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اجللسة التاسعة 
  نيويورك، ١٠ شباط/فرباير ٢٠٠٣ 

اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجميـة علـى زيـادة عـدد أعضـاء جلنـة حقـوق 
الطفل من ١٠ أعضاء إىل ١٨ عضوا 

 
 

مقدمة  أوال -
يف ١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥، عقد مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق  - ١
الطفل يف نيويورك وفقا للفقـرة ١ مـن املـادة ٥٠ مـن االتفاقيـة، واعتمـد املؤمتـر تعديـال أدخـل 
علـى الفقـرة ٢ مـن املـادة ٤٣ مـن االتفاقيـة، والـذي يقضـي بزيـادة عـدد أعضـاء جلنـة حقــوق 

الطفل من ١٠ أعضاء إىل ١٨ عضوا.  
ووفقا ألحكام الفقرة ٢ من املادة ٥٠ �يبـدأ نفـاذ أي تعديـل معتمـد وفقـا للفقـرة ١  - ٢

من املادة احلالية [٥٠] عندما تقره اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتقبله غالبية األطراف�. 
ويف القرار A/50/155 املؤرخ ٢١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥، فإن اجلمعية العامة:  - ٣
أقرت التعديل للفقرة ٢ من املادة ٤٣ من اتفاقية حقوق الطفل، باالسـتعاضة  (أ)

عن عبارة �عشرة� بعبارة �مثانية عشر�؛ 
حثت الدول األطـراف علـى اختـاذ التدابـري الالزمـة للتوصـل إىل قبـول أغلبيـة  (ب)

متثل ثلثي الدول األعضاء يف أقرب وقت ممكن لكي يصبح التعديل نافذا. 
وقبـل اختـاذ القـرار A/50/155، قـدم األمـني العـام بيانـا عـن اآلثـــار املترتبــة يف امليزانيــة  - ٤
الربناجمية وذلك وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامـة(١) ويف تلـك الفقـرة مـن 
بيانه أحيطت اجلمعية العامة علما بأنه لن يلـزم أي اعتمـاد إضـايف يف ذلـك احلـني، وأن األمـني 
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العام سيعود إىل تناول هذه املسألة عندما يصبـح هـذا التعديـل مقبـوال مـن جـانب أغلبيـة متثـل 
ثلثي الدول األطراف. 

ويف ١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، وإثر قبـول ثلثـي الـدول األطـراف يف االتفاقيـة  - ٥
(١٢٨ دولة من بـني ١٩١ مـن الـدول األطـراف)، دخـل حـيز التنفيـذ التعديـل للفقـرة ٢ مـن 
املادة ٤٣ من االتفاقية، الـذي يقضـي بزيـادة عـدد أعضـاء اللجنـة مـن عشـرة خـرباء إىل مثانيـة 
عشـــر خبيــــرا. وستبدأ عضوية األعضاء الثمانية املأذون هلم مبوجب هـذا التعديـل اعتبـارا مـن 
ـــني والرابعــة والثالثــني  ١ آذار/مـارس ٢٠٠٣. وسـوف يشـاركون يف الدورتـني الثالثـة والثالث
للجنــــة، اللتني ستعقــــدان يف جنيف يف الفـترة مـن ١٩ أيـار/مـايو إىل ٦ حزيـران/يونيـه ومـن 

١٥ أيلول/سبتمرب إىل ٣ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ على التوايل. 
 

بيان االحتياجات اإلضافية  ثانيا -  
تتـألف جلنـة حقـوق الطفـل حاليـا مـن عشـرة أعضـاء ومـن الطبيعـــي أن تعقــد ثــالث  - ٦
دورات يف جنيـف مـدة كـل منـها ثالثـة أسـابيع. وجيتمـع أيضـا فريـق عـامل قبـل الـدورة ملـــدة 
أسـبوع قبـل كـل دورة بشـهرين أو ثالثـة. وتدفـع مصـاريف الســـفر واإلقامــة جلميــع أعضــاء 
اللجنة البالغ عددهم عشرة أعضاء املشاركني يف جلسات األفرقة العاملة املعقـودة قبـل الـدورة 
ويف الــدورات الســنوية. وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٧٢/٥٦ املـــؤرخ ٢٧ آذار/مـــارس 
٢٠٠٢، فإن لكل عضو من أعضاء اللجنــة، اعتبـارا مـن ٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، حتـدد مببلـغ 

١ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية سنويا. 
ومت ختصيص اعتماد قـدره ٩٠٠ ٧٨٦ دوالر لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ لتغطيـة  - ٧
نفقـات السـفر وبـدل اإلقامـة واألتعـاب املسـتحقة لألعضـاء العشـــرة احلــاليني. ومل يرصــد أي 

اعتماد ألعضاء اللجنة الثمانية اإلضافيني.  
ــدره ١٠٠ ٢١٤ دوالر  ومـن املطلـوب لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مبلـغ إضـايف ق - ٨
لتغطيـة نفقـــات الســفر اإلضافيــة وبــدل اإلقامــة واألتعــاب لتمكــني أعضــاء اللجنــة الثمانيــة 
اإلضافيني من املشاركة يف أعمال الدورتني الثالثة والثالثني والرابعة والثالثني للجنـة. وكذلـك 
يف جلسـات األفرقـة العامـة املعقـودة قبـــل الــدورة ٥. وســتدرج االحتياجــات لفــترة الســنتني 

٢٠٠٤ – ٢٠٠٥ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني تلك. 
 

استنتاجات  ثالثا -
بإجياز، ينطوي نفاذ التعديل التفاقية حقوق الطفل على احتياجات إضافية من املـوارد  - ٩
ـــــها ١٠٠ ٢١٤ دوالر لفــــترة الســــنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وســــيتم تدبــــري هــــذه  تبلـــغ قيمت

االحتياجات وفقا لإلجراءات املعمول ا يف امليزانية. 


