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 ۲۰۲۱  آب/أغسطس ۹
 

 عام توزیع 
 عربي

ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 (ب) من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ۲٤البند 

 ) Add.1وإضافتھا  GC(65)/1(الوثیقة 
 

 الموظفین شؤون 

 المرأة في األمانة

 تقریر من المدیر العام 

 

 ملخص
 

الذي اعتمده    GC(63)/RES/14الغرض من ھذه الوثیقة ھو تقدیم معلومات، عمالً بالجزء باء من القرار   •
، عن التدابیر المتَّخذة لتنفیذ ذلك القرار، وتقدیم بیانات إحصائیة ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر    ۱۹المؤتمر العام في  

 . ۲۰۲۱حزیران/یونیھ    ۱إلى    ۲۰۱۹حزیران/یونیھ    ۱ویشمل ھذا التقریر الفترة من   عن المرأة في األمانة. 

 

 اإلجراء الموصى بھ 
 

المحافظین في ھذا التقریر ویحیط بھ علماً وأن یحیلھ إلى المؤتمر العام للنظر  یوصى بأن ینظر مجلس   •
لجھود األمانة في توظیف   فعاالً  تقِدّم دعماً  الدول األعضاء بأن  العام إلى جمیع  المدیر  فیھ وتأیید نداء 

 النساء.

 

 

 

 

21-02119A 
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 شؤون الموظفین 
 المرأة في األمانة

 تقریر من المدیر العام 

 

مة  -ألف  مقّدِ

من   ۱۰وفي الفقرة   ("المرأة في األمانة").  GC(63)/RES/14أُعدَّ ھذا التقریر عمالً بالجزء باء من القرار   -۱
منطوق ذلك القرار، طلب المؤتمر العام من المدیر العام أن یقِدّم تقریراً كل سنتین إلى مجلس المحافظین والمؤتمر  

 . ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۱إلى  ۲۰۱۹حزیران/یونیھ  ۱رة من ویشمل ھذا التقریر الفت العام عن تنفیذ ھذا القرار.

، وضع المدیر العام ھدفاً یتمثل في تحقیق التكافؤ بین الجنسین في الفئة الفنیة والفئات  ۲۰۲۰وفي عام   -۲
  وكما أوصت بذلك االستراتیجیة الشاملة لمنظومة األمم المتحدة بشأن التكافؤ بین الجنسین، .۲۰۲٥العلیا بحلول عام  

 ینطبق ھدف التكافؤ على جمیع الموظفین في الفئة الفنیة والفئات العلیا، بصرف النظر عن نوع التعیین أو العقد.
لبیانات عام   التقریر  الواردة في ھذا  القاعدة اإلحصائیة  تعداد  تم توسیع  بدورات اإلبالغ    ۲۰۲۱ولذلك،  مقارنة 

یة والفئات العلیا من الحاصلین على عقود محددة المدة، وعقود  ویشمل ھذا التعداد الموظفین في الفئة الفن  السابقة.
المساعدة المؤقتة، وتعیینات شھریة قصیرة األجل، حیث یكون التمویل إما من خالل المیزانیة العادیة أو من أموال 

اد العاملین بعقود  وال یشمل ھذا التعداد الموظفین الفنیین المبتدئین والخبراء المجانیین واألفر خارجة عن المیزانیة.
 یومیة قصیرة األجل. 

، بلغ  ۲۰۲۱واستنادا إلى توسُّع التعداد فیما یتعلق بعام   -۳
، وھو أعلى معدل حتى اآلن في ٪۳٥تمثیل المرأة في الوكالة  

في  الوكالة. الجنساني  التمثیل  مجال  في  كبیر  تقدم  أُحرز  وقد 
والفئتین مد العام  المدیر  نائب  فئة  العلیا في كل من  ،  ۱- الرتب 

 ٪٤۰، حیث زادت النسبة المئویة للنساء، وھي تبلغ اآلن  ٥-وف
 ٪۲۳٫۷، و۱-في رتبة مد  ٪۳٦٫٦في فئة نائب المدیر العام، و

 .  ٥-في فئة ف

ز تقدم في تعمیم االعتبارات الجنسانیة في برامج الوكالة وعملیاتھا، وتم تحقیق  وباإلضافة إلى ذلك، أُحر -٤
لمدى "تعمیم مراعاة المنظور    ۲۰۱۷جمیع التوصیات الواردة في تقییم مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة لعام  

 على أنھا مغلقة". وفي وقت الحق، سیتم "اإلبالغ عن جمیع التوصیات  الجنساني في برامج وعملیات الوكالة".

 

 تمثیل المرأة

۳٥٪ 
 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۱حتى 
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 اإلجراءات المتخذة من األمانة لتنفیذ سیاسة المساواة بین الجنسین   -باء
على   -٥ الجنس،  نوع  عن  النظر  بغض  كافةً،  األفراد  قدرة  وبدعم  الجنسین  بین  بالمساواة  ملتزمةٌ  األمانة 

على   ۲۰۰۷ولتحقیق ذلك دأبت األمانة منذ عام  اإلسھام في برامجھا وأنشطتھا واالستفادة منھا على قدم المساواة.
تنفیذ سیاسة شاملة للمساواة بین الجنسین تتناول التوازن بین الجنسین في التوظیف وكذلك تعمیم اعتبارات المنظور  

وعملیاتھا. الوكالة  برامج  في  عام   الجنساني،  للمسائل  ۲۰۲۱وفي  الداخلیة  عملھا  بتحدیث خطة  األمانة  قامت   ،
وتُعد خطة العمل الجنسانیة خریطة طریق داخلیة لدعم   .۲۰۲۲-۲۰۲۱لتشمل مھام جدیدة لفترة السنتین  الجنسانیة

ح ھذه الخطة المھام والمعالم حول أربعة أھداف، تشمل الجھود   تنفیذ سیاسة الوكالة للمساواة بین الجنسین. وتوّضِ
عن الخطوات الرامیة إلى القیام بصورة منتظمة    المبذولة في سبیل تحقیق التوازن بین الجنسین في األمانة فضالً 

 واألھداف األربعة لخطة العمل الجنسانیة ھي كما یلي:  بتعمیم الشواغل الجنسانیة في األنشطة البرنامجیة.

 تعزیز الجھود الرامیة إلى تحقیق التوازن بین الجنسین في األمانة؛ •

 تھا؛ تعزیز تعمیم المنظور الجنساني في برامج الوكالة وأنشط •

  تحسین االتصاالت الداخلیة والخارجیة بشأن عمل الوكالة في مجال المساواة بین الجنسین؛ •

 الترویج لبیئة مواتیة داعمة للمساواة بین الجنسین.  •

 

 اإلجراءات المتخذة لتعزیز جھود تحقیق التوازن بین الجنسین في األمانة   -۱-باء

النظام   -٦ من  السابعة  بالمادة  یتمتَّعون عمالً  موظفین  العمل على ضمان وجود  األمانة  تواصل  األساسي، 
والنزاھة. الفني  الكفاءة واالختصاص  الواجبة   بأعلى مستویات  المراعاة  تولى  االعتبار،  بھذا  اإلخالل  ومع عدم 

د  وتسترش  لنسب اشتراكات األعضاء في الوكالة وألھمیة اختیار جھاز الموظفین على أوسع أساس جغرافي ممكن.
الذي یحث المدیر العام على تعزیز تنفیذ سیاسة    GC(63)/RES/14األمانة أیضا بالجزء باء من قرار المؤتمر العام  

الوكالة للمساواة بین الجنسین لتحقیق تمثیل أعلى للمرأة "ال سیما من الدول األعضاء النامیة وكذلك الدول األعضاء 
 فئة الفنیة والفئات العلیا في الوكالة." غیر الممثلة والممثلة تمثیالً ناقصاً، في ال

، التزم المدیر العام بھدف تحقیق التكافؤ بین الجنسین في الفئة الفنیة والفئات العلیا بحلول  ۲۰۲۰وفي عام   -۷
أیار/مایو   .۲۰۲٥عام   الوكالة في  اعتمدت  أعقاب ھذا اإلعالن،  بین    ۲۰۲۰وفي  التكافؤ  لتحقیق  تدابیر خاصة 

الفنیة  وتھدف ھ الجنسین. الفئة  التقدم لشغل الوظائف الشاغرة في  النساء على  المزید من  التدابیر إلى تشجیع  ذه 
والفئات العلیا، وتھیئة الظروف الالزمة لزیادة التوازن في تمثیل المرأة في جمیع اإلدارات، وإنشاء آلیات للمساءلة  

  لقیاس التقدم المحرز.

مانة عددا من المبادرات لتحفیز المرشَّحات على التقدم بطلبات  وكجزء من التدابیر الخاصة، اعتمدت األ -۸
وتشمل ھذه المبادرات إدخال لغة ومصطلحات محایدة جنسانیاً   والتمتع بالقدرة على التنافس طوال عملیة االختیار.
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اتیجیة  في تحدید مواصفات الوظائف، وتعزیز حضور المرأة في أفرقة المقابالت، وتنفیذ أنشطة التوعیة االستر
 والمستھدفة لزیادة عدد الطلبات الواردة من النساء. 

 وتواصل األمانة العمل عن كثب مع الدول األعضاء لزیادة الوعي بفرص التوظیف للمرشحات المؤھالت. -۹
وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، أجرت األمانة بعثات توظیف إما بالحضور الشخصي أو عبر اإلنترنت إلى تسع  

، منھا أربع دول ممثلة تمثیال ناقصا، ونُِظّمت خالل تلك البعثات جلسات تثقیفیة وتدریبیة بشأن عملیة  ۱أعضاءدول  
 التوظیف، فضال عن معلومات عن المساواة بین الجنسین. 

ویقوم فریق التوظیف التابع للوكالة، في جھوده المتواصلة الستقطاب عدد متزاید تدریجیاً من المرشحات   -۱۰
المھنیة للخبیرات على اإلنترنت.الما وحتى اآلن، تم فرز   ھرات لشغل وظائف شاغرة، باستعراض الخصائص 

امرأة، من مختلف المناطق الجغرافیة، وممن یتمتعن بخبرة مھنیة ذات صلة في المجاالت    ۱  ۰۰۰ملفات أكثر من  
الوظیفیة، واالتصال بھن وتشجیعھن   التقنیة والمجاالت الوظیفیة غیر التقنیة، وتمت مطابقة ملفاتھن باألوصاف 

 على التقدم لشغل وظائف على مختلف المستویات، بما في ذلك األدوار اإلداریة. 

، أطلقت األمانة مشروعاً تجریبیاً إلنشاء "قوائم المواھب" للنساء المھنیات للمساعدة على  ۲۰۲۱وفي عام   -۱۱
 نظراء، وبعثات الخبراء. توظیف مرشحات لشغل وظائف مؤقتة، وإجراء استعراضات ال 

وواصلت األمانة وضع الوكالة في مكانة تجعلھا جھة العمل المفضَّلة من خالل وسائل مختلفة، مثل التحلي  -۱۲
ھة لالتصال بالمھنیین المتخصصین في   بروح المبادرة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي، والتوعیة الموجَّ

منھا، ونشر إعالنات الوظائف في اللوحات الدولیة والعلمیة الخاصة بإعالنات  األماكن التي یصعب تعیین مرشَّحین  
الوظائف، واالنخراط مع المنظمات المھنیة، وإرسال رسائل إخباریة شھریة لتسلیط الضوء على الوظائف الشاغرة  

الدول األعضاء. المحتملین من طائفة واسعة من  المرشحین  كبیر من  إلى عدد  إلى ذلك،    وباإلضافة والوصول 
واصلت األمانة إجراء حلقات دراسیة شبكیة منتظمة على شبكة اإلنترنت بشأن مواضیع متعددة تھم المرشحین،  
للطاقة  الدولیة  الوكالة  في  المسبق  الفرز  و"عملیة  الذریة"،  للطاقة  الدولیة  الوكالة  في  العمل  طلب  "إعداد  منھا 

لكفاءة"، و"نظرة عامة على الفوائد واالستحقاقات"، و"المرأة في  الذریة"، و"التحضیر إلجراء مقابالت قائمة على ا
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة". 

للنساء.۲۰۱۹وفي عام   -۱۳ ِمھن عالمیة  الوكالة في حملة  االفتراضیة   ، شاركت  التوظیف  مبادرة  وشملت 
معرض المھني على اإلنترنت  واستفادت الوكالة من ھذا ال أنشطة الترویج لمعرض على اإلنترنت خاص بالِمھن.

وعالوة على ذلك، فإن الوكالة   كفرصة لعرض فرص عملھا، وال سیما تلك المتاحة في مجال تكنولوجیا المعلومات.
حاضرة في مناسبات التوظیف على نطاق منظومة األمم المتحدة لتعزیز قدرتھا على الوصول إلى جمھور متنوع  

  ومستھدف.

 

 اإلجراءات المـُتـَّخذة لتعزیز تعمیم المنظور الجنساني في برامج الوكالة وأنشطتھا   -۲-باء

المنظور   -۱٤ قبیل  من  الشاملة  الجوانب  مراعاة  الوكالة ضرورة  برامج  في  النتائج  على  المسؤولیة  تشمل 
الوكالة ومیزانیتھا  برنامج  وخالل مرحلة التخطیط لمشروع   الجنساني عند التخطیط لألنشطة البرنامجیة وتنفیذھا.

 
 االتحاد الروسي، وألمانیا، وباكستان، وجمھوریة كوریا، وسویسرا، والصین، وفرنسا، والوالیات المتحدة األمریكیة، والیابان. ۱
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وعمل مدیرو المشاریع على   أُدرج التحلیل الجنساني كشرط إلزامي أثناء تصمیم المشروع.، ۲۰۲۳-۲۰۲۲للفترة  
وبالنسبة للمشاریع المراعیة لنوع الجنس،   تقییم ما إذا كانت مشاریعھم مراعیة لنوع الجنس أم أنھا محایدة جنسانیاً.

 لتحدید أھداف ونواتج ومؤشرات أداء تراعي نوع الجنس، حسب االقتضاء.ُطلب من مدیري المشاریع التخطیط  
ومنھا   الشاملة،  المسائل  حول  قِسماً  التقني  التعاون  مشاریع  من  لمشروع  تصمیم  كل  یشمل  مماثل،  نحو  وعلى 

للمرأة  المنظور الجنساني، حیث یرد حسب االقتضاء وصٌف للجھود الرامیة إلى تقییم التأثیرات المختلفة بالنسبة  
ضع   والرجل. ز المشاریع المراعیة لنوع الجنس، على سبیل المثال، على صحة المرأة وتغذیة األمھات والرُّ وترّكِ

  والمرأة في المجال الزراعي.

المنظور الجنساني من خالل وضع برنامج تدریبي حول تعمیم   -۱٥ وتم تعزیز قدرة الموظفین على تعمیم 
قِدّم أدوات جنسانیة لمساعدة مدیري الوكالة في عملیة تعمیم المنظور الجنساني  المنظور الجنساني ووضع دلیل ی
المشروع/البرنامج. دورة  بمدربین   طوال  قائمة  إعداد  وتم  تدریبیة  في جلسات  تجریبیة  بصورة  الدلیل  واستُخدم 

للعمل كمورد متاح داخل  معنیین بتعمیم المنظور الجنساني من جمیع اإلدارات لتقدیم تدریبات في الدورات المقبلة و
 تلك اإلدارات. 

 كوري-برنامج المنح الدراسیة ماري سكلودوفسكا

كوري التابع للوكالة، بھدف  -، أطلق المدیر العام برنامج المنح الدراسیة ماري سكلودوفسكا۲۰۲۰في آذار/مارس  
عاملة شاملة من الرجال والنساء الذین  المساعدة على زیادة عدد النساء في المجال النووي، بما یدعم إتاحة قوى  

 یسھمون في االبتكار العلمي والتكنولوجي العالمي ویقودونھ.

ویتكون البرنامج من عنصرین رئیسیین ھما: منح دراسیة لبرامج الماجستیر في الجامعات المعتمدة مع التركیز  
عدم االنتشار؛ وفرص لمتابعة تدریب مدفوع    على العلوم والتكنولوجیا النوویة، واألمان واألمن النوویین، ودراسات

 شھراً.  ۱۲األجر تُتیحھا الوكالة لمدة تصل إلى 

، تم إنشاء إطار حوكمة المشروع فیما یتعلق بالبرنامج ۲۰۲۰آذار/مارس    ۹ومنذ انطالق البرنامج المذكور في  
وأُغِلق باب الدعوة إلى تقدیم طلبات   وأصبحت لجنة االختیار التقنیة وفریق إدارة المشاریع یعمالن بكامل طاقتھما.

طلباً من   ٥٥٦، حیث ورد  ۲۰۲۰تشرین األول/أكتوبر    ۱۱في    ۲۰۲۰للمشاركة في دورة البرنامج المذكور لعام  
 بلداً.  ۹۰أكثر من 

كانون األول/دیسمبر   أول  ۲۰۲۰وفي  للدراسة في   ۷۱طالبة من    ۱۰۰، حصلت  الدراسیة  المنحة  جنسیة على 
ولقد حظیت أنشطة التوعیة وحشد الموارد بقدر عظیم من الدعم من الدول األعضاء   دولة. ٤۰جامعات تنتشر في 

، تلقى البرنامج ۲۰۲۱حزیران/یونیھ    ۱وفي   والمنظمات غیر الحكومیة، حیث قدَّم عدٌد منھا مساھمات مالیة وعینیة.
 طالباً.  ۱۸یورو، فضال عن مساھمات عینیة لرعایة  ٦ ۸۱٦  ۳٤۳المذكور تعھدات بمبلغ 

وال تزال االستعدادات جاریة للدورة الثانیة من البرنامج، على أن یختتم استعراض المرشحین واختیارھم بحلول  
 .۲۰۲۱منتصف كانون األول/دیسمبر  

وتشكل زیادة تمثیل عدد المتحدثین والمشاركین من النساء في مؤتمرات الوكالة وغیر ذلك من الفعالیات   -۱٦
الجنساني. المنظور  تعمیم  عملیة  من  آخر  توصیات   عنصراً  لتقدیم  األعضاء  الدول  على  الوكالة  تعتمد  وبینما 



GOV/2021/38-GC(65)/19 
 ٥الصفحة  

 

اِركات في التدریب، ومستفیدات  بمترشحات مؤھالت، فإن الجھود تتواصل من أجل تعزیز مشاركة النساء كمش
 من المنح الدراسیة، وزائرات علمیات، ونظیرات في المشاریع، وباحثات، وخبیرات، ومحاِورات.

ھذه   -۱۷ في  للنساء  المئویة  النسبة  عن  البیانات  أحدث  توفر  داخلیة  معلومات  لوحة  األمانة  أطلقت  وقد 
في الوقت الحقیقي، على سبیل المثال، بحسب نوع الجنس  وھي تتیح للمدیرین الوصول إلى البیانات  المجموعات.

والفعالیة، ومجال الموضوع و/أو نوع المشاركین، ویمكن استخدامھا في التوعیة المستھدفة قبل الفعالیات المخطط  
  من خبراء المشاریع  ٪۲٤من كبار المحققین العلمیین و  ٪۲٦وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، شكَّلت النساء   لھا.

في   ٪۲۱من المشاركین في الفعالیات العلمیة والتقنیة و  ٪۲٤وشكلت النساء   البحثیة المنسَّقة في فعالیات الوكالة.
 الفعالیات العلمیة المتكررة. 

 وتشمل األمثلة المستقاة خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر ما یلي:  -۱۸

النسائیة التي نُِظّمت في إطار االتفاق    من النساء المشاركات في حلقات العمل بشأن القیادات  ٪۸٦ •
التعاوني لترویج العلم والتكنولوجیا النوویین في أمریكا الالتینیة والكاریبي (اتفاق أركال) تشرین  

 )؛ ۲۰۱۹ الثاني/نوفمبر

بین في مجال الضمانات (كانون األول/دیسمبر    ٥۰٪ • من النساء المشاركات في برنامج المتدّرِ
 )؛ ۲۰۲۰

المرأة بین المتدربین خالل الدورة الدراسیة الدولیة بشأن األمن النووي في إطار   من تمثیل  ۳۹٪ •
  )؛۲۰۲۱ المركز الدولي للفیزیاء النظریة (نیسان/أبریل

 )؛ ۲۰۲۰من النساء المشاركات في اللجنة االستشاریة المعنیة بمقیاس إیناس ( ٪٤٥ •

 )؛ ۲۰۲۰ارئ (من النساء المشاركات في نظام التصدي للحادثات والطو ٪٤٥ •

-۲۰۲۱من النساء المشاركات في الدورة الجدیدة للجنة معاییر األمان اإلشعاعي للفترة    ۳۸٪ •
 ؛۲۰۲۳

 من النساء الرئیسات للشبكة الدولیة للتعلیم والتدریب في مجال التأھب والتصدي للطوارئ.   ٥۰٪ •

على   -۱۹ األعضاء  الدول  تُشجع  التقني،  التعاون  بفعالیات  یتعلق  عن وفیما  مسؤوالت  النساء  من  تعیِّن  أن 
االتصال الوطني، ومشاِركات في االجتماعات وحلقات العمل، وحاصالت على المنح الدراسیة وزائرات عملیات  

 امرأة من جمیع المناطق في ھذا البرنامج.  ٥٦۰۲، شارك ما مجموعھ  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹ونظیرات. وفي العامین  
الحاصالت على منح دراسیة والزائرات العلمیات والمشاركات في دورات  من النساء المشاركات و  ٪۳۷ویمثِّل ذلك  

 ٪۳۰تدریبیة والمشاركات في االجتماعات وغیر ذلك من موظفي المشاریع. وباإلضافة إلى ذلك، شكَّلت النساء  
 من نظراء المشاریع.  ٪۳۰من الخبراء والمحاضرین، فضالً عن 

انیة في تخطیط األحداث، اضطلعت الوكالة بسلسلة من األنشطة  وباإلضافة إلى إدماج االعتبارات الجنس -۲۰
فعلى سبیل المثال، نُِظّمت بالتعاون مع المنظمة األسترالیة للعلوم والتكنولوجیا   التي تستھدف المساواة بین الجنسین.

وحضر   واصل بشأنھا.النوویتین، دورة تدریبیة إقلیمیة دامت أسبوعان بشأن دعم النساء في تعلیم العلوم النوویة والت
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سات العلوم في الجامعات والمھنیات في مجال   الدورة، التي تعتبر جزءاً من برنامج تعلیمي متواصل لفائدة مدِرّ
دولة عضوا في أفریقیا وآسیا والمحیط    ۳٦من المدرسین والمسؤولین عن االتصال من    ٥۹االتصاالت العلمیة،  

 الكاریبي.  الھادئ وأوروبا وأمریكا الالتینیة ومنطقة

وفي إطار مبادرة الوكالة المعنیة بالمرأة في مجال األمن النووي، ُعقدت حلقة دراسیة شبكیة في أیار/مایو  -۲۱
وستضطلع   وركَّزت على دور الوكالة في تعزیز قدرة المرأة في مجال األمن النووي في جمیع أنحاء العالم.  ۲۰۲۱

زاتھا في مجال األمن النووي، فضال عن الشواغل والتحدیات التي قد  المبادرة بأنشطة إلبراز تجارب المرأة وإنجا
تواجھھا المرأة، ولزیادة الوعي ببرنامج الوكالة لألمن النووي، باإلضافة إلى عمل الوكالة في مجال المساواة بین  

 الجنسین. 

حیاتھن المھنیة في مجال وقد استُِھلَّت سلسلة من الحلقات الدراسیة الشبكیة لتشجیع الشابات على مواصلة  -۲۲
وكانت الحلقات الدراسیة الشبكیة التي ُعقدت بالفعل تتناول علوم المعِجّالت واالندماج   العلوم والتطبیقات النوویة.

 وعلوم المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة. 

المجال النووي في    وقدَّمت الوكالة الدعم إلنشاء أو إحیاء الفروع اإلقلیمیة والوطنیة لشبكة العامالت في -۲۳
التقنیة   أفریقیا وأمریكا الالتینیة والكاریبي. الفروع إلى تمكین المرأة وتعزیز مساھمتھا في األدوار  وتھدف ھذه 

ویوجد حالیاً تسعة فروع وطنیة تابعة للرابطة العالمیة للعامالت في المجال   والعلمیة والقیادیة في المجال النووي.
، وبالتعاون مع مبادرة "الدفاع عن المجال النووي"، عقد نظراء  ۲۰۲۰النووي في ھذه المناطق. وفي أیلول/سبتمبر  

ال في  "العامالت  بعنوان  افتراضیة  فعالیة  النووي  المجال  في  للعامالت  أركال  اتفاق  النووي:مشروع  فتح   مجال 
والكاریبي" الالتینیة  أمریكا  في  جدیدة  للقضایا    فضاءات  التصدي  على  ركَّزت  نقاش  حلقة  الفعالیة  ھذه  وشملت 

الجنسانیة، وكذلك سلسلة من المحادثات وحلقات العمل، وعدَّة أنشطة بشأن االتصاالت في مجال الطاقة النوویة 
 والمساواة بین الجنسین. 

 

ات المـُتـَّخذة لتحسین االتصاالت الداخلیة والخارجیة بشأن عمل الوكالة  اإلجراء  -۳-باء
 في مجال المساواة بین الجنسین. 

 االتصاالت الداخلیة   -۱- ۳-باء

على الصعید الداخلي، سلطت الوكالة الضوء على األیام الدولیة المتصلة بالمساواة بین الجنسین، بما في  -۲٤
وباإلضافة إلى ذلك، تم إطالع الموظفین،   وم الدولي للنساء والفتیات في مجال العلوم.ذلك الیوم الدولي للمرأة والی

من خالل الشبكة الداخلیة للوكالة، على المعلومات والمعالم المتصلة بالمفھوم الجنساني من خالل المواد اإلخباریة  
  التي تُنَشر على الصفحة الرئیسیة على الشبكة الداخلیة.

ین، ویجري تحدیثھا   -۲٥ اواة بین الجنـس أن المـس بكة العالمیة بـش أت األمانة أیضـا صـفحة داخلیة على الـش وأنـش
ــات   ــیاسـ ــاني، وبناء القدرات، والسـ ــین، وتعمیم المنظور الجنسـ ــاواة بین الجنسـ ــلة عن المسـ بمعلومات ذات صـ

 والممارسات ذات الصلة.
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 االتصاالت الخارجیة   -۲- ۳-باء

األمانة إجراء طائفة من األنشطة تھدف إلى زیادة الوعي بالقضایا الجنسانیة وإبراز صورتھا،  واصلت   -۲٦
مع تسلیط الضوء على النساء الخبیرات في المجال النووي وإلھام األجیال األصغر سناً بالبحث عن الفرص التعلیمیة 

 والمھنیة في العلوم والتكنولوجیا.

عام   -۲۷ الوكالة۲۰۲۱وفي  نقَّحت  وسلَّطت    ،  اإلنترنت،  شبكة  على  موقعھا  في  الجنسانیة  الشؤون  صفحة 
الضوء على جھود الوكالة الرامیة إلى تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، وأبرزت بشكل أكبر الصالت  

مار الدراسیة  المنح  وبرنامج  الدراسیة  والمنح  الشاغرة  الوظائف  إعالنات  حیث  من  للمرأة  المتاحة  ي  بالفرص 
التواصل االجتماعي الستھداف وتوسیع نطاق   كوري.-سكلودوفسكا وباإلضافة إلى ذلك، یتزاید استخدام وسائط 

  إعالنات الوظائف الشاغرة، بھدف توظیف النساء في المجاالت المتخصصة.

الشبكي  -۲۸ موقعھا  على  المنشورة  المقاالت  في  الجنسین  بین  التكافؤ  الوكالة  عززت  ذلك،  على  وعالوة 
مقاال    ۱٤الخارجي من خالل زیادة عدد المقاالت التي تشیر تحدیدا إلى القضایا المتعلقة بالمفھوم الجنساني، من  

؛ ومن  ۲۰۲۱وحزیران/یونیھ    ۲۰۲۰مقاال بین تموز/یولیھ    ۳۲إلى    ۲۰۲۰وحزیران/یونیھ    ۲۰۱۹بین تموز/یولیھ  
 ۲۰۲۰وحزیران/یونیھ    ۲۰۱۹بین تموز/یولیھ    ٪٥۰٫٤خالل زیادة حصة المقاالت التي تبرز خبیرة أو أكثر من  

 . ۲۰۲۱وحزیران/یونیھ  ۲۰۲۰٪ بین تموز/یولیھ ٦۲٫۲إلى 

للمرأة. -۲۹ الدولي  بالیوم  لالحتفال  فعالیات  عقد  األمانة  عام   وواصلت  مع ۲۰۲۰وفي  الوكالة  اشتركت   ،
ھر فیھ عدد مختار من الموظفین  المنظمات األخرى الكائنة في مركز فیینا الدولي إلنتاج شریط فیدیو توضیحي یظ

وأبرز شریط الفیدیو المعنون "یجب أن نفعل ما ھو أفضل" أنھ رغم التقدُّم الُمحرز، ال یزال ھناك   والمدیر العام.
موضوع "المرأة في ، وعلى إثر ۲۰۲۱وفي عام  الكثیر یتعین القیام بھ عندما یتعلق األمر بالمساواة بین الجنسین.

الذي أطلقتھ ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (ھیئة األمم المتحدة للمرأة)، أعدَّت    القیادة"
حلقة  یظھر فیھ المدیر العام وموظفین مختارین، ونُظمت    شریط فیدیو على وسائط التواصل االجتماعيالوكالة  

القیادي.  شنقا الوكالة كانت كل واحدة منھن أول امرأة تضطلع بدورھا   ضمَّت موظفات حالیات وسابقات في 
وللتأكید على أھمیة التنوع في القیادة، أجریت مقابالت على موقع الوكالة الشبكي مع جمیع القیادات النسائیة األولى 

، وتم وضع العدید من المقابالت على حساب الوكالة على وسائط التواصل االجتماعي  في الوكالةالحالیة والسابقة  
  لتبادل المشورة المھنیة مع األجیال المقبلة من القیادات النسائیة.

واجتماعات جانبیة وفعالیات أخرى مع التركیز بشكل خاص على  ونظمت اإلدارات اجتماعات أفرقة،   -۳۰
 وتشمل األمثل عن ذلك ما یلي:  تداخل مجاالتھا التقنیة والمساواة بین الجنسین أو إشراك المرأة في مجاالتھا.

خالل االجتماع السنوي للشبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي، الذي ُعقد في فیینا في  •
في ۲۰۱۹  تموز/یولیھ النساء  بشأن  الجنسانیة  "المبادرات  بعنوان  نقاش  الوكالة حلقة  نظَّمت   ،

 مجال األمن النووي"،  

أیلول/سبتمبر   • المجال ۲۰۱۹في  في  للعامالت  الوكالة  فرع  نظمھا  مشتركة،  فعالیة  وسلطت   ،
ل النووي وبرنامج العمل من أجل عالج السرطان بعنوان "العامالت في المجال النووي والعم

العالمي ضد السرطان"، الضوء على أوجھ عدم المساواة التي یواجھھا مرضى السرطان، وعلى 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021
https://www.youtube.com/watch?v=PQTAxNboXE0&list=PLCsYX9QVCDTEirWGcjgDrwzN_FRed-O-f
https://www.youtube.com/watch?v=PQTAxNboXE0&list=PLCsYX9QVCDTEirWGcjgDrwzN_FRed-O-f
https://www.youtube.com/watch?v=PQTAxNboXE0&list=PLCsYX9QVCDTEirWGcjgDrwzN_FRed-O-f
https://www.iaea.org/newscenter/news/institutional-support-critical-in-achieving-gender-equality
https://www.iaea.org/newscenter/news/institutional-support-critical-in-achieving-gender-equality
https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/journey-of-iaea-women-leaders
https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/journey-of-iaea-women-leaders
https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/journey-of-iaea-women-leaders
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وجھ الخصوص النساء المصابات بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم الالئي یعشن في البلدان  
 النامیة. 

في   استدامة الجھود وتعزیزھا، الذي ُعقد في فیینا وضم المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي: •
وقد احتفت ھذه الفعالیة  ، فعالیة جانبیة عن العامالت في مجال األمن النووي.۲۰۲۰شباط/فبرایر  

الجانبیة، التي تزامنت مع الیوم الدولي للنساء والفتیات في مجال العلوم، بمساھمات النساء في 
 مجال األمن النووي وسلَّطت الضوء على مساھماتھن. 

ة والستین للمؤتمر العام، تم تنظیم فعالیة جانبیة افتراضیة بعنوان وخالل الدورة العادیة الرابع •
والبنك اإلسالمي  الوكالة  بین  الشراكة  مبادرة  وتناولت  بالسرطان"،  النساء من اإلصابة  "إنقاذ 

 للتنمیة من أجل مكافحة أنواع السرطان التي تصیب المرأة سرطان المرأة. 

الوكالة حلقة دراسیة شبكیة بعنوان "المرأة تقود المشاریع الخلفیة ، نظَّمت  ۲۰۲۱وفي آذار/مارس   •
النووي: المجال  واألمانة  في  األعضاء  الدول  من  محاورین  بحضور  وإنجازاتھن"،  قصصھن 
  والصناعة النوویة،

، ُعقدت فعالة جانبیة بعنوان "المرأة في مجال االندماج"، وذلك في المؤتمر ۲۰۲۱وفي أیار/مایو   •
الذي ضم ست محاورات.الثامن و االندماج،  لطاقة  الجانبیة   العشرین  الفعالیة  وشارك في ھذه 

أربع خبیرات في مجال االندماج، سلطن الضوء على مساراتھن المھنیة وناقشن الدعم المؤسسي  
البحث والتطویر في مجال االندماج، وفي  التفوق في  النساء على  الالزم لمساعدة  والشخصي 

 لفجوة المستمرة بین الجنسین في ھذا المجال.نھایة المطاف سد ا

 

 اإلجراءات المـُتـَّخذة للترویج لبیئة مواتیة داعمة للمساواة بین الجنسین   -٤-باء

وتضم   تواصل األمانة رصد واستعراض قواعدھا وترتیباتھا المتصلة بتحقیق التوازن بین العمل والحیاة. -۳۱
ت الدوام؛ وترتیبات العمل بدوام جزئي؛ وإمكانیة العمل من المنزل؛ وإجازة  القواعد والترتیبات الحالیة مرونة ساعا

األمومة؛ وإجازة األبوة؛ وإجازة التبني؛ وفترات االستراحة للرضاعة بالنسبة لألمھات الجدد؛ واإلجازة األسریة 
 الطارئة؛ ومركز رعایة األطفال الكائن في مركز فیینا الدولي.

عام   -۳۲ الشبكة ۲۰۲۰وفي  وإلى  الدولي  فیینا  مركز  في  الكائنة  األخرى  المنظمات  إلى  الوكالة  انضمت   ،
الدولیة ألنصار المساواة بین الجنسین لالحتفال بالذكرى السنویة إلطالق المبادئ التوجیھیة للبیئة التمكینیة التابعة 

وتضمن األسبوع ثماني حلقات دراسیة شبكیة  األول.لمنظومة األمم المتحدة باستضافة "أسبوع البیئة التمكینیة"  
محاوراً،    ۳۰غطَّت كل موضوع من المواضیع الخمسة للمبادئ التوجیھیة للبیئة التمكینیة وشارك فیھا أكثر من  

المدني واألوساط األكادیمیة. الدولیة والمجتمع  الدول األعضاء والمنظمات  وفي المجموع، تم   منھم ممثلون من 
ت المدیرة التنفیذیة لھیئة األمم المتحدة للمرأة بأن ھذه   مشارك على مدار األسبوع.  ٤۰۰كثر من  االتصال بأ وقد أقرَّ

 المبادرة ھي إنجاز بارز في تنفیذ المبادئ التوجیھیة للبیئة التمكینیة.

من التدریب    ولزیادة قدرة الموظفین على دعم بیئة تمكینیة، أدخلت الوكالة وحدتین نمطیتین جدیدتین كجزء -۳۳
التوجیھي اإللزامي لجمیع الموظفین، بما في ذلك دورة عن معاییر السلوك، تولى تیسیرھا رئیس مكتب األخالقیات،  
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وعالوة على ذلك، ولتشجیع وجود مكان عمل  ودورة عن شمول الجمیع، تولت تیسیرھا شعبة الموارد البشریة.
الزمالء الذین یعانون من مثل ھذا السلوك، تولى رئیس مكتب    یتسم باالحترام، وتثبیط السلوك غیر الالئق، ودعم 

وبالنسبة ألولئك الذین یرغبون في زیادة معارفھم   األخالقیات تیسیر تدریب حول "المتفرج النشط" لفائدة الموظفین.
عت الوكالة الموظفین على إكمال دورة تدریبیة تمھیدیة عن المسائل ا لجنسانیة  بشأن المساواة بین الجنسین، شجَّ

وتغطي الدورة المفاھیم الجنسانیة األساسیة واألطر الدولیة   قدَّمھا مركز التدریب التابع لھیئة األمم المتحدة للمرأة.
للمساواة بین الجنسین، وتقدم لمحة عامة عن األدوات الرامیة إلى تعزیز المساواة بین الجنسین في جمیع أنحاء  

 منظومة األمم المتحدة. 

 كاتالشرا   -جیم
 الشراكات مع األمم المتحدة  -۱-جیم

الجنسین   -۳٤ بین  المساواة  نطاقا بشأن موضوع  المتحدة األوسع  التعاون مع منظومة األمم  الوكالة  تواصل 
وتمكین المرأة من خالل أمور منھا، خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بین الجنسین  

المرأة   بین  وتمكین  والمساواة  بالمرأة  المعنیة  الوكاالت  بین  المشتركة  والشبكة  للمرأة،  المتحدة  ھیئة األمم  بقیادة 
المتحدة بشأن  ۲۰۲۰وفي عام   الجنسین. العمل على نطاق منظومة األمم  السنوي لخطة  المؤتمر  ، وكجزء من 

الوكالة لعرض التزامھا لعام   بتحقیق التكافؤ بین الجنسین،    ۲۰۲٥المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، ُدعیت 
كوري، وذلك في دورات فرعیة بشأن الممارسات الجیدة  -فضال عن برنامج المنح الدراسیة ماري سكلودوفسكا

لھیئة األمم المتحدة للمرأة، الذي    ۲۰۲۰وخالل االجتماع السنوي في عام   للثقافة المؤسسیة والتكافؤ بین الجنسین.
 المعنیة بالشؤون الجنسانیة، عرضت الوكالة أسبوع البیئة التمكینیة كأفضل ممارسة.التقت فیھ جھات االتصال 

، واألمانة تشارك في خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بین  ۲۰۱۲ومنذ عام   -۳٥
أة التي أیَّدھا مجلس  الجنسین وتمكین المرأة، وھي خطة ترمي إلى تنفیذ سیاسة المساواة بین الجنسین وتمكین المر

أن الوكالة   ۲۰۲۰وتظھر نتائج عام   .۲۰۰٦الرؤساء التنفیذیین في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسیق في عام  
من خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین   ٪ ۷۱تستوفي أو تفوق المتطلبات بنسبة 

 .٪۳۹، ویبلغ متوسط الكیانات المتخصصة  ٪٦۸ط منظومة األمم المتحدة البالغ  وتتجاوز ھذه النتیجة متوس المرأة.

وواصلت األمانة التعاون مع جھات االتصال المعنیة بالشؤون الجنسانیة في المنظمات الدولیة األخرى   -۳٦
وباإلضافة إلى المشاركة في االجتماعات الشھریة لھذه المجموعة، تم إنشاء حمالت  الكائنة في مركز فیینا الدولي.

لالحتفال بالیوم الدولي للمرأة، وفي عام    ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰مشتركة على وسائل التواصل االجتماعي في العامین  
 ة على اإلطالق. ، تعاونت المنظمات الكائنة في مركز فیینا الدولي الستضافة أول أسبوع للبیئة التمكینی۲۰۲۰

 

 مشاركة الدول األعضاء   -۲-جیم

تعتبر المشاركة الوثیقة مع الدول األعضاء مسألة جوھریة لضمان تحقیق الوكالة تقدُّماً أكثر في عملھا   -۳۷
الممارسات. والتحدیات وأفضل  بَنَّاء لألفكار  تبادل  الجنسین من خالل  بین  المساواة  تحقیق  إلى  وتحافظ   الرامي 
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لى حوار استباقي مع الدول األعضاء بشأن تعیین النساء من أجل تشجیع المرشَّحات المؤھَّالت على التقدُّم  األمانة ع
 لشغل وظائف شاغرة. 

لت فرادى   ترتیبات مع األمانة تتعلق بإتاحة موظفین فنیین مبتدئین.  ۲دولة عضواً   ۱۲وتوجد لدى   -۳۸ وقد موَّ
 امرأة.  ۲۹یاً مبتدئاً خالل الفترة المشمولة بالتقریر، وكان من بینھم  موظفاً فن  ٥٦الدول األعضاء نفقات توظیف  

وتواِصل األمانة مناقشاتھا مع األعضاء  .۲۰۱۹٪ في عام  ٤٥٫٥من    ۲۰۲۱٪ في عام  ٥۱٫۸ویمثل ذلك زیادة إلى  
  األخرى التخاذ ترتیبات مماثلة.

فیینا للشبكة -۳۹ العام منصبھ، انضم إلى فرع  المدیر  الدولیة ألنصار المساواة بین الجنسین،    وعندما تولى 
ووقَّع على تعھد الشبكة المذكورة بتحقیق التكافؤ بین الجنسین في أفرقة النقاش، وتعھد بالتزامات ملموسة بالنھوض  

، قبل المدیر العام دعوة لالنضمام إلى  ۲۰۲۰وفي كانون األول/دیسمبر   بعمل الوكالة في مجال القضایا الجنسانیة.
العالمي للشبكة الدولیة ألنصار المساواة بین الجنسین، لیصبح أول بطل جنساني في المجلس العالمي یوجد  المجلس  

 مقره في فیینا. 

لعام   -٤۰ الجنسین  بین  المساواة  الدولیة ألنصار  الشبكة  التزامات  من  االلتزامین  كال  العام  المدیر  وقد حقق 
اء وتحقیق ھدف التكافؤ بین الجنسین في الفئة الفنیة والفئات العلیا وشمل ذلك اتخاذ تدابیر لزیادة تمثیل النس .۲۰۲۰

كوري لفائدة الطالبات الراغبات في مواصلة  -؛ ووضع برنامج المنح الدراسیة ماري سكلودوفسكا۲۰۲٥بحلول عام  
ویین، ودراسات  الدراسة لنیل درجة الماجستیر، مع التركیز على العلوم والتكنولوجیا النوویة، واألمان واألمن النو

  عدم االنتشار.

وینطوي ذلك على تعزیز الوعي وبناء القدرات بشأن المساواة   .۲۰۲۱وتم التعھد بالتزامین جدیدین لعام   -٤۱
بین الجنسین، عن طریق إطالق دورة تدریبیة بشأن المفاھیم الجنسانیة والتكافؤ بین الجنسین، وھي متاحة لجمیع  

ورة تدریبیة بشأن تعمیم مراعاة المنظور الجنساني للموظفین المعنیین المسؤولین  الموظفین المھتمین، وإطالق د
عن تنفیذ البرامج؛ وتعزیز أنشطة الدعوة بشأن المسائل الجنسانیة، عن طریق تنظیم فعالیة رفیعة المستوى بشأن  

  ۲۰۲۲األول/أكتوبر    المسائل الجنسانیة خالل المؤتمر الوزاري المعني بالقوى النوویة في واشنطن في تشرین 
 إلشراك كبار المسؤولین من الدول األعضاء والشبكات النسائیة ذات الصلة. 

وباإلضافة إلى ذلك، یشارك المدیر العام في رئاسة فریق التأثیر المعني بالمساواة بین الجنسین والتابع   -٤۲
 .۲۰۲۰الرقابیة النوویة، الذي انطلق في أیلول/سبتمبر  للشبكة الدولیة ألنصار المساواة بین الجنسین في الوكاالت  

والھدف من فریق التأثیر ھو توسیع نطاق تأثیر الشبكة الدولیة ألنصار المساواة بین الجنسین وإنشاء مجموعة من 
ء رؤساء الوكاالت أو المنظمات الرقابیة الملتزمة بمعالجة القضایا الجنسانیة في مؤسساتھا وبلدانھا ومع الشركا

 الدولیین. 

في حزیران/یونیھ   -٤۳ األعضاء  الدول  أنشأت  النووي"    ۲۰۱۷ولقد  المجال  في  المرأة  أصدقاء  "مجموعة 
دولة    ۳٥دولة عضواً إلى    ۱٤وقد ارتفع عدد أعضاء ھذه المجموعة من   وتحضر األمانة اجتماعات المجموعة.

رك بنشاط في مناقشة أفضل الممارسات لدعم  وما زالت المجموعة تشا  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ    ۱عضواً اعتباراً من  
 عمل الوكالة بشأن الشؤون الجنسانیة.

 
الوالیات المتحدة ، والنمســا، والنرویج، وكندا، وفنلندا، وفرنســا، ونالصــی ، وجمھوریة كوریا، وإیطالیا، وألمانیا، واالتحاد الروســي  ۲

 الیابان.، واألمریكیة
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 شراكات إضافیة  -۳-جیم

عام   -٤٤ في  للمرأة  الدولي  الیوم  العالمیة  ۲۰۲۱بمناسبة  الرابطة  مع  عملیة  ترتیبات  على  الوكالة  وقعت   ،
التعاون الطویل األمد بین الطرفین وتعززه،    وتضفي ھذه الترتیبات طابعاً رسمیاً على للعامالت في المجال النووي.

 وال سیما في مجاالت اكتساب المواھب والتوجیھ والتدریب والدعوة. 

 تمثیل المرأة في األمانة   -دال
وكما   في الفئة الفنیة والفئات العلیا.  ۲۰۲٥حدد المدیر العام ھدفاً لتحقیق التكافؤ بین الجنسین بحلول عام   -٤٥

االستراتیجیة الشاملة لمنظومة األمم المتحدة بشأن التكافؤ بین الجنسین، ینطبق ھدف التكافؤ على أوصت بذلك  
ویتیح ذلك اتباع نھج أكثر شموال ألنھ یدعم تحقیق   جمیع موظفي الوكالة، بصرف النظر عن نوع التعیین أو العقد.
، بغض النظر عن المنصب أو نوع التمویل أو مدة  التكافؤ بین الجنسین في جمیع فئات الوكالة الفنیة والفئات العلیا

وبناء على ذلك، ولكي یكون ھذا النظام متسقاً مع آلیة اإلبالغ الموصى بھا في منظومة األمم المتحدة، فقد   العقد.
ل  وتشم المبلغ عنھا في القسم التالي مقارنة بدورات اإلبالغ السابقة.  ۲۰۲۱تم توسیع تعداد القاعدة اإلحصائیة لعام  

الموظفین في الفئة الفنیة والفئات العلیا من الحاصلین على عقود محددة المدة، وعقود المساعدة    ۲۰۲۱بیانات عام  
المؤقتة، وتعیینات شھریة قصیرة األجل، حیث یكون التمویل من خالل المیزانیة العادیة أو من أموال خارجة عن 

المبتدئین والخبراء المجانیین واألفراد العاملین بعقود یومیة قصیرة    وال یشمل ھذا التعداد الموظفین الفنیین المیزانیة.
 األجل. 

 وترد في الفقرات أدناه األرقام والرسوم البیانیة التي توضح النتائج.  -٤٦

 

 البیانات اإلحصائیة   -۱-دال

الخدمات العامة والفئة  ، بلغ العدد اإلجمالي للنساء في األمانة، بما في ذلك فئة  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ    ۱في   -٤۷
ومن بین ھذه المجموعة، كانت  من مجموع الموظفین.  ٪٤۷٫۱امرأة، أي ما یمثل    ۱۱٤٦الفنیة والفئات العلیا،  

 ۲۰۱۹حزیران/یونیھ    ۱في    ٪۳۰٫۲(مقارنة بنسبة    ٪۳٥٫۰النسبة المئویة للنساء في الفئة الفنیة والفئات العلیا  
   ).۲۰۱۷حزیران/یونیھ  ۱في  ٪۲۹٫٤و
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 موظفو الفئة الفنیة والفئات العلیا 
 (النسبة المئویة للوظائف التي تشغلھا النساء ویشغلھا الرجال)

 

 

  توزیع موظفي الفئة الفنیة والفئات العلیا

 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۱حتى    ۲۰۱۹حزیران/یونیھ   ۱حتى 

 النساء عدد   الرتبة 
النسبة  

المئویة من  
 النساء 

 عدد الرجال 
النسبة  

المئویة من  
 الرجال 

التغییر من  
إلى    ۲۰۱۹

۲۰۲۱  
(النسبة  

المئویة من  
 الدرجات) 

 عدد النساء  الرتبة 
النسبة  

المئویة من  
 النساء 

 عدد الرجال 
النسبة  

المئویة من  
 الرجال 

نائب المدیر  
نائب المدیر   +۱۱٫٤ ٪ ۷۱٫٤ ٥ ٪ ۲۸٫٦ ۲ العام 

 ٪ ٦۰٫۰ ۳ ٪ ٤۰٫۰ ۲  العام 

 ٪ ۸۳٫۳ ٥ ٪ ۱٦٫۷ ۱ ۲- مد -۲۳٫۳ ٪ ٦۰٫۰ ۳ ٪ ٤۰٫۰ ۲ ۲- مد

 ٪ ٦۳٫٤ ۲٦ ٪ ۳٦٫٦ ۱٥ ۱- مد +٦٫۰ ٪ ٦۹٫٤ ۲٥ ٪ ۳۰٫٦ ۱۱ ۱- مد

 ٪ ۷٦٫۳ ۲۰۹ ٪ ۲۳٫۷ ٦٥ ٥- ف +٦٫۰ ٪ ۸۲٫۲ ۲۱۳ ٪ ۱۷٫۸ ٤٦ ٥- ف

 ٪ ٦٥٫۳ ۳۰۹ ٪ ۳٤٫۷ ۱٦٤ ٤- ف +۳٫۱ ٪ ٦۸٫٤ ۳۰۱ ٪ ۳۱٫٦ ۱۳۹ ٤- ف

 ٪ ٦۳٫۳ ۲۷۸ ٪ ۳٦٫۷ ۱٦۱ ۳- ف +۳٫۰ ٪ ٦٦٫۳ ۲۳۰ ٪ ۳۳٫۷ ۱۱۷ ۳- ف

 ٪ ٤۸٫۷ ٥٦ ٪ ٥۱٫۳ ٥۹ ۲- ف +۸٫۰ ٪ ٥٦٫۷ ۳۸ ٪ ٤۳٫۳ ۲۹ ۲- ف

 ٪ ۲۷٫۸ ٥ ٪ ۷۲٫۲ ۱۳ ۱- ف -۱٥٫۳ ٪ ۱۲٫٥ ۱ ٪ ۸۷٫٥ ۷ ۱- ف

 ٪ ٦٥٫۰ ۸۹۱ ٪ ۳٥٫۰ ٤۸۰ المجموع  +٤٫۸ ٪ ٦۹٫۸ ۸۱٦ ٪ ۳۰٫۲ ۳٥۳ المجموع 

 

 وكانت النسبة المئویة للنساء الفئة الفنیة والفئات العلیا في مختلف المجموعات الوظیفیة على النحو التالي:  -٤۸

العلمي/الھندسي: • بنسبة    ٪۲۷٫٤ المجال  عام    ٪۲۳٫٥(مقارنة  و۲۰۱۹في  عام    ٪۲۲٫٦،  في 
 )؛ ۲۰۱۷

۳۰٫۲ ٪ 

 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۱ ۲۰۱۹حزیران/یونیھ  ۱ ۲۰۱۷حزیران/یونیھ  ۱

۲۹٫٤٪ 

۷۰٦ ٪٫٦۹٫۸٪ 

۳٥٫۰٪ 

٦٥٫۰٪ 

النسبة المئویة 
 من النساء

النسبة المئویة 
 الرجالمن 

النسبة المئویة 
 من النساء

النسبة المئویة 
 الرجالمن 

النسبة المئویة 
 من النساء

النسبة المئویة 
 الرجالمن 
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 ).۲۰۱۷في عام  ٪٤۰٫٤، و۲۰۱۹في عام  ٪٤۱٫۰(مقارنة بنسبة  ٪٤٥٫۲ المجال اإلداري: •

 الموظفون في الفئة الفنیة والفئات العلیا بحسب المجموعة الوظیفیة 
 (نسبة الوظائف التي تشغلھا النساء)

 
 مجال العمل العلمي والھندسي 

 

 
 

  مجال العمل اإلداري

 

 

٥۰٫۰٪ 

٤۰٫۰٪ 

۳۰٫۰٪ 

۲۰٫۰٪ 

۱۰٫۰٪ 

األخصائیون  ۰٫۰٪
العلمیون والتقنیون  

 اآلخرون

مفتشو الضمانات  
 النوویة

الفیزیائیون النوویون  
 والفیزیائیون

أخصائیو علوم   النوویون المھندسون 
 الحیاة

  الكیمیائیون

النسبة المئویة من النساء   ٪ ۲۹٫٦ ٪ ۱٤٫۷ ٪ ۱۷٫٥ ٪ ٤۰٫۰ ٪ ۲۳٫۱ ٪ ۲۲٫۱
 ۲۰۱۷في 

النسبة المئویة من النساء   ٪ ٥۰٫۰ ٪۹٫٤ ٪ ۲۰٫۲ ٪ ۳۱٫۹ ٪ ۲۳٫۱ ٪ ۲۷٫٥
 ۲۰۱۹في 

النسبة المئویة من النساء   ٪ ٥۲٫٦ ٪ ۱۷٫٤ ٪ ۲٥٫۰ ٪ ۲۹٫٤ ٪ ۲٤٫۹ ٪ ۳۳٫٦
 ۲۰۲۱في 

 

٦۰٫۰٪ 

٥۰٫۰٪ 

٤۰٫۰٪ 

۳۰٫۰٪ 

۲۰٫۰٪ 

۱۰٫۰٪ 

۰٫۰٪ 
المسؤولون عن 

 المشتریات والتعاقدات 
المسؤولون عن الشؤون  

 العامة
األخصائیون  

 اإلداریون اآلخرون 
المسؤولون عن الموارد  المسؤولون القانونیون 

 البشریة 
المسؤولون عن الشؤون  

 الحاسوبیة
موظفو المحفوظات 

 والمكتبة
المحاسبون  

والمسؤولون عن  
 المیزانیة 

 

 النسبة المئویة من   ٪ ٥۱٫۹ ٪ ٤۷٫٤ ٪ ۲۲٫٦ ٪ ٥۲٫۹ ٪ ٥۰٫۰ ٪ ٤٥٫۹ ٪ ٤٥٫۰ ٪ ٦۲٫٥
 ۲۰۱۷النساء في 

 النسبة المئویة من   ٪ ٥٦٫۰ ٪ ٥٤٫٥ ٪ ۲۳٫۳ ٪ ٥٤٫٥ ٪ ۳٥٫۷ ٪ ٤٤٫٦ ٪ ٤٥٫۸ ٪ ٦٤٫۷
 ۲۰۱۹النساء في 

 النسبة المئویة من   ٪ ٦٤٫۱ ٪ ٥۰٫۰ ٪ ۲٤٫٥ ٪ ٥۱٫٥ ٪ ۳۷٫٥ ٪ ٥۲٫٦ ٪ ٥۲٫۹ ٪ ٥۹٫۱
 ۲۰۲۱النساء في 
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ونائبة المدیر العام في المجال العلمي/الھندسي، ولكنھ ظل    ۲-ومد  ۱-ارتفع تمثیل المرأة في الدرجات مد -٤۹
 أعلى في المجال اإلداري: 

  ٪ ۱۸٫۲، و۲۰۱۹في حزیران/یونیھ    ٪۲۷٫۳بنسبة  (مقارنة    ٪۳۰٫۰ المجال العلمي/الھندسي: •
 )؛ ۲۰۱۷في حزیران/یونیھ 

اإلداري: • بنسبة    ٪ ۳۸٫۷ المجال  و۲۰۱۹في    ٪ ۳٦٫۰(مقارنة  حزیران/یونیھ    ٪ ۳٦٫۷،  في 
  )؛۲۰۱۷

 . ۲۰۱۹وارتفعت النسبة المئویة للنساء في الفئة الفنیة والفئات العلیا من جمیع أنحاء الوكالة مقارنة بعام  -٥۰

 النسبة المئویة لموظفي الفئة الفنیة والفئات العلیا بحسب 

 المنطقة الجغرافیة ونوع الجنس

 

سنة،    ۳٥-۳۰و  ۲۹-۲۰ناقصا في جمیع الفئات العمریة باستثناء الفئتین العمریتین  النساء ممثالت تمثیال   -٥۱
ویصبح ھذا االنعدام في التوازن أكبر تدریجیاً مع زیادة   من الموظفین على التوالي.  ٪ ٥۱٫۰و  ٪٦٦٫۷حیث یمثلن  

من الموظفین في   ٪۱٥٫٥سنة فما فوق، حیث ال تمثل النساء سوى    ٦۱السن، وھو أكثر وضوحا في الفئة العمریة  
  ھذه الفئة العمریة. 
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Far East

% Women 4.85 4.96 5.18 1.97 1.88 2.63 9.96 10.0 11.2 5.48 5.13 7.15 2.78 3.17 3.72 0.72 0.94 0.95 1.71 1.97 1.97 1.89 2.14 2.19
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۳۰٫۰۰ ٪ 
۲٥٫۰۰ ٪ 
۲۰٫۰۰ ٪ 
۱٥٫۰۰ ٪ 
۱۰٫۰۰ ٪ 
٥٫۰۰ ٪ 
۰٫۰۰ ٪ 

۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۲۰۱۷ ۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۲۰۱۷ ۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۲۰۱۷ ۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۲۰۱۷ ۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۲۰۱۷ ۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۲۰۱۷ ۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۲۰۱۷ ۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۲۰۱۷  
 

 الشرق األقصى 
جنوب شرق آسیا  

 الھادئ والمحیط 
الشرق األوسط  

 وجنوب آسیا 
 

 أفریقیا
 أوروبا  
 الشرقیة

 أوروبا  
 الغربیة

 أمریكا 
 الالتینیة 

 أمریكا 
 الشمالیة

 

 النساء النسبة المئویة من   ٤٫۸٥ ٤٫۹٦ ٥٫۱۸ ۱٫۹۷ ۱٫۸۸ ۲٫٦۳ ۹٫۹٦ ۱۰٫۰ ۱۱٫۲ ٥٫٤۸ ٥٫۱۳ ۷٫۱٥ ۲٫۷۸ ۳٫۱۷ ۳٫۷۲ ۰٫۷۲ ۰٫۹٤ ۰٫۹٥ ۱٫۷۱ ۱٫۹۷ ۱٫۹۷ ۱٫۸۹ ۲٫۱٤ ۲٫۱۹
 النسبة المئویة من الرجال  ۱۰٫۲ ۱۰٫۰ ۸٫۳۲ ۳٫٦۸ ۳٫٥۱ ۳٫۸۷ ۲٤٫۰ ۲٤٫٤ ۲۲٫٤ ۱٤٫۰ ۱۳٫۹ ۱۲٫۸ ٥٫۷٥ ٥٫۷۳ ٥٫۳۲ ٤٫۱۳ ٤٫۱۹ ٤٫۹٦ ۳٫۳۲ ۲٫۸۲ ۲٫٥٥ ٥٫٤۸ ٥٫۰٥ ٤٫٦۷
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 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۱عمر الموظف في 

 (عدد النساء والرجال) 

 

 

 الطلبات والتعیینات   -۲-دال

من بین الطلبات البالغ    ٪۳٥٫۹الواردة من النساء  خالل الفترة المشمولة بالتقریر، بلغت نسبة الطلبات   -٥۲
لة   ٪۳۲٫۸طلباً الواردة من النساء لشغل وظائف في الفئة الفنیة والفئات العلیا مقارنة بنسبة     ٤۲۸۸٥عددھا   المسجَّ

 .۲۰۱۷-۲۰۱٥خالل الفترة   ٪۳۳٫٦، ونسبة ۲۰۱۹-۲۰۱۷في الفترة 

في الفترة المشمولة بالتقریر السابق    ٪۳٥٫۱نین، مقارنة بنسبة  من المرشَّحین المعیَّ   ٪ ٥۳٫۱ومثَّلت النساء   -٥۳
 :۲۰۱۷-۲۰۱٥خالل الفترة  ٪۳۷٫۳و

العلمي/الھندسي: • بین   المجال  النساء    ۱۳۱من  بلغت نسبة  ُعیِّن حدیثاً  (مقارنة   ٪ ٥۱٫۹موظفاً 
من   ٪۲۳٫۹موظفا ُعیِّن حدیثاً في الفترة المشمولة بالتقریر السابق و  ۱۲۰من بین    ٪۲۸٫۰بنسبة  

 )؛ ۲۰۱۷-۲۰۱٥موظفاً ُعیِّن خالل الفترة  ۱۰۹بین 

اإلداري: • بین   المجال  النساء    ۲۱۱من  نسبة  بلغت  حدیثاً  ُعیِّن  بنسبة    ٪ ٥٥٫٥موظفاً  (مقارنة 
من بین    ٪٥۲٫۲موظفا ُعیِّن حدیثاً في الفترة المشمولة بالتقریر السابق و  ۹۹من بین    ٪٤٥٫٥

 )؛۲۰۱۷-۲۰۱٥موظفاً ُعیِّن خالل الفترة   ۹۲

۲۰۰ 

۱۸۰ 

۱٦۰ 

۱٤۰ 

۱۲۰ 

۱۰۰ 

۸۰ 

٦۰ 

٤۰ 

۲۰ 

۰ 
 ۲۰-۲۹         ۳۰-۳٥         ۳٦-٤۰          ٤۱-٤٥       ٤٦-٥۰          ٥۱-٥٥          ٥٦-٦۰        عاماً  ٦۱
 فأكثر   

 الفئة العمریة 

 النساء 

 الرجال

۱۸ 
۹ 

۷۷ 
۷٤ 

۸٦ 

۱۲٤ ۱۲۰ 

۹۰ 

۷۳ 

۱۳۸ 

۱٥۷ 

۷۳ 

۱۸۷ 

٤۸ 

۱٥ 

۸۲ 
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ویولى االھتمام للتوازن بین الجنسین بالتزامن مع بذل جھود في سبیل رفع نسبة التمثیل في صفوف الدول   -٥٤
األعضاء غیر الممثَّلة أو الممثَّلة تمثیالً ناقصاً، وفقا لما نصَّت علیھ قرارات المؤتمر العام، وأحدثھا الجزء ألف من 

 . GC(63)/RES/14القرار 

 

 العقود الطویلة األجل  -۳-دال

(مقارنة   ۳منھن حاصالت على عقود طویلة  ٪ ۲۰٫۰من بین النساء الحاصالت على عقود محدد المدة،   -٥٥
  ٪ ۳٥٫۲)، في حین تبلغ ھذه النسبة لدى الرجال  ۲۰۱۷في حزیران/یونیھ    ٪۲٥٫۱و  ۲۰۱۹في عام    ٪ ۲۳٫۲بنسبة  

 )؛ ۲۰۱۷ونیھ في حزیران/ی ٪۳۳٫۷و ۲۰۱۹في عام  ٪۳۳٫۳(مقارنة بنسبة 

العلمیة/الھندسیة،   -٥٦ المجاالت  في  المدة  محددة  عقود  على  الحاصالت  النساء  بین  منھنَّ    ٪۲۷٫٥ومن 
في حزیران/یونیھ    ٪۳۳٫۳و  ۲۰۱۹في حزیران/یونیھ    ٪۳۱٫۸حاصالت على عقود طویلة األجل (مقارنة بنسبة  

  ٪ ۳۹٫٦و  ۲۰۱۹في حزیران/یونیھ    ٪ ۳۹٫۲(مقارنة بنسبة    ٪٤۱٫٤)، في حین تبلغ ھذه النسبة لدى الرجال  ۲۰۱۷
  ).۲۰۱۷في حزیران/یونیھ 

منھنَّ حاصالت على   ٪۱۳٫۱ومن بین النساء الحاصالت على عقود محددة المدة في المجال اإلداري،   -٥۷
 )، في حین تبلغ ھذه النسبة۲۰۱۷في عام    ٪۱۷٫٥و  ۲۰۱۹في عام    ٪۱٥٫۳عقود طویلة األجل (مقارنة بنسبة  

 ).۲۰۱۷في عام  ٪۲۱و ۲۰۱۹في عام  ٪۲۰٫۹(مقارنة بنسبة  ٪۲۳٫۰لدى الرجال 

ً   -ھاء  سبل المضي قُدما
تََواصل خالل الفترة المشمولة بالتقریر تحسین التمثیل اإلجمالي للمرأة في األمانة في الفئة الفنیة والفئات   -٥۸

شھد بعض التحسن، فما تزال ھناك حاجة إلى زیادة عدد  ومع أن تمثیل المرأة في المستویات العلیا ما یزال ی العلیا.
ویشجع المدیر العام بقوة جمیع الدول األعضاء على أن تساعد األمانة بنشاط على تحقیق ھدف   النساء في ھذه الفئة.

ات  التكافؤ بین الجنسین في الفئة الفنیة والفئات العلیا من خالل تعمیم الوظائف الشاغرة في الوكالة ونشر إعالن
 الفعالیات المتصلة بالتوظیف وبالمسائل الجنسانیة. 

وتعمل األمانة حالیاً على صیاغة اقتراح قیِّم یستھدف أصحاب العمل، بھدف إطالق حمالت ومحتویات   -٥۹
ز الوكالة  مخصصة للتوعیة بالمواھب الستقطاب النساء المؤھالت في المجاالت التقنیة. وباإلضافة إلى ذلك، تعِزّ

ا المؤھالت  شبكتھا  النساء  من  المواھب  قوائم  تحدید  على  الداخلیة  قدرتھا  ز  وتعّزِ التوظیف  بقنوات  لخاصة 
وعالوة على ذلك، تتشارك األمانة مع الدول األعضاء والشبكات المھنیة لتعزیز   واستقطابھن ووضع تلك القوائم.

 معرفة النساء بعملیة التوظیف في الوكالة.

 
تخدام العدد اإلجمالي للموظفین بعقود محددة المدة على أنھ المقام، أي أن حدوث زیادة في التوظیف تؤثر   ۳ اب ھذه العملیة باـس یتم حـس

ولذلك فإن االنخفاض الكبیر الذي ظھر ھنا في النســبة المئویة للنســاء بعقود  عكســاً على النســبة المئویة للموظفین بعقود طویلة األجل.
 ھو أحد اآلثار الجانبیة لزیادة عدد النساء الالئي تم توظیفھن بعقود محددة المدة خالل الفترة المشمولة بالتقریر. طویلة األجل
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األمانة الصیغة المحدَّثة من سیاسة المساواة بین الجنسین وخطة العمل للمسائل الجنسانیة للفترة  وستُنِفّذ   -٦۰
لمواصلة دعم قدرة األفراد كافةً، بغض النظر عن نوع الجنس، على اإلسھام في برامجھا وأنشطتھا    ۲۰۲۱-۲۰۲۲

 واالستفادة منھا على قدم المساواة. 

جنسین وخطة العمل للمسائل الجنسانیة، ستواصل األمانة تعزیز جھودھا وعمالً بسیاسة المساواة بین ال  -٦۱
المجال. الموظفین في ھذا  قدرات  وبناء  وأنشطتھا،  الوكالة  تعمیم منظور جنساني في برامج  الدول  في  ع  وتُشجَّ

ونظیرات  األعضاء على تعیین النساء كمشاركاٍت في التدریب، ومستفیدات من المنح الدراسیة، وزائرات علمیات،  
 في المشاریع، وباحثات، وخبیرات، ومحاِورات. 

ز الوكالة التعاون مع الشركاء الحالیین   -٦۲ ومن أجل مواصلة االستفادة من مجموعة أفضل الممارسات، ستعِزّ
ونتیجة للترتیبات العملیة الموقعة مع الرابطة   وتسعى إلى إقامة عالقات جدیدة في مجال المساواة بین الجنسین.

، تتعاون الوكالة مع فرع فیینا للعامالت في المجال النووي ۲۰۲۱لمیة للعامالت في المجال النووي في عام  العا
 لوضع برنامج توجیھي للموظفین. 

وبینما تواصل الوكالة توسیع نطاق عملھا في مجال المساواة بین الجنسین داخل األمانة ومن خالل   -٦۳
  أھمیة الموارد البشریة المتخصصة في تنفیذ ھذه البرامج.  برامجھا وأنشطتھا، یالحظ المدیر العام 
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