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 ٢٠١٩ آب/أغسطس ٥
 

 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإاألصل:   

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

 (ب) من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر٢٣البند 
  )Add.1وإضافتها  GC(63)/1(الوثيقة 

 

 شؤون الموظفين

 المرأة في األمانة

 تقرير من المدير العام

 

  

 ملخص
 

  الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم معلومات، عمالً بالجزء باء من القرارGC(61)/RES/15  الذي اعتمده
ام في  بتمبر  ٢١المؤتمر الع نات ٢٠١٧أيلول/س ا ديم بي لك القرار، وتق ذ ذ دابير المتخذة لتنفي ، عن الت

ذا التقرير الفترة من  ل ه م ة. ويش ان ة عن المرأة في األم ائي ه  ١إحص إلى  ٢٠١٧حزيران/يوني
 .٢٠١٩حزيران/يونيه  ١

  
 اإلجراء الموصى به

  
  ى بأن ينظر مجلس المحافظين في هذا التقرير ويحيط به علماً وأن يحيله إلى المؤتمر العام للنظر يوص

 ً اء بأن تدعم دعما جهود األمانة في توظيف  فعاالً  فيه وتأييد نداء المدير العام إلى جميع الدول األعض
 النساء.
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  شؤون الموظفين

  المرأة في األمانة

  تقرير من المدير العام

  

مة  -ألف  مقّدِ

تين ( -١ تجابةً للجزء باء من القرار ٢٠١٩أُِعدَّ هذا التقرير للدورة العادية الثالثة والس ) للمؤتمر العام اس
GC(61)/RES/15  نة"). وفي الفقرة مدير  ٩("المرأة في األما عام من ال من منطوق ذلك القرار، طلب المؤتمر ال

مل هذا التقرير  نتين إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام عن تنفيذ هذا القرار. ويش العام أن يقِدّم تقريراً كل س
  .٢٠١٩حزيران/يونيه  ١إلى  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١الفترة من 

اني في برامج وقد أُحرِ  -٢ بة تمثيل المرأة في األمانة وتعميم اعتبارات  المنظور الجنس ز تقدم في رفع نس
الوكالة وعملياتها. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، ارتفعت النسبة المئوية للنساء اللواتي يشغلن وظائف ثابتة في 

 لى معدل في الوكالة حتى هذا التاريخ.، وهو أع٪٣٠٫٢لتصل إلى  ٪٠٫٨الفئة الفنية والفئات العليا بمعدل 

  

  اإلجراءات المتخذة من األمانة لتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين  -باء

على تنفيذ سياسة شاملة للمساواة بين الجنسين تتناول التوازن بين الجنسين  ٢٠٠٧دأبت األمانة منذ عام  -٣
اني، في ب درت ٢٠١٩رامج الوكالة وعملياتها. وفي في التوظيف وكذلك تعميم اعتبارات المنظور الجنس ، أص

د دعم تنفيذ  انية خريطة طريق داخلية قص انية داخلية منقّحة. وتُعد خطة العمل الجنس األمانة خطة عمل جنس
مل الجهود  ح هذه الخطة المهام والمعالم حول أربعة أهداف، تش ين. وتوّضِ اواة بين الجنس ة الوكالة للمس ياس س

د تحقيق ا الً عن الخطوات الرامية إلى تعميم على نحو ممنهج المبذولة قص ين في األمانة فض لتوازن بين الجنس
  للشواغل الجنسانية في األنشطة البرنامجية. واألهداف األربعة لخطة العمل الجنسانية هي كما يلي:

 تعزيز جهود تحقيق التوازن بين الجنسين في أمانة الوكالة  

  برامج الوكالة وأنشطتهاتعزيز تعميم المنظور الجنساني في  

 تحسين االتصاالت الداخلية والخارجية بشأن عمل الوكالة في مجال المساواة بين الجنسين  

 الترويج لبيئة مواتية داعمة للمساواة بين الجنسين  

  وتقدم األقسام الفرعية التالية موجزاً عن األنشطة المدرجة ضمن الفئات األربع السالفة الذكر.

افة إلى ذلك،  -٤ ين. باإلض يق جهود الوكالة في مجال التوازن بين الجنس رية تنس عبة الموارد البش تتولى ش
يق البرامج كجزء من اإلدارة ٢٠١٨ومنذ آذار/مارس  اني في وظيفة تنس ، تم إدراج وظيفة تعميم المنظور الجنس
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يق. وتحظى هذ ؤون التنس من مكتب المدير العام لش ال القائمة على النتائج ض ه المبادرة بدعم من جهات االتص
  المعنية بالشواغل الجنسانية التي تؤازر الجهود الرامية إلى تحسين المساواة بين الجنسين في الوكالة.

 اإلجراءات المتخذة لتعزيز جهود تحقيق التوازن بين الجنسين في أمانة الوكالة  -١-باء

ل  -٥ ي، تواص اس ابعة من النظام األس مان وجود موظفين يتمتَّعون عمالً بالمادة الس األمانة العمل على ض
اص الفني والنزاهة. ومع عدم اإلخالل بهذا االعتبار، تولى المراعاة الواجبة  تويات الكفاءة واالختص بأعلى مس
شتراكات األعضاء في الوكالة وألهمية اختيار جهاز الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن. كما أن  لنسب ا

د ةاألمان ترش ، الذي يطلب، من بين جملة أمور، من المدير العام بأن GC(61)/RES/15.Bبقرار المؤتمر العام  تس
اء غير الممثَّلة أو  وص من البلدان النامية ومن الدول األعض تقدامهم على وجه الخص يكون ذلك من خالل "اس

اواة المرأة في التمثيل عل عى لبلوغ هدف مس اً؛ وأن يس توى جميع المجموعات والفئات الممثَّلة تمثيالً ناقص ى مس
  .الوظيفيّة في الوكالة، بما في ذلك الوظائف العليا على مستوى تقرير السياسات واتِّخاذ القرارات"

لة من خالل وسائل مختلفة مثل التحلي  -٦ واصلت األمانة وضع الوكالة في مكانة تجعلها جهة العمل المفضَّ
االجتماعي واالنخراط مع منظمات مهنية وعقد حلقات دراسية شبكية  بروح المبادرة في استخدام وسائل التواصل

ورسائل إخبارية شهرية للوصول إلى عدد كبير من المترشحين المحتملين من طائفة واسعة من الدول األعضاء. 
اركت الوكالة في حملة  اء’ولقد ش ملت مبادرة التوظيف اال٢٠١٨و ٢٠١٧في ‘ ِمهن عالمية للنس ية . وش فتراض

ة أنش فته فرص بكي بص طة الترويج لمعرض على اإلنترنت خاص بالِمهن. وانتهزت الوكالة هذا المعرض الش
سيما الفرص المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأجرت  فريدة لعرض ما تزخر به من فرص للتوظيف، ال 

حتملين من جميع أن ١٠٠أكثر من  حاء العالم. وقد أّكدت الوكالة محادثة إلكترونية على اإلنترنت مع مرّشحين ُمـ
اركتها في فعالية "المهن العالمية" في  اركة في ٢٠١٩مش ل األمانة البحث عن مثل هذه الفرص والمش تواص ، س

  هذا النوع من منصات التواصل الخارجي الخاصة بالمرأة، بهدف الوصول إلى أوسع جمهور ممكن.

اء ل -٧ ل األمانة العمل عن كثب مع الدول األعض حات وتواص زيادة الوعي بفرص التوظيف للمرش
ية  مل جميع فعالية التوظيف، بما في ذلك بعثات التوظيف ومعارض الِمهن والحلقات الدراس المؤهالت. وتش

  الشبكية، إلخ، عنصر المساواة بين الجنسين.

مان قدر أكبر من التنوع من حيث التواز -٨ د ض ة بالتوظيف قص اتها الخاص ياس ن وقامت األمانة بتنقيح س
واء في لجان المقابالت. كما أطلقت األمانة تدريباً لفائدة مديري  ين والتوزيع الجغرافي على حد س بين الجنس

  التوظيف وأعضاء لجان المقابالت بشأن الحد من التحيّز الالشعوري في عملية التوظيف.

  ة وأنشطتهااإلجراءات المـُتـّخذة لتعزيز تعميم المنظور الجنساني في برامج الوكال  -٢-باء

املة من قبيل المنظور  -٩ رورة مراعاة الجوانب الش ؤولية على النتائج في برامج الوكالة ض مل المس تش
طة البرنامجية وتنفيذها. وقبل التخطيط  اني عند التخطيط لألنش -٢٠٢٠لبرنامج الوكالة وميزانيتها للفترة الجنس

اني ٢٠٢١ اريع تحليالً من المنظور الجنس اريع الخاصإ للتقييم ما، يجري مديرو المش م  ةذا كانت المش بهم تتَّس
اريع  جيع مديري المش افة إلى ذلك، تم تش انية أم بالحيادية إزاء تلك االعتبارات. وإض بمراعاة االعتبارات الجنس
انية، حيثما اقتضى األمر ذلك. ومن أجل هذه الغاية،  أن الشواغل الجنس تنباط نواتج ومؤشرات األداء بش على اس

ع من مقررات التدريب على اإلدارة القائمة على  تم وض اريع وتم دمجها ض مبادئ توجيهية لفائدة مديري المش
  النتائج بهدف بناء قدرات الموظفين في هذا المجال.
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املة، بما في ذلك،  -١٠ ائل الش ماً حول المس اريع التعاون التقني قس روع من مش ميم لمش مل كل تص ويش
كان ذلك مناسباً، وصفاً بشأن الجهود الرامية إلى تقييم إختالف األثر بالنسبة  المنظور الجنساني، حيث يرد، حيثما

ضع، في  للمرأة والرجل وفي الوقت الحاضر ترّكز سبعة مشاريع على صحة المرأة، وعلى تغذية األمهات والرُّ
  حين يرّكز اثنان على المرأة في مجال الزراعة، والنساء والمخاطر البيئية.  

إختيار مشاريع تجريبية إلختبار تدابير تعميم المنظور الجنساني. ويشمل ذلك، مشاريع  ، تم٢٠١٨وفي  -١١
من اإلدارات المعنية، وتتناول مختلف أنواع تدخالت الوكالة، من قبيل مشاريع التعاون التقني، والمشاريع البحثية 

ادي عن تعم ع دليل إرش طة التدريبية. وكخطوة مقبلة، يجري وض قة، واألنش اني وتدابير المنس يم المنظور الجنس
بناء القدرات ذات الصلة من أجل مساعدة مديري الوكالة في تحقيق األهداف المراعية للمنظور الجنساني المحددة 
لكل مرحلة من دورة المشاريع. وبعد االنتهاء من التمرين التجريبي، سيُجرى استعراض من أجل تحديد الدروس 

  ع أخرى في المستقبل.المستفادة وإدماجها ضمن مشاري

وتشكل زيادة تمثيل عدد المتحدثين والمشاركين من النساء في مؤتمرات الوكالة وغير ذلك من الفعاليات  -١٢
عنصراً آخر من عملية تعميم المنظور الجنساني. بينما تعتمد الوكالة على الدول األعضاء على أن تقدم توصيات 

ل الجهود من أجل تعز حات مؤهالت، تتواص تفيدات من بمترش اِركات في التدريب، ومس اء كمش اركة النس يز مش
المنح الدراسية، وزائرات علميات، ونظيرات في المشاريع، وباحثات، وخبيرات، وأعضاء في أفرقة المناقشات. 

  وتشمل األمثلة المستقاة من الفترة المشمولة بهذا التقرير ما يلي:

 ؛)٩/٢٠١٨مشارِكة في مدارس إدارة المعارف ( ٪٥٦  

 ارِكة و ٪٤٥ ية لمعهد القانون النووي  ٪٤٢مش يطات إبّان الحلقات الدراس رات/ووس من المحاض
  )؛١٠/٢٠١٨(

 ارِكة في الندوة الدولية لعام  ٪٥٣ عاعية  ٢٠١٨مش أن إبالغ الجمهور بالطوارئ النووية واإلش بش
  )؛١٠/٢٠١٨(

 ؛)١١/٢٠١٨( بشأن الضمانات الدولية ٢٠١٨إناث في أفرقة المناقشة في ندوة  ٪٤٢  

 ؛١١/٢٠١٨الطاقة النووية (إدارة بي مدارس تدرممثلة بين م ٪٣٤(  

 ة في المؤتمر الوزاري لعام  ٪٣٤ أن العلوم والتكنولوجيا النووية  ٢٠١٨إناث في أفرقة المناقش بش
  ؛)١١/٢٠١٨(

 قة في مجال  ٢٥رئيس تحقيق علمي في  ٣٦٤ممثلة بين  ٪٤١ اريع البحثية المنّس روع من المش مش
  )؛ ١٢/٢٠١٨-١صحة البشرية (ال

 ١٢/٢٠١٨-٢( ٢٠١٨مشارِكة في برنامج التدريب في مجال الضمانات لعام  ٪٦٧.( 

جع الدول األعضاء على تعيين، من بين اإلناث، مسؤول االتصال  -١٣ بة لفعاليات التعاون التقني، تُش وبالنس
اركة في اال يالوطني، وللمش ول على منح دراس فة جتماعات وحلقات العمل وللحص ة وللزيارات العلمية وبص

ودعماً لهذا النهج، نُظمت فعالية جانبية بعنوان "النساء في المجال النووي: القيادة ألغراض برنامج  جهات نظيرة.
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تين للوكالة. وفي عامي  ارك ٢٠١٨و ٢٠١٧التعاون التقني في أفريقيا" على هامش المؤتمر العام الثاني والس ، ش
ية،  من جميع أنحاء ٩١٩٥مجموع  لين على منح دراس من النظراء، والحاص العالم في برنامج التعاون التقني ض

 ٪٣٣والزائرين العلميين، والمشاركين في االجتماعات والدورات التدريبية. وبذلك، فإن نسبة مشاركة المرأة هي 
اركة في الزيارات العلمية والدورات التدريبية واال اريع أخرى وبنفي المش بة جتماعات وفي مش فة  ٪٢٩س بص

  جهات نظيرة.

خذة لتحسين االتصاالت الداخلية والخارجية بشأن عمل الوكالة   -٣-باء تـّ ُ اإلجراءات المـ
  في مجال المساواة بين الجنسين

بك -١٤ فحة على الموقع الش انية مع إطالق ص ايا الجنس أن القض لية بش طتها التواص  يعّززت األمانة من أنش
اء محتوى حول  فحة الحديثة اإلنش وع. وتقدم هذه الص صة لهذا الموض اواة بين اللوكالة مخّص لتزام الوكالة بالمس

الجنسين وكيف ينطبق ذلك في أنشطة الوكالة من خالل سرد قصص نجاح في هذا الصدد. ويُتيح الموقع الشبكي 
أن التو حين المحتملين، من قبيل ُكتيب الوكالة بش تهدف اإلناث موارد للمترش ظيف، "المرأة في الوكالة" الذي يس

افة إلى ذلك، يُتيح الموقع  مل تدابير لجعل الوكالة أكثر جاذبية للموظفين كجهة عمل. باإلض من الجمهور ويش
  .يعتبارات المنظور الجنساناطالع على أحدث المقاالت والفعاليات واألخبار، التي تراعي الشبكي اال

ائفة من األنشطة تهدف إلى زيادة الوعي والرؤية بشأن القضايا الجنسانية، مع واصلت األمانة إجراء ط -١٥
تسليط الضوء على النساء الخبيرات في المجال النووي وإلهام األجيال األصغر سناً بالبحث عن الفرص التعليمية 

  والمهنية في العلوم والتكنولوجيا.  

تين والثا -١٦ تين، أتاحت فعاليتان جانبيتان معنونتين، على وخالل دورتي المؤتمر العام الحادية والس نية والس
ين’التوالي:  افة للتكافؤ بين الجنس ة’و‘ القيمة المض ين: القيادة في الممارس اواة بين الجنس منتديات ‘ تحقيق المس

  للمناقشة وشملت أعضاء فرق المناقشة من الدول األعضاء، واألمانة وغير ذلك من المنظمات الدولية.

لت األ -١٧ لدولي للمرأة (وواص ، نّظمت ٢٠١٨آذار/مارس). وفي  ٨مانة عقد فعاليات لالحتفال باليوم ا
عوري، وأثره على حياتنا اليومية، وكيف يمكن مراعاة الجوانب غير  ة حول التحيّز الالش األمانة فرقة مناقش

مولية. وفي  اء منظمة أكثر ش اء في قص’، تم عقد فعالية بعنوان ٢٠١٩المرئية في تفكيرنا إلنش ص ملهمة لنس
ين. ‘المجال النووي اواة بين الجنس د تحقيق المس ، بهدف إلهام الجمهور في جهوده الفردية والجماعية قص

زات في المجال النووي.فوعرضت ال   عالية ثالث محادثات قصيرة من طرف نساء ُمبّرِ

نوي بعيد البنات لمدينة فيينا في العامين  -١٨ اركت األمانة في االحتفال الس . واستضافت ٢٠١٩و ٢٠١٨وش
جيع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين  نة على التفكير في الِمهن التي تُمثَّل فيها  ١٦و ١١األمانة فعالية لتش س

اء عادة تمثيالً ناقصاً، مثل العلوم أو التكنولوجيا ا اركين حضور حلقات النس نِحت الفرصة لبعض المش لنووية. ُس
اميمي والتعاون. أدت هذه الفعالية إلى زيادة الوعي  عمل للتعرف على اإللكترونيات والبرمجة والتفكير التص

وأتاحت  ١)STEM( بشأن الخيارات المهنية المتاحة أمام اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
 ف على عمل الوكالة.فرصة للتعر

  

 
 (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات). STEMطلق على هذه التخصصات باللغة اإلنكليزية يُ  ١
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  اإلجراءات المـُتـّخذة للترويج لبيئة مواتية داعمة للمساواة بين الجنسين -٤-باء

تواصل األمانة رصد واستعراض قواعدها وترتيباتها المتصلة بتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وتضم  -١٩
اعات الدوام؛ وترتيبات العمل بدوا م جزئي؛ وإمكانية العمل من المنزل؛ القواعد والترتيبات الحالية مرونة س

بة لألمهات الجدد؛ واإلجازة  اعة بالنس تراحة للرض وإجازة األمومة؛ وإجازة األبوة؛ وإجازة التبني؛ وفترات االس
رية الطارئة؛ ومركز رعاية األطفال الكائن في مركز فيينا الدولي. وفي  ، نقّحت األمانة قاعدتها ٢٠١٩األس

  لعمل، بإدخال تغييرات على متطلبات الوقت األساسي وإتاحة مرونة أكبر للموظفين.  الخاصة بمرونة ساعات ا

ً ٢٠١٨وفي  -٢٠ ً  ، أطلقت األمانة تدريبا ة: الترويج لبيئة عمل محترمة".   إجباريا بعنوان "القيّم في الممارس
ية للوكالة (النزاهة، واالحترافية، و اس لوك،  حترام التنوع) إلىاويتناول التدريب القيّم األس جانب معايير الس

واإلبالغ عن سوء السلوك، وحماية قناة التبليغ، والغش. ويُرِوج التدريب إلى بيئة مواتية لجميع الموظفين ليتمكنوا 
 من بذل قصارى جهدهم في أداء عملهم ضمن بيئة عمل محترمة وشاملة.

  

  الشراكات  -جيم

  الشراكات مع األمم المتحدة  -١-جيم

اواة بين واأل ٢٠١٢منذ عام  -٢١ أن المس ارك في خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بش مانة تش
ن المرأة التي أيَّدها مجلس يالجنسين وتمكين المرأة، وهي خطة ترمي إلى تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين وتمك

يق في عام  اء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنس ، تم تحديث إطار ٢٠١٨. وفي ٢٠٠٦الرؤس
ين وتمكين المرأة، الذي يتألف من خطة العمل  اواة بين الجنس اءلة للترويج للمس على نطاق المنظومة،  ٠-٢المس

تدامة وتعزيز التوافق مع  ياق أهداف التنمية المس رات جديدة على النتائج المعيارية واإلنمائية في س مل مؤش ليش
  مستويي الهيئة والبلد بصفة عامة.  

انية في المنظمات الدولية األخرى التي يوجد وو -٢٢ ؤون الجنس يق الش لت األمانة التعاون مع جهات تنس اص
  لالحتفال باليوم الدولي للمرأة. ٢٠١٩و ٢٠١٨مقرها في فيينا. ونُِظّمت فعاليات مشتركة في العامين 

  مشاركة الدول األعضاء  -٢-جيم

ألة -٢٣ اء مس اركة الوثيقة مع الدول األعض ً  تعتبر المش مان تحقيق الوكالة تقدُّما أكثر في عملها  جوهرية لض
ات. وتحافظ  ل الممارس ين من خالل تبادل بناء لألفكار والتحديات وأفض اواة بين الجنس الرامي إلى تحقيق المس
حات المؤهَّالت على  جيع المرشَّ اء من أجل تش أن تعيين النس اء بش تباقي مع الدول األعض األمانة على حوار اس

  م لشغل وظائف شاغرة.التقدُّ 

واً ترتيبات مع األمانة لتزويدها بموظفين فنيين مبتدئين. وقد مّولت فرادى  -٢٤ رة دولة عض تتخذ اثنتا عش
اء نفقات توظيف  مولة بالتقرير، وكان من بينهم  ٦٦الدول األعض امرأة.  ٣٠موظفاً فنياً مبتدئاً خالل الفترة المش

 األخرى التخاذ ترتيبات مماثلة.وتواِصل األمانة مناقشاتها مع األعضاء 
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ب المدير العام بإطالق فرع فيينا لمبادرة  -٢٥ المناصرين الدوليين للقضايا الجنسانية" في حزيران/يونيه ’ورحَّ
ما التزامات ٢٠١٧ د الفريق بتحقيق التكافؤ وقدَّ ؤون اإلدارية على تعهُّ ، ووقَّع إلى جانب نائبة المدير العام للش

ً ملموسة بالمضي قُدُ  بعمل الوكالة بشأن المسائل الجنسانية. وألتزم المدير العام باستعراض وتحديث خطة العمل  ما
. وتعهدت نائبة المدير العام ورئيسة إدارة الشؤون اإلدارية بإجراء استقصاء ٢٠١٩الجنسانية، التي اُستكِملت في 

يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الوكالة.   بين الموظفين من أجل تحديد مستويات الوعي، والمعرفة، والدراية فيما
اء للموظفين في  تقص ت نتائج االس انية  ٢٠١٨وُعِرض ع خطة العمل الجنس اعد ذلك على تنوير عملية وض وس

  وأنشطة الوكالة لزيادة التوعية.  

اء في حزيران/يونيه  -٢٦ أت الدول األعض دقاء المرأة في المجال النووي"  ٢٠١٧وأنش "مجموعة أص
ر األ اء هذه المجموعة من امانة وتحض واً إلى  ١٤جتماعاتها.  وقد ارتفع عدد أعض واً  ٣٢دولة عض دولة عض
لت المجموعة ناشطة في مناقشة أفضل الممارسات لدعم عمل الوكالة اوماز ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١اعتباراً من 

 من المنظور الجنساني.

  

  تمثيل المرأة في األمانة  -دال

اء ف -٢٧ بة النس بة ارتفعت نس مولة بالتقرير بنس وبلغت  ٪٠٫٨ي الفئة الفنية والفئات العليا خالل الفترة المش
بة  توياتها في تاريخ الوكالة بنس ح النتائج ٪٣٠٫٢اآلن أعلى مس وماً بيانية توض كاالً ورس من المرفق أش . ويتض

  المذكورة أدناه.

  البيانات اإلحصائية  -١-دال

موظفة، وهو  ٩١٠عدد اإلناث في الوظائف الثابتة في األمانة ، بلغ مجموع ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١في  -٢٨
  من عدد الموظفين. ٪٤٤٫٥ما يمثِّل 

  :ة ام ات الع دم ة الخ ة  ٪٦٣٫٨فئ ب ة بنس ارن ه  ٪٦٥(مق في  ٪٦١٫١، و٢٠١٧في حزيران/يوني
  )؛٢٠١٥حزيران/يونيه 

  :بة  ٪٣٠٫٢الفئة الفنية والفئات العليا في  ٪٢٧٫٨، و٢٠١٧في حزيران/يونيه  ٪٢٩٫٤(مقارنة بنس
  ).٢٠١٥حزيران/يونيه 

  وتقتصر الفقرات التالية على الموظفين الثابتين في الفئة الفنية والفئات العليا. -٢٩

  وكانت النسبة المئوية للنساء في مختلف الفئات الوظيفية على النحو التالي: -٣٠

  :؛٢٠١٥في  ٪٢١٫٤و ٢٠١٧في  ٪٢٢٫٦(مقارنة بنسبة  ٪٢٣٫٥المجال العلمي/الهندسي( 

  :٢٠١٥في  ٪٣٩٫٤و ٢٠١٧في  ٪٤٠٫٤(مقارنة بنسبة  ٪٤١٫٠والمجال اإلداري.(  
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ي، إال -٣١ توى العالي من المجال العلمي/الهندس ظل أعلى في  عافرتأن اال وارتفع تمثيل المرأة في المس
  المجال اإلداري:

  :ي بة  ٪٢٧٫٣المجال العلمي/الهندس في  ٪٢١٫٤، و٢٠١٧في حزيران/يونيه  ٪١٨٫٢(مقارنة بنس
  )؛٢٠١٥حزيران/يونيه 

   :ال اإلداري ة  ٪٣٦٫٠المج ب ة بنس ارن ه  ٪٣٦٫٧(مق في  ٪٣٩٫٤، و٢٠١٧في حزيران/يوني
  )؛٢٠١٥حزيران/يونيه 

  ثَّلة تمثيالً ناقصاً في جميع الفئات العُمرية باستثناء المجموعة العمرية بين َمـ  ٢٩و ٢٠والمرأة ُمـ
  .٥٠-٤٦وضوحاً في فئة الموظفين البالغة أعمارهم بين عاماً. وثمة عدم توازن بصورة أكثر 

  الطلبات والتعيينات  -٢-دال

اء  -٣٢ بة الطلبات الواردة من النس مولة بالتقرير، بلغت نس من بين الطلبات البالغ  ٪٣٢٫٨خالل الفترة المش
بة  ٤٠٧٥٤عددها  لة في فترة  ٪٣٣٫٦طلباً مقارنة بنس جَّ بة ٢٠١٧-٢٠١٥المس لفترة خالل ا ٪٣١٫٥، ونس
٢٠١٥-٢٠١٣.  

اء  -٣٣ حين  ٪٣٦٫٩وتمثِّل النس بة ‘المؤهَّلين جيداً ’من المرشَّ مولة  ٪٤١٫٢، مقارنة بنس في الفترة المش
  :٢٠١٥-٢٠١٣خالل الفترة  ٪٢٩٫٢بالتقرير السابق و

  :ي بة  ٪٢٨٫٠المجال العلمي/الهندس ابق  ٪٢٧٫٩(مقارنة بنس مولة بالتقرير الس في الفترة المش
  ).٢٠١٥-٢٠١٣رة خالل الفت ٪٢٠٫٩و

  :بة  ٪٤٥٫٣المجال اإلداري ابق و ٪٥٤٫٢(مقارنة بنس مولة بالتقرير الس  ٪٣٦٫٧في الفترة المش
  ).٢٠١٥-٢٠١٣خالل الفترة 

اء  -٣٤ بة  ٪٣٥٫١وتمثِّل النس حين المعيَّنين، مقارنة بنس مولة بالتقرير  ٪٣٧٫٣من المرشَّ في الفترة المش
  :٢٠١٥-٢٠١٣خالل الفترة  ٪٣٧٫٦السابق و

 مقارنة بنسبة  ٪٢٨٫٣موظفاً ُعيِّن حديثاً بلغت نسبة النساء  ١٢٠مجال العلمي/الهندسي: من بين ال)
ابق و ١٠٩من بين  ٪٢٣٫٩ مولة بالتقرير الس  ١٢٠من بين  ٪٢٦٫٧موظفا ُعيِّن في الفترة المش

  )؛٢٠١٥-٢٠١٣موظفاً ُعيِّن خالل الفترة 

  اء موظفاً ُعيِّن  ٩٩المجال اإلداري: من بين بة النس بة  ٪٤٥٫٥حديثاً بلغت نس  ٪٥٢٫٢(مقارنة بنس
ً  ٩٢من بين  ابق و موظفا مولة بالتقرير الس موظفاً ُعيِّن  ٩٩من بين  ٪٤٥٫٥ُعيِّن في الفترة المش

  )؛٢٠١٥-٢٠١٣خالل الفترة 

فوف  -٣٥ بة التمثيل في ص بيل رفع نس ين بالتزامن مع بذل جهود في س ويولى االهتمام للتوازن بين الجنس
 ً ت عليه قرارات المؤتمر العام، وأحدثها الجزء  الدول األعضاء غير الممثَّلة أو الممثَّلة تمثيالً ناقصاً، وفقا لما نصَّ

  .GC(61)/RES/15ألف من القرار 
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  العقود الطويلة األجل  -٣-دال

 ٢٠١٧في حزيران/يونيه  ٪٢٥٫١(مقارنة بنسبة  ٪٢٣٫٢تبلغ نسبة الحاصالت على عقود طويلة األجل  -٣٦
بة لدى الرجال ٢٠١٥في حزيران/يونيه  ٪٢٩٫٤و بة  ٪٣٣٫٣)، في حين تبلغ هذه النس في  ٪٣٣٫٧(مقارنة بنس

  ).٢٠١٥في حزيران/يونيه  ٪٣٦٫٧و ٢٠١٧حزيران/يونيه 

  مقارنة بنسبة  ٪٣١٫٨وفي المجال العلمي/الهندسي، تبلغ نسبة الحاصالت على عقود طويلة األجل)
بة ٢٠١٥في حزيران/يونيه  ٪٣٦٫٢و ٢٠١٧في حزيران/يونيه  ٪٣٣٫٣ )، في حين تبلغ هذه النس

  )؛٢٠١٥في حزيران/يونيه  ٪٤٢٫١و ٢٠١٧في عام  ٪٣٩٫٦(مقارنة بنسبة  ٪٣٩٫٢لدى الرجال 

  الت على عقود طويلة األجل بة الحاص بة  ٪١٥٫٣وفي المجال اإلداري، تبلغ نس (مقارنة بنس
بة لدى الرجال ٢٠١٥في عام  ٪٢٢٫٢و ٢٠١٧في عام  ٪١٧٫٥  ٪٢٠٫٩)، في حين تبلغ هذه النس

 )؛٢٠١٥في عام  ٪٢٢و ٢٠١٧في عام  ٪٢١(مقارنة بنسبة 

  

ً   -هاء   سبل المضي قُدما

تواصل خالل الفترة المشمولة بالتقرير تحسين التمثيل اإلجمالي للمرأة في األمانة في الفئة الفنية والفئات  -٣٧
ع العليا. وما زالت هناك تحديا ِجّ ي. ويش اء في الوظائف العليا وفي المجالين العلمي والهندس ت في زيادة عدد النس

المدير العام بشدة جميع الدول األعضاء على مساعدة األمانة مساعدة فعالة من أجل بلوغ الهدف النهائي المتمثِّل 
  في تحقيق التوازن بين الجنسين على كامل نطاق األمانة.

ز األمانة جهودها في تعميم منظور جنساني وستُنفذ األمانة خطة ا -٣٨ لعمل الجنسانية الصادرة حديثاً وستعِزّ
  في برامج الوكالة وأنشطتها، وبناء قدرات الموظفين في هذا المجال.
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 المرفق

  الموظفون الثابتون في الفئة الفنية والفئات العليا:
  (النسبة المئوية للوظائف التي تشغلها النساء ويشغلها الرجال)

    

  

 الرتبة
عدد 

  النساء

٪ 

  النساء

عدد 

  الرجال

٪  

  الرجال
 الرتبة 

عدد 

  النساء

٪  

  النساء

عدد 

  الرجال

٪  

  الرجال

نائب المدير 

  /العام

مساعد المدير 

  العام

٧١٫٤٣  ٥٪٢٨٫٥٧  ٢٪
 

نائب المدير 

 العام

٨٣٫٣٠  ٥٪١٦٫٧٠  ١٪

٪٦٠٫٠٠  ٣٪٤٠٫٠٠  ٢  ٢-مد
 

٪٨٠٫٠٠  ٤٪٢٠٫٠٠  ١ ٢-مد

٪٦٩٫٤٤  ٢٥٪٣٠٫٥٦  ١١  ١-مد
 

٪٦٨٫٣٠  ٢٨٪٣١٫٧٠  ١٣ ١-مد

٪٨٢٫٢٤  ٢١٣٪١٧٫٧٦  ٤٦  ٥-ف
 

٪٨٢٫٣٠  ٢١٤٪١٧٫٧٠  ٤٦ ٥-ف

٪٦٨٫٤١  ٣٠١٪٣١٫٥٩  ١٣٩  ٤-ف
 

٪٧٠٫٥٠  ٢٩٩٪٢٩٫٥٠  ١٢٥ ٤-ف

٪٦٦٫٢٨  ٢٣٠٪٣٣٫٧٢  ١١٧  ٣-ف
 

٪٦٦٫٣٠  ٢٠٣٪٣٣٫٧٠  ١٠٣ ٣-ف

٪٥٦٫٧٢  ٣٨٪٤٣٫٢٨  ٢٩  ٢-ف
 

٪٥٠٫٠٠  ٣٣٪٥٠٫٠٠  ٣٣ ٢-ف

٪١٢٫٥٠  ١٪٨٧٫٥٠  ٧  ١-ف
 

٪١٦٫٧٠  ١٪٨٣٫٣٠  ٥ ١-ف

٪٦٩٫٧٠  ٨١٦٪٣٠٫٢٠  ٣٥٣  المجموع
 

٪٧٠٫٦٠  ٧٨٧٪٢٩٫٤٠  ٣٢٧ المجموع

1 June 2017

% of Women % of Men

1 June 2019

% of Women % of Men

 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١ ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١

٢٩٫٤٠ ٪٣٠٫٢٠٪ 

٧٠٫٦٠ ٪٦٩٫٨٠٪ 

 النساء ٪ النساء ٪ الرجال ٪ الرجال ٪
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 الموظفون الثابتون في الفئة الفنية والفئات العليا حسب فئات المجموعات الوظيفية
  (نسبة الوظائف التي تشغلها النساء)

 اإلداريمجال العمل 

 

   

٦٠٫٠٪  

٥٠٫٠٪  

٤٠٫٠٪  

٣٠٫٠٪  

٢٠٫٠٪  

١٠٫٠٪  

٠٫٠٪

عن المسؤولون
المشتريات 
  والتعاقدات

  المسؤولون
عن الشؤون 

  العامة

  لمسؤولونا
عن شؤون 
  الموظفين

األخصائيون 
اإلداريون 
  اآلخرون

المسؤولون 
 القانونيون

  المسؤولون
عن الشؤون 

  الحاسوبية

موظفو 
المحفوظات 

  والمكتبة

المحاسبون 
والمسؤولون 
 عن الميزانية

  

  ٢٠١٩النساء في  ٪  ٪٥٦٫٠  ٪٥٤٫٥  ٪٢٣٫٣  ٪٣٥٫٧  ٪٤٤٫٦  ٪٥٤٫٥  ٪٤٥٫٨  ٪٦٤٫٧
  ٢٠١٧النساء في  ٪  ٪٥١٫٩  ٪٤٧٫٤  ٪٢٢٫٦  ٪٥٠٫٠  ٪٤٥٫٩  ٪٥٢٫٩  ٪٤٥٫٠  ٪٦٢٫٥

  ٢٠١٥النساء في  ٪  ٪٤٢٫٩  ٪٥٠٫٠  ٪٢٤٫٤  ٪٥٧٫١  ٪٤٣٫٨  ٪٥٦٫٠  ٪٣٨٫٧  ٪٦٨٫٨
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  المرفق
  ٣الصفحة 

 

 العمل العلمي والهندسيمجال 

 

 

 

   

٥٠٫٠٪  

٤٠٫٠٪  

٣٠٫٠٪  

٢٠٫٠٪  

١٠٫٠٪  

٠٫٠٪ 
األخصائيون 

العلميون والتقنيون
  اآلخرون

مفتشو الضمانات 
  النووية

الفيزيائيون 
النوويون 
  والفيزيائيون

المهندسون 
  النوويون

أخصائيو علوم 
  الحياة

  الكيميائيون
  

  ٢٠١٩في النساء  ٪  ٪٥٠٫٠  ٪٩٫٤  ٪٢٠٫٢  ٪٣١٫٩  ٪٢٣٫١  ٪٢٧٫٥
  ٢٠١٧النساء في  ٪  ٪٢٩٫٦  ٪١٤٫٧  ٪١٧٫٥  ٪٤٠٫٠  ٪٢٣٫١  ٪٢٢٫١

  ٢٠١٥النساء في  ٪  ٪٣٧٫٥  ٪١١٫١  ٪١٥٫٤  ٪٣٣٫٣  ٪٢١٫٤  ٪٢١٫٤
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  المرفق

 ٤الصفحة 

  للموظفين الثابتيننسبة الفئة الفنية والفئات العليا 
  حسب المناطق الجغرافية ونوع الجنس

  

   

٣٥٫٠٪  

٣٠٫٠٪  

٢٥٫٠٪  

٢٠٫٠٪  

١٥٫٠٪  

١٠٫٠٪  

٥٫٠٪  

٠٫٠٪ 
٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩  

  الشرق األقصى
جنوب شرق آسيا 
  والمحيط الهادئ

  الشرق األوسط
  وجنوب آسيا

    أمريكا الشمالية  أمريكا الالتينية  أوروبا الغربية  أوروبا الشرقية  أفريقيا

     ٪ النساء٪٥٫٠٪٤٫٨٪٤٫٦٪١٫٩٪٢٫٠٪٢٫٣٪١٠٫٠٪١٠٫٠٪٩٫١٪٥٫١٪٥٫٥٪٥٫١٪٣٫٢٪٢٫٨٪٢٫٣٪٠٫٩٪٠٫٧٪١٫١٪٢٫٠٪١٫٧٪١٫٢٪٢٫١٪١٫٩٪٢٫١

  الرجال  ٪ ٪١٠٫١٪١٠٫٢٪١٠٫٦٪٣٫٥٪٣٫٧٪٤٫٤٪٢٤٫٥٪٢٤٫١٪٢٤٫١٪١٣٫٩٪١٤٫٠٪١٣٫٢٪٥٫٧٪٥٫٧٪٦٫٠٪٤٫٢٪٤٫١٪٤٫٦٪٢٫٨٪٣٫٣٪٣٫٨٪٥٫٠٪٥٫٥٪٥٫٥
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  المرفق
  ٥الصفحة 

 

  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١عمر الموظف الثابت حتى 
  (عدد النساء والرجال)

  
  

١٨٠  

١٦٠  

١٤٠  

١٢٠  

١٠٠  

٨٠  

٦٠  

٤٠  

٢٠  

٠ 

١٠١٠ 

٣٥ 

٩٧ 
١٠٤ ١٠٧

١٥٥
١٤٧

١٦٠

٤٨ 
٥٨ 

٥٢ 

٦٤ 
٧١ 

٣٦ 

١٥ 

عاماً فأكثر ٦١

الفئة العمرية

  النساء             الرجال 

٢٩-٢٠ ٣٥-٣٠ ٤٠-٣٦ ٤٥-٤١ ٥٠-٤٦ ٥٥-٥١ ٦٠-٥٦ 




