على الدعم.

على سبيل املثال:
•

•

ينبي أال يشمل تنسيق الارشيح تبادل املعلومات مع الدولة العضو اليت تشجع هذا الارشيح حبيث تكون هذه
املعلومات غري متاحة جلميع الدول األعضاء أو ال جيوز كشفها للجمهور العام .ويشمل ذلك املعلومات املتعلقة
بأداء املرشحني اآلخرين يف مكان العمل.
من املمكن أن تشمل األحداث اليت تنظمها الدول األعضاء من أجل الارويج لارشيح شخص معني إلقاء املرشح
خطابا أمام اجلمهور يوضح فيه رؤيته لالحتاد .ومن املمكن أيضا إعداد مواد مكتوبة يف هذا الصدد .وينبي
لألشخاص الذين يعملون أصال يف االحتاد أن يسعوا حصريا إىل اإلعراب عن آرائهم الشخصية كمرشحني دون أن
يضعوا استقالليتهم عن الدول األعضاء ونزاهتهم ووالءهم لالحتاد موضع تساؤل .وستكون أي رسالة تبدو على
أساس منطق أهنا تركز على انتقاد االحتاد و/أو أي من املرشحني اآلخرين بدال من أن تعرض رؤية إجيابية متعارضة
مع املبادئ األساسية املتمثلة يف حسن النية والكرامة واالحارام املتبادل ومتناقضة مع التزامات موظف اخلدمة املدنية
الدولية بأن يظلوا موالني لالحتاد وحيجموا عن اجملاهرة بالشكاوى .ومراعاة أيضا لألحكام الواردة يف اإلطار القانوين
الذي ينظم األنشطة اخلارجية (مبا يف ذلك اإلدالء ببيانات للصحافة وتقدمي مواد للنشر ذات صلة بأغراض االحتاد
أو أنشطته أو مصاحله) فإن املكتب املعين باألخالقيات على استعداد على أساس سري إلجراء استعراض مسبق
ألي مالحظات عامة أو مواد للنشر وإسداء املشورة بشأهنا.
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