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  رسالة وردت من البعثة الدائمة ألستراليا بشأن مجموعة أصدقاء المرأة
 في المجال النووي

 وثيقة التأسيس –مجموعة أصدقاء المرأة في المجال النووي 

 

  

 

ة أن  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٤تلقَّت األمانة رسالة مؤرخة   -١ ى األمان ا إل من البعثة الدائمة ألستراليا تطلب فيھ
مجموعة أصدقاء المرأة في المجال النووي "تسترعي انتباه جميع الدول األعضاء في الوكالة إلى الوثيقة المعنونة 

م: "وثيقة التأسيس – سون للمجموعة، أال وھ ة األعضاء المؤسِّ ذه الوثيق رَّ ھ تراليا. وقد أق دا، وأس ا، وآيرلن ، تركي
تاريكا، وفرنسا، والسويد، وسلوفينيا، وجنوب أفريقياو ا، وكوس ة المتحدة، والمكسيك، وليتواني رويج، والمملك ، الن
 .الواليات المتحدة األمريكية، ونيوزيلنداو

م طيه الرسالة وملحقھا إلعالم جميع الدول األعضاء.  -٢  وحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ
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 ١٠/٢٠١٧الرقم المرجعي: 

ة ُتھدي ا ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل َب تحياتھ ا أطي ة في فيين دى المنظمات الدولي تراليا ل ة ألس لبعثة الدائم
ة  ى الوثيق ة إل (الوكالة)، وتتشرَّف بأن تطلب إلى أمانة الوكالة أن تسترعي انتباه جميع الدول األعضاء في الوكال

ة األعضاء "وثيقة التأسيس –النووي  مجموعة أصدقاء المرأة في المجال"المرفقة المعنونة  ذه الوثيق رَّ ھ د أق . وق
م:  ة، أال وھ ون للمجموع س ترالياالمؤسِّ دا، وأس ا، وآيرلن ا، وتركي وب أفريقي لوفينيا، وجن ويد، وس ا، والس ، فرنس

 .الواليات المتحدة األمريكية، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والمكسيك، وليتوانيا، وكوستاريكاو

وويوُيطلب إلى الدول األعضاء في الوكالة الراغبة في االنضمام إلى  أن  مجموعة أصدقاء المرأة في المجال الن
  ُتخطر بذلك الرئيسين المشتركين للمجموعة، وھما أستراليا والمكسيك.

دًدا ذه الفرصة لكي تعرب مج ا ھ ة في فيين دى المنظمات الدولي تراليا ل ة ألس ة  وتغتنم البعثة الدائم ة الدولي للوكال
  للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  [الختم] (التوقيع)

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٤فيينا، 

  

  : أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذريةإلى

  وثيقة التأسيس –: مجموعة أصدقاء المرأة في المجال النووي الملحق
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 وثيقة التأسيس –مجموعة أصدقاء المرأة في المجال النووي 

ي  ووي ف ال الن ي المج رأة ف دقاء الم ة أص ن مجموع ن ع ه  ١٥أُعل س  ٢٠١٧حزيران/يوني اع لمجل اء اجتم أثن
ادة  محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة). اعي لزي د جم ذل جھ وقد ُشكِّلت المجموعة من أجل تشجيع ب

  تمثيل المرأة في أمانة الوكالة، من خالل مبادرات عملية.

  العضوية
م:  ووي ھ ال الن ي المج رأة ف دقاء الم ة أص ون لمجموع س اء المؤسِّ تراليااألعض دا، وأس ا، وآيرلن وب ، وتركي جن

ا لوفينيا، وأفريقي ويد، وس ا، والس تاريكا، وفرنس ا، وكوس يك، وليتواني دة، والمكس ة المتح رويج، والمملك ، الن
  .الواليات المتحدة األمريكية، ونيوزيلنداو

ة  م بطلب االنضمام. وينبغي أليِّ دول دُّ ور التق وعضوية المجموعة مفتوحة أمام كل الدول األعضاء في الوكالة ف
  حد الرئيسين المشتركين للمجموعة.عضو ترغب في االنضمام إلى المجموعة أن تعرب عن رغبتھا إلى أ

  وقد وافقت أمانة الوكالة على أن تشارك في عمل المجموعة واجتماعاتھا ومشاوراتھا.

  االختصاصات
ر  وَّ ع أن تتط ن المتوق ة، وم داف ثابت ات وأھ ووي اختصاص ال الن ي المج رأة ف دقاء الم ة أص يس لمجموع ل

  اختصاصاتھا وأھدافھا مع مرور الزمن.

إنَّ  ك، ف ع ذل ين  وم افؤ ب ى مستوى التك ة إل ة الوكال ي أمان رأة ف ل الم ادة تمثي ي زي ل ف اً يتمثَّ دفاً دائم ة ھ للمجموع
كيل  ي تش اعدة ف ى المس درة عل ديھا الق ة ل ادرات عملي ة، سوف تضع المجموعة مب ذه الغاي ا لھ الجنسين. وتحقيًق

ة في الدول األعضاء، من أجل تشجيع الممارسات والثقافة ذات الصلة في الوكالة، وكذلك الممارسات ذات الصل
  المساواة والتكافؤ بين الجنسين، بما في ذلك في مستويات اإلدارة العليا.

ل  ين الجنسين وتمثي اواة ب ة بالمس ائل المتعلق وسوف ُتنشئ المجموعة قناة لالتصال المنتظم مع الوكالة بشأن المس
  لھا عمليات الوكالة.المرأة على جميع المستويات وفي جميع الوظائف التي تشم

ا ستعمل  وظيفي، كم دمھن ال ين النساء وتق وسوف تدعم المجموعة الوكالة في تحديد العقبات التي تحول دون تعي
  مع الوكالة من أجل النظر في كيفية التصدي لھذه العقبات.

  ويلتزم أعضاء المجموعة أيضاً بما يلي:

  في الوفود التي يرسلونھا إلى اجتماعات الوكالة؛تحسين المساواة بين الجنسين 
  العمل مع قطاعات الصناعة الوطنية لديھم وداخل حكوماتھم من أجل زيادة عدد النساء المتاحات للتعيين

 في الوكالة؛
 .تقاسم أفضل الممارسات بشأن السياسات والمبادرات العملية 

  

  



ين الجنسين وسوف تكمِّل المجموعة العمل الذي تؤديه مبادرات أخر افؤ ب وعي بالتك اء ال ى إذك ى تھدف أيضاً إل
  .المناصرين الدوليين للقضايا الجنسانيةلمبادرة بما في ذلك فرع فيينا  -وتحقيقه 

  الجدول الزمني لالجتماعات
افظين.  اع من اجتماعات مجلس المح لِّ اجتم ل ك ووي قبي رأة في المجال الن سوف تجتمع مجموعة أصدقاء الم

  الرئيسان المشتركان من أجل تنظيم ھذه االجتماعات. وسوف ينسِّق

  الترتيبات المتعلقة بالرئاسة المشتركة
سان لمجموعة أصدقاء المرأة في المجال النووي ھما أستراليا والمكسيك.   الرئيسان المشتركان المؤسِّ

ات الم ر الترتيب ة الرئاسة المشتركة، ويمكن أن تتغي دة لمدَّ ة بالرئاسة المشتركة من وليست ھناك فترات محدَّ تعلق
  وقت إلى آخر بناء على اتفاق شاغلْي منصبْي الرئيسين المشتركين بالتشاور مع عموم أعضاء المجموعة.

  الصالت مع المجموعات األخرى
ى التواصل مع سوف تسعى مجموعة أصدقاء المرأة في المجال النووي،  ذلك، إل ام ب حيثما كان من المنطقي القي

ك  ى دعم عمل تل المجموعات األخرى التي تشترك معھا في االھتمام بتشجيع المساواة والتكافؤ بين الجنسين، وإل
 .المناصرين الدوليين للقضايا الجنسانيةمبادرة المجموعات. ويشمل ذلك 

  




