
Българско участие в Генералната 

конференция на МААЕ 2021 

 

В период 20 – 24 септември във Виена се 

проведе 65-та сесия на Генералната 

конференция на МААЕ. По традиция по 

време  на конференцията освен пленарните 

заседания се провеждат и много 

съпътстващи събития, в които участвам 

държавите-членки и представители на 

различни международни организации в т.ч. 

и WiN Global.  

Делегацията на WiN Global тази година 

включваше представители от Египет, 

Украйна, Франция, Австрия, Мексико, 

Иран и Албена Георгиева, председател на секция „София“ и член на УС на WiN България. 

Секцията на WiN в МААЕ организира семинар посветен на жените в ядрения сектор. На семинара 

специални гости бяха председателя на WiN Global г-жа Доминик Мойо и директора на Департамента 

по техническо сътрудничество за Африка в МААЕ г-н Шаукат Абдулразак.  Участниците 

дискутираха как да привлекат младите жени да учат и работят в ядрената сфера, като им се покаже 

възможностите за обучение 

и кариера в едни високо 

технологичен сектор. 

В рамките на 

конференцията множество 

мероприятия бяха свързани 

с именно насърчаване на 

присъединяването на 

повече жени в ядрения 

бранш. Например на 

срещата на регулаторите по 

ядрена безопасност и 

сигурност имаше специална 

сесия посветена на равно 

участие на жените и мъжете 

във всички области, 

свързани с приложението на 

ядрените науки и 

технологии.  В нея взе 

участие лично генералния директор на МААЕ г-н Рафаело Гроси, който подчерта в своето изказване, 

че в организацията, която той ръководи е традиция да се насърчава привличането на жени и е факт, 

че в последните години расте броят на жените в МААЕ . Г-н Гросии увери присъстващите, че това е 

политика, която той  ще продължава да следва и като добър пример за това е стартирането на 

стажантска стипендия на името на  Мария Скодловска-Кюри за подкрепа на млади жени студенти по 

ядрени специалности.  

  



За подробно представяне на 

програмата беше 

организирана специална 

среща в хибриден формат,  

която участниците можеха да 

следят и виртуално. На нея 

бяха представени критериите, 

начина за кандидатстване и 

финансиране, постигнатите 

резултати през първата година 

и интервюта с някои от 

стипендиантите. 

Много тържествено в 

присъствието на Генералния 

директор и председателя на 

WiN Global  се проведе и 

официалното учредяване (инаугурация) на WiN Латинска Америка (ARCAL Regional Chapter). В 

своята реч г-н Гроси изрази 

своята подкрепа към дейностите 

на WiN Global и пожела успех 

на новата организация. 

Освен всички официални 

събития, представителите на 

WiN Global имаха възможност 

за множество неформални 

срещи и разговори, в които да 

обменят опит и идеи за 

дейностите, които организират в 

своите страни. Всички се 

обединиха около идеята да 

продължат да работят с младите 

хора, да популяризират 

ядрената наука и технологии и 

да покажат, че ядрения сектор 

дава отлични възможности за 

кариера и развитие и жените са много добре приети и успешно се реализират във всички сфери на 

използването на йонизиращи лъчения. 

Повече информация за 65-та Генерална конференция на МААЕ може да намерите тук 

https://www.iaea.org/about/governance/general-conference/gc65/events/secretariat-side-events

