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مسودة إعﻼن من مجلس التعاون الجمركي
عن المساواة بين الجنسين والتنوع في الجمارك

مجلس التعاون الجمركي:
وإذ يﻼحظ أن إدارات الجمارك في جميع أنحاء العالم ت ؤدي ع ددًا م ن المه ام المهم ة نياب ة ع ن حكوماته ا وتس اهم ف ي أه داف التنمي ة
الوطنية المتعلقة بتيسير التجارة وحماية المجتمع وتحصيل اﻹيرادات واﻷمن القومي ؛
اﻻعتراف بدور الجمارك في خلق بيئة تجارية آمنة يسهل الوصول إليها لجميع الجهات المعنية واصحاب المصلحة على الحدود ؛
اﻻعتراف بأن المساواة بين الجنسين والتنوع يتفقان مع اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان الص ادر ع ن اﻷم م المتح دة ) ، (1948وهم ا
بالتالي أمران حاسمان لجميع الدول وجميع إدارات الجمارك ؛
يدرك بأن المساواة بين الجنسين والتنوع هما شرطان أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل ؛

دعم الهدف رق م  5م ن أه داف التنمي ة المس تدامة لﻸم م المتح دة ﻻجن دة  2030لتحقي ق المس اواة ب ين الجنس ين وتمك ين جمي ع النس اء
والفتيات  ،و"اﻹعﻼن المشترك لمنظمة التجارة العالمي ة بش أن التج ارة والتمك ين اﻻقتص ادي للم رأة" ) (2017ال ذي يعت رف
بمساهمة سياسات التجارة الشاملة في تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين اﻻقتصادي للمرأة والتأثير اﻹيجابي الﻼحق عل ى
النمو اﻻجتماعي واﻻقتصادي ؛
التأكي د عل ى أن المس اواة ب ين الجنس ين والتن وع أساس يان لض مان اﻷداء وج ودة الخدم ة داخ ل الجم ارك  ،وبالت الي يج ب أخ ذها ف ي
اﻻعتبار في عمليات صنع القرار على جميع المستويات ومراقبتها باستمرار لتقييم التقدم ؛
يدرك أهمية أن تعكس إدارات الجمارك المجتمع الذي تخدمه  ،وأن تدعم القيم القوية للحكم الرشيد والش فافية والتمثي ل وإش راك جمي ع
الجهات المعنية وعدم التسامح مع أي نوع من التمييز ؛
اﻻشارة إلى الجهود التي بذلتها بالفعل منظمة الجمارك العالمية وأعضاؤها للنهوض بالمساواة بين الجنسين والتنوع في الجمارك ،
بما في ذلك تطوير أداة التقييم التنظيمي للمساواة بين الجنسين ) (GEOATوحزمة التدريب المختلطة بشأن تعزيز المساواة
بين الجنسين والتنوع في الجمارك ؛
تأكيد التزام منظمة الجمارك العالمية بالترويج وتعزيز المساواة والتنوع بين الجنسين في الجمارك من خﻼل الحف اظ عل ى تعاونه ا م ع
شركاء التنمية اﻵخرين والمنظمات التجارية في هذا الموضوع وتعزيزه ؛ و

العزم على التعاون لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع في الجمارك ؛
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يعلن أنه :
 .1يدعو إدارات الجمارك إلى اعتماد سياسة عدم التمييز على أساس الجنس و  /أو العرق و  /أو أي أسس أخرى على النحو المنصوص
عليه في قوانين مكافحة التمييز في البلدان اﻷعضاء .وفي هذا الص دد  ،يح ث اﻷعض اء عل ى ض مان معامل ة جمي ع م وظفي الجم ارك
صا متكافئة فيما يتعلق بالتوظيف والترقية والراتب والمزايا واﻹجراءات التأديبية
معاملة عادلة ع لى أساس اﻷداء والقدرة  ،ومنحهم فر ً
وإنهاء الخدمة وتسريح العمال ؛
 .2يشجع إدارات الجمارك على تبادل الخبرات فيما يتعلق بتطبيق المساواة بين الجنسين والتنوع في الجمارك ؛
 .3يشجع إدارات الجمارك على تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمنهجيات الرصد والتقييم لتقييم التقدم المحرز ف ي تحقي ق المس اواة ب ين
الجنس ين والتن وع ف ي الجم ارك  ،بم ا ف ي ذل ك جم ع البيان ات المص نفة حس ب الج نس  ،والمش اركة ف ي التق ارير الطوعي ة ع ن التق دم
المحرز في هذا العمل ؛
 .4يدعو إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بشأن موضوع المساواة بين الجنسين والتنوع  ،بما في ذلك الوكاﻻت الحكومي ة اﻷخ رى
وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص )بما في ذلك الجمعيات التي تمثل النساء التجار( والجمعيات الحدودية  ،لتعزيز نهج منسق في
تنفيذ المساواة بين الجنسين وبيئة جمركية شاملة طوال عملية التجارة بأكملها ؛
 .5دعم تعزيز التوازن ب ين العم ل والحي اة لم وظفي الجم ارك  ،وتوفيرترتيب ات عم ل مرن ة كلم ا أمك ن ذل ك  ،لتعزي ز بيئ ة عم ل ص حية
للموظفين ؛
 .6يؤكد أهمية منع أي نوع من المضايقات و  /أو العنف المبني على أساس الجنس بين الموظفين في جميع مجاﻻت الجم ارك  ،أو الت ي
يرتكبها الموظفون تجاه الجمهور والعكس ؛
 .7يشجع إدارات الجمارك على مواصلة تعزيز فرص تنمية المهارات القيادية للنساء والفئ ات اﻷخ رى اﻻق ل تمث يﻼ م ن خ ﻼل مب ادرات
هادفة مثل برامج التوجيه و اﻻرشاد ؛ و
 .8يشجع أمانة منظم ة الجم ارك العالمي ة  ،كممث ل لمختل ف أعض اء منظم ة الجم ارك العالمي ة  ،عل ى اﻻلت زام بسياس اتها بش أن المس اواة
والتنوع بين الجنسين ومشاركتها  ،كتشجيع ﻹدارات الجمارك.

مجلس التعاون الجمركي يدعو إدارات الجمارك و أمان ة منظم ة الجم ارك العالمي ة لتنفي ذ سياس ات وإج راءات وأنش طة ش املة
ومس تدامة لتعزي ز المس اواة ب ين الجنس ين والتن وع ف ي الجم ارك بم ا يتماش ى م ع اﻻلتزام ات الم ذكورة أع ﻼه .كم ا ي دعو الحكوم ات
والقطاع الخاص وأعضاء المجتمع الدولي إلى دعم الجمارك في جهودها للنهوض بالمساواة بين الجنسين والتنوع.

وفي هذا الصدد  ،يعتزم مجلس التعاون الجمركي تقديم تقري ر ع ن التق دم المح رز ف ي تنفي ذ ه ذا اﻹع ﻼن بش أن المس اواة ب ين
الجنسين والتنوع في الجمارك بمناسبة انعقاد مجلس منظمة الجمارك العالمية كل عام.
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