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 الستونو الثالثة دورة العاديةال
  من جدول األعمال ٢٤البند 

  )GC(63)/22 (الوثيقة

 

 شؤون الموظفين
 

 العامة السابعةخالل الجلسة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩قرار اعتُِمد يوم 

  

 -ألف
  التوظيف في أمانة الوكالة

  ،المؤتمر العام إنَّ 

ير  (أ)   الذي اعتمده في دورته العادّية الحادية  )RES/61GC/(15إلى الجزء ألف من القرار  إذ يش
 والستين

ً   (ب)   تمّرة )63GC/(15بالتقرير المقدَّم من المدير العام في الوثيقة  وإذ يحيط علما ، وبالجهود المس
لة التي اعتمدها المؤتمر العام منذ عام  تجابةً للقرارات ذات الص ، من أجل زيادة ١٩٨١التي بُذلت، اس

اء األخرى غير الممثَّلة، أو الممثَّلة تم اً، في تعيين موظَّفين من البلدان النامية والدول األعض ثيالً ناقص
  أمانة الوكالة،

اغرة في الفئة الفنية حتى  وإذ يالحظ  (ج)   أن الوظائف الش مبر  ٣١التوقعات بش كانون األول/ديس
  الذي نشرته األمانة، ٢٦، على النحو الوارد في اإلصدار رقم ٢٠٢١

ير إلى أنه، نتيجة لتقاعد الموظفين ولتطب وإذ يالحظ  (د)   ة التناوب، توقُّع األمانة الذي يش ياس يق س
بح  تص اغرة  ١١٦٩وظيفة من الوظائف الفنية الثابتة البالغ عددها  ٣٢٠س وظيفة في أمانة الوكالة ش

  ،٢٠٢٦خالل الفترة  حتى عام 

أن تنفيذ نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة  وإذ يالحظ  (هـ)   تقرير المدير العام بش
ام إيبس)، على النحو الوارد ف ة (نظ ّدم المحَرز، وأبرز GOV/INF/2018/4ي الوثيق ّدد التق ذي يح ، وال

ين  روع الهادف إلى تحس ب في الكفاءة، والتحديات الماثلة خالل تنفيذ المش ية والمكاس ينات الرئيس التحس
  وتبسيط اإلجراءات المتخذة في تعيين الموظفين واختيارهم،

اً وغير الممثَّلة أنَّ تمثيل البلدان النامي وإذ ما زال يقلقه  (و)   اء الممثَّلة تمثيالً ناقص ة والدول األعض
ات، واإلجراءات  ياس ب تقرير الس ب الفئة العليا ومناص تَويَي مناص يما على مس في أمانة الوكالة، الس

  المتَّخذة لمعالجة هذه المسألة، ما زال غير كاٍف،
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د  (ز)   غل  من جديد وإذ يؤّكِ حين مؤهلين من هذه البلدان يمكن النظر فيهم واختيارهم لش توافر مرشَّ
  مختلف المناصب في المستويين الفني والتنفيذي،

اريين المنتمين إلى بلدان نامية الذين  وإذ يالحظ بقلق  (ح)   تش ة للخبراء االس بة المئوية المنخفض النس
  ،٢٠١٩-٢٠١٧لفترة المشمولة بالتقرير لديهم اتفاقات خدمة خاصة، واالنخفاض الحاّد خالل ا

أنه باالستعانة بنظام تطبيقات قائم على شبكة اإلنترنت فيما يخص الوظائف الشاغرة  وإذ يالحظ  (ط)  
شاغرة في الفئة الفنية والفئات  ١٠١المعلَن عنها، تلقَّت األمانة ما متوسطه  شعار بوظيفة  طلباً على كل إ

  ه الطلبات من بلدان نامية،من هذ ⁒٤٥٫٥العليا، وكانت نسبة 

أن  واقتناعاً منه  (ي)   ابقة بش تجابةً للقرارات الس لة وتعزيز تنفيذ التدابير المتَّخذة اس بأنَّه ينبغي مواص
  هذا الموضوع،

بأنَّ الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين الدول األعضاء واألمانة يمكن أن  كذلك واقتناعاً منه  (ك)  
اعدا الوكالة على تويات المقدرة الفنّية والكفاءة  يس غل الوظائف يتمتَّعون بأعلى مس مين لش اجتذاب متقّدِ

  والنزاهة،

ي، تعيين موظَّفين يتمتَّعون  يطلب  -١ اس ابعة من النظام األس ل، عمالً بالمادة الس إلى المدير العام أن يواص
لذلك، عدد  ص الفنّي والنزاهة، وأن يكثِّف جهوده من أجل أن يُزيد، تبعاً  تويات الكفاءة والتخصُّ بأعلى مس

اء أخرى غير ممثَّلة،  اً، في أمانة الوكالة، وذلك الموظَّفين المنتمين لبلدان نامية ولدول أعض أو ممثَّلة تمثيالً ناقص
على وجه الخصوص على مستويَي فئة المناصب العليا ومناصب تقرير السياسات، وبالنسبة للوظائف الفنيّة التي 

  ؛تتطلَّب مهارات محدَّدة

د  -٢ حين المؤهلين تأهيالً جيداً على التقدُّم ويناش جيع المرش ل تش اء أن تواص غل  الدول األعض بطلبات لش
إلى المدير العام أن يدعم، في حدود الموارد المتاحة، الجهود المبذولة  ويطلبالوظائف الشاغرة في أمانة الوكالة، 

يما في الدول األعضاء النامية، وكذلك في الدول األعضاء الممثَّلة تمثيالً ناقصاً وغير  في الدول األعضاء، والس
  ين؛  الممثَّلة، في مجال تعيين الموظف

اء في هذا  ويطلب  -٣ إلى المدير العام أن ينّفذ أحكام هذا القرار تنفيذاً كامالً وأن يعمل مع الدول األعض
  الصدد، بما في ذلك باالستفادة من الفرصة التي يتيحها تقاعد الموظفين وتطبيق سياسة التناوب؛

جع  -٤ اء، االس ويش يق مع الدول األعض ل، بالتنس تفادة من الفرص التي تتيحها األمانة على أن تواص
االجتماعات التي ترعاها الوكالة، من خالل بذل جهود للتعيين على هامش هذه االجتماعات، وإنشاء شبكة طوعية 

  من الموظفين السابقين ألغراض التعيين؛

ينات على عملية ال ويطلب  -٥ ة إلدخال مزيد من التحس تعيين إلى المدير العام واألمانة اتخاذ تدابير ملموس
دي للتحديات التي  فافية هذه العمليات والتص واالختيار في إطار نظام إيبس، بما في ذلك نحو تعزيز كفاءة وش
تين  ة والس روع، وتقديم تقرير عن ذلك إلى المؤتمر العام في دورته العادية الخامس ووجهت أثناء تنفيذ المش

  )؛٢٠٢١(
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ية الت ويطلب  -٦ ّدى لقض مثيل الناقص وعدم التمثيل، وأن ينّظم فعاليات للتوظيف إلى المدير العام أن يتص
و/أو لإلعالم في البلدان النامية وسائر الدول األعضاء غير الممثَّلة أو الممثَّلة تمثيالً ناقصاً في أمانة الوكالة، وأن 

  )؛٢٠٢١يقدم الحقاً تقريراً عن هذه القضية إلى المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والستين (

ال الذين يتم  ويطلب  -٧ ؤولي االتص اء، من مس اور مع الدول األعض تفيد، بالتش إلى المدير العام أن يس
تعيينهم كنقاط اتصال في الدول األعضاء، ال سيما الدول األعضاء غير الممثَّلة أو الممثَّلة تمثيالً ناقصاً في أمانة 

  يما تبذله من جهود تتعلق بتعيين الموظفين؛الوكالة، لتقديم دعم فعال لألمانة والتنسيق معها ف

ّجع  -٨ ية  ويش ل الخارجي، بما في ذلك الحلقات الدراس لة  تدابيرها في مجال التواص األمانة على مواص
بكية وبعثات التعيين، وعلى بذل المزيد من الجهد نحو زيادة عدد الطلبات الواردة من بلدان نامية وكذلك  الش

  لة أو الممثَّلة تمثيالً ناقصاً؛الدول األعضاء غير الممثَّ 

اس  ويطلب كذلك  -٩ اريين على أس تش تخدام الخبراء االس مان أن يتم اس ل ض إلى المدير العام أن يواص
قدرتهم على توفير الدراية المطلوبة، مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي للخبراء االستشاريين الحائزين 

اريين في التقارير على عقود في إطار اتفاقات ال تش يات هؤالء االس ل تحديد جنس ة، وأن يواص خدمات الخاص
  المقبلة؛

إلى المدير العام االستمرار في ضمان أال ينجم عن استخدام الخبراء االستشاريين تضارٌب  ويطلب كذلك  -١٠
  في المصالح أو تحقيق ميزة تجارية؛

ل تقديم تقر ويطلب كذلك  -١١ نتين إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر إلى المدير العام أن يواص ير كلَّ س
ي، ويطلب إلى األمانة أن  العام عن تنفيذ هذا القرار، وكذلك عن تنفيذ القرارات المماثلة التي اعتُِمدت في الماض

تناداً إلى  د الدول األعضاء والمناطق الجغرافية الممثَّلة تمثيالً ناقصاً وعدد الوظائف التي تنقصها، اس األرقام تحّدِ
االسترشادية الصادرة من األمانة، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لتحسين وضع تمثيلها المنقوص، وكذلك يطلب إلى 

  .المدير العام أن يوِرد في التقرير التقدُّم المحَرز في هذا الصدد

  -باء
  المرأة في األمانة

  إن المؤتمر العام،

ر  (أ)     المعنون "المرأة في األمانة"، )B15)/RES/61GC.بقراره  إذ يذّكِ

يد  (ب)   عة من التدابير المهمة التي تنفذها األمانة من أجل إحراز تقدُّم في  وإذ يش بالمجموعة الواس
ين تمثيل المرأة في الفئة الفنية والفئات العليا، بما  اء وتحس تداُرك الخلل القائم بين توظيف الرجال والنس

دار وثي انية" في عام في ذلك إص ، التي وفرت إطاراً ٢٠١٩قة داخلية منقحة بعنوان "خطة العمل الجنس
تخدامها لتقييم التقدُّم والتحديات الماثلة في  قاً يحتوي على معلومات نوعية وقيّمة جديدة تّم اس تحليلياً متس

ين المعمول بها في الوكالة؛  اواة بين الجنس ة المس ياس يدتنفيذ س اً بالجه وإذ يش بذلتها األمانة التي ود أيض
طة البرنامجية، على النحو الوارد في  اني مع تخطيط وتنفيذ األنش لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنس

  ،GC(63)/16الوثيقة 
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ين، التابع للوكالة،  وإذ يرّحب  (ج)   واغل الجنس ال المعني بش باإلجراءات التي اتخذها مركز االتص
ل األعضاء من أجل دعم جهود الوكالة في االستجابة للطلب الوارد في وجهات االتصال التي عيّنتها الدو

  القرار المشار إليه آنفاً،

ً   (د)     بانخفاض معدل مشاركة المرأة على وجه العموم في المجال النووي، وإذ يحيط علما

ور األمم المتحدة لعام  وإذ يذّكر  (هـ)   ع المرأة في منظومة األمم المتحدة"  ٢٠١٦بمنش المعنون "وض
حات،  تها الوكالة الجتذاب مرّش ل الخارجي التي كّرس الفعاليات  وإذ يالحظالذي يذكر موارد التواص

انية في المنظمات الدولي ؤون الجنس يق الش تركة التي نّظمتها األمانة بالتعاون مع جهاِت تنس ة المش
  ،٢٠١٩و ٢٠١٨األخرى التي تتخذ من فيينا مقراً لها لالحتفال باليوم الدولي للمرأة في عاَمي 

، ⁒٣٠٫٢بأن النسبة المئوية للنساء في الفئة الفنية والفئات العليا قد بلغت  يالحظ مع التقديروإذ   (و)  
ّجع كذلك اء في الفئة الفنية والفئات العليا،  وإذ يش األمانة على تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النس

  ،٢٠١٩إلى عام  ٢٠١٧من عام  ⁒٠٫٨إلى  ٢٠١٧و ٢٠١٥بين عاَمي  ⁒١٫٦حيث تباطأ النمو من 

  ،⁒٢٠مازال تحت  ٥-أّن تمثيل النساء على مستوى الرتبة ف وإذ يالحظ بقلق  (ز)

حات "مؤهالت تأهيالً جيداً" قد  لقوإذ يالحظ بق  (ح)   بة الطلبات التي تلقتها الوكالة من مرشَّ أّن نس
  ، ⁒٣٦٫٩إلى  ⁒٤١٫٢تراجعت مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق من 

اً بقلق  )ط(   حين المعيَّنين قد تراجعت مقارنة بالفترة  وإذ يالحظ أيض اء بين المرّش بة النس أن نس
  ،⁒٣٥٫١إلى  ⁒٣٧٫٣لسابق من المشمولة بالتقرير ا

  مبدأ المساواة في التمثيل بين الجنسين على مستوى األمانة كلها بوصفه هدفاً نهائياً، وإذ يؤكد  )ي(  

  مبدأ التمثيل الجغرافي العادل في مشاركة النساء في األمانة، وإذ يؤكد كذلك  )ك(  

حيها،  وإذ يالحظ  )ل(   جيع مرش اء لهذا المبدأ في جهودها الرامية إلى تش أهمية اتباع الدول األعض
  وال سيما النساء، على التقدُّم لشغل المناصب العليا ومناصب تقرير السياسات، 

ين في  وإذ يرّحب  )م(   اواة بين الجنس رية إلدماج المس عبة الموارد البش ب في ش تحداث منص باس
اني في  وإذ يرّحب كذلكا، برامج الوكالة وعملياته ؤولية عن تعميم مراعاة المنظور الجنس ناد المس بإس

  الوكالة إلى أحد كبار الموظفين من الفئة الفنية في مكتب المدير العام لشؤون التنسيق،

ّدة  -١ ي-إلى المدير العام  يظل يطلب بش اس ابعة من النظام األس أن يكفل تعيين موظَّفين  -عمالً بالمادة الس
وص من البلدان يتم تقدامهم على وجه الخص اص الفنّي والنزاهة، واس تويات الكفاءة واالختص تَّعون بأعلى مس

اء غير الممثَّلة أو الممثَّلة تمثيالً  اواة في التمثيل  النامية ومن الدول األعض عى لبلوغ هدف المس اً؛ وأن يس ناقص
توى جميع المجموعات والفئات الوظيفيّة في الوكالة،  توى تقرير على مس بما في ذلك الوظائف العليا على مس

 السياسات واتِّخاذ القرارات؛
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سألة  ويحث  -٢ شمل م ساني، التي ت شأن مراعاة المنظور الجن شاملة ب ستها ال سيا صلة تنفيذ  األمانة على موا
اني في برامج األمانة وعم ين من منظور التوظيف، ومراعاة تعميم المنظور الجنس اواة بين الجنس لياتها، المس

ين، وعلى الترويج لبيئة مؤاتية داعمة  اواة بين الجنس أن عمل الوكالة في مجال المس االت بش ين االتص وتحس
ين،  اواة بين الجنس ة من أجل جملة أمور، منها تحقيق  ويحّث كذلكللمس ياس األمانة على تعزيز تنفيذها لهذه الس

اء النامية  يما من الدول األعض اء، الس اء غير الممثَّلة أو الممثَّلة تمثيالً تمثيل أعلى للنس وكذلك الدول األعض
  ناقصاً، في الفئات الفنية والفئات العليا لدى الوكالة؛

ؤون  ويطلب  -٣ يق الش الت مع هيئة األمم المتحدة للمرأة والتعاون مع جهات تنس إلى األمانة أن تعّزز الص
ى قدر انية في المنظمات الدولية األخرى لتحقيق أقص تفادة من تلك المنظمات  الجنس من الفوائد من الدروس المس

  التي حّسنت بدرجة كبيرة التكافؤ بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني؛  

ين في  ويطلب  -٤ قدم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنس د معدالت الت بذل الجهود في رص نة أن ت إلى األما
  المناصب القيادية في الوكالة، من أجل تجديد الفجوات والنجاحات؛

ة بتعيين الموظفات، وأن  ويطلب  -٥ ينات على إجراءاتها الخاص إلى األمانة أن تُدخل المزيد من التحس
ن تدابيره تعرض وتحّس حات المؤهالت تس ول المرش ل الخارجي، وحص ا الجارية فيما يخص التعيين والتواص

ية، وبرنامج  اركتهن في برنامج المنح الدراس اء نامية على فرص تدريبية، وكذلك مش المنتميات إلى دول أعض
اركات في برنامج التعاون التقني، حتى يك ة للفنيين المبتدئين، وكخبيرات مش ص بن الفرص الوظيفية المخص تس

  الخبرة في شتى مجاالت العمل داخل الوكالة؛

األمانة إلى أن تتخذ تدابير فعالة لتحسين حالة الموظفات وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني  ويدعو  -٦
طتها البرنامجية،  ات الوكالة، وفي عملياتها المتعلقة بالترقية والتوظيف، وكذلك أثناء تخطيط وتنفيذ أنش ياس في س

ي ذلك من خالل مراعاة الوثيقة الداخلية الصادرة حديثاً بعنوان "خطة العمل الجنسانية"، في إطار احتياجات بما ف
  الوكالة البرنامجيّة ولوائحها، وإدراج التقدُّم المحرز في التقرير الثنائي السنوات؛

لة بتحقيق األهداف المذكورة آنفاً من ا ويؤكد  -٧ طة المتص لميزانية العادية للوكالة في أنه ينبغي تمويل األنش
ً المقام األول وفي حدود الموارد المتاحة، ولكنه  الدول األعضاء إلى تقديم مساهمات طوعية للمساعدة  يدعو أيضا

  في تنفيذها؛

دقاء المرأة  ويالحظ  -٨ انية" و"مجموعة أص ايا الجنس رين الدوليين للقض دور فرع فيينا من مبادرة "المناص
ين يدعوان إلى اتخاذ إجراءات أكثر قّوة وملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين  في المجال النووي" كمنبرين مهمَّ

ّجعفي الوكالة وأمانتها،  مام إلى  ويش ع يمّكنها من ذلك على االنض جميع األطراف المهتمة التي هي في وض
  المبادرتين كلتيهما؛

  هود التي تبذلها الوكالة الستيفاء أحكام هذا القرار؛الدول األعضاء على أن تقّدم دعماً نشطاً للج ويشّجع  -٩

نتين إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في  ويطلب كذلك  -١٠ م تقريراً كّل س إلى المدير العام أن يقّدِ
  عن تنفيذ هذا القرار. ٢٠٢١عام 




