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ميثاق م اف التننولوجيا ألقل البلدان منوا
املادة 1
إاشاء امل اف
(أ) يُنشــأ م ــاف التننولوجيــا ألقــل البلــدان منــوا (املشــار إلي ـ فيمــا يلــي ةا ــم
م اف التننولوجيا) ةوصف جهازا من أجهزة اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛
(ب)

ينون مئا م اف التننولوجيا ا غيبز  ،تاكيا.

املادة 2
األ داف
تتمثل أ داف م اف التننولوجيا فيما يلي:
(أ) تعزيــز قــدرار أقــل البلــدان منــوا ا جمــا ر العلــم والتننولوجيــا وا ةتنــار،
مبــا ا ذلــا الئــدرة عل ـ لديــد التننولوجيــار وا ةتنــارار وا ــتيعاهبا وت ويا ــا ودجمهــا
وتو يع ا اق اشـا ا ،ومنـها التننولوجيـار وا ةتنـارار ا،ليـة ،ةا إـافة إىل الئـدرة علـ
معاجلة مسا ل حئوق امللنية الفناية وإدارهتا؛
(ب) تشــعيع وإــع وتنفيــو ا ــتااتيعيار الوقنيــة وا قليميــة ا جمــا ر العلــم
والتننولوجيا وا ةتنار؛
(ج) تعزيــز الشــااكار فيمــا ةــد النيااــار العامــة املعنيــة ةــالعلم والتننولوجيــا
وا ةتنار والشااكار مع الئ اع اخلاص؛
(د) تعزيـــز التعـــاون ةـــد يـــع أصـــحاب امل ـــلحة املعنـــيد مبعـــا ر العلـــم
والتننولوجيا وا ةتنار ،مبا ا ذلا الباحثون ومؤ سار البحـو وكيااـار الئ ـاعد العـام
واخلاص ،داخل أقل البلدان منوا وفيما ةينها ،وكولا مع اظاا هم ا البلدان األخاى؛
( ـ) تعزيز وتيسري لديد وا تخدام التننولوجيار املنا بة وا ـتخدامها وإمناايـة
الوصول إليها من جااب أقل البلدان منـوا ،إىل جااـب ائلـها إىل أقـل البلـدان منـوا ،مـع احتـاام
حئوق امللنية الفناية وتعزيز الئدرار الوقنية وا قليمية ألقل البلدان منـوا توخيـا للفعاليـة ا
ا تخدام التننولوجيا من أجل إحدا تغيري جور .
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املادة 3
اجلهار املستفيدة
يستفيد من أاشـ ة م ـاف التننولوجيـا يـع أقـل البلـدان منـوا علـ النحـو
(أ)
الو لدده األمم املتحدة؛
(ب) يظل كل ةلد من أقل البلدان منوا يُافع اهم من فةة أقل البلدان منوا ةئاار مـن
اجلمعيــة العامــة مــؤ ن لن ــتفادة مــن أاشـ ة م ــاف التننولوجيــا لفتــاة تئــل عــن ــس
نوار ةعد تاريخ رفع اهم من تلا الفةة.
املادة 4
اهلينل التنظيمي
(أ)

يتألف م اف التننولوجيا من:

’‘1

جملس يعمل ة فت اهليةة ا دارية مل اف التننولوجيا؛

’‘2

مـــديا إدار ينـــون مســـؤو أمـــام اجلـــس عـــن توجيـ ـ أعمـــال م ـــاف
التننولوجيا وإدارهتا وةاجمتها وتنسيئها؛

’‘3

آليــة للــدعم والــتمند ا جمــا ر العلــم والتننولوجيــا وا ةتنــار وم ــاف
للملنيــة الفنايــة ،ةوصــفهما وحــدتد تشــغيليتد ،تــدعمهما وحــدة لل ـدعم
ا دار والشااكار والتنسي ؛

(ب) مينن إاشاء مااكـز إقليميـة للعلـم والتننولوجيـا وا ةتنـار ألقـل البلـدان منـوا
ا أفايئيا وآ يا عل أ اس التربعار حسبما يئاره اجلس؛
(ج) و عيا لتحئيـ أ دافـ وأاشـ ت  ،مينـن مل ـاف التننولوجيـا أن يتعـاون مـع
اجلهار املعنية من منظ مار ومؤ سـار وأفـااد ا لتلـف أ ـاء العـاى ،علـ أ ـاس تاتيبـار
تعاقدية أو تاتيبار أخاى.
املادة 5
اجلس
(أ) يتــألف جملــس م ــاف التننولوجيــا مــن  13عضــوا مــن اخلــرباء ا جمــا ر
العلم والتننولوجيا وا ةتنار وكولا ا مسا ل التعاون ا منا ي؛
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(ب) يعيّن األمد العام لألمم املتحـدة األعضـاء اخلـرباء الــ  ،13مـع كفالـة التمثيـل
املنا ب للخرباء من أقل البلدان منـوا ،الـوين يعملـون ة ـفتهم الشخ ـية .ومـن ةـد األعضـاء
الـ  ،13يعيَّن عضو واحد مبوافئة البلد املضيف وعضو آخا ميثل األمد العام؛
(ج) يعيَّن أعضاء اجلس عادة لفتاة مدهتا ثـن
ويتعد ا تشارة اجلس ةشأن تعويض األعضاء املتئاعدين؛

ـنوار ،ومينـن إعـادة تعيينـهم.

(د) يشــارا املــديا ا دار مل ــاف التننولوجيــا ا اجتماعــار اجلــس ة ــفت
املسؤول ا دار األول ا م اف التننولوجيا؛
( ـ) توجـ إىل لثلــي األمــد العــام ملــؤ ا األمــم املتحــدة للتعــارة والتنميــة ،ومــديا
ةااــام األمــم املتحــدة ا منــا ي واملــديا العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتاةيــة والعلــم والثئافــة،
ور يس البنا الدويل ،واملديا العام للمنظمة العاملية للملنية الفناية دعوة مفتوحـة للمشـاركة
ا جلسار اجلس ة فتهم مااقبد؛
(و) مينن للمعلـس ،ةالتشـاور مـع املـديا ا دار  ،أن يـدعو لثلـي أجهـزة األمـم
املتحــدة ووكا هتــا األخــاى و ــا ا املنظمــار الدوليــة وا قليميــة املعنيــة ،ومؤ ســار العلــم
والتننولوجيـا وا ةتنــار ،والنيااــار غــري احلنوميــة املعنيـة ،مبــا ا ذلــا تلــا الـ تنتمــي إىل
الدوا ا األكادميية وق اعار البحو والئ اع اخلاص ،للحضور ة فة مااقبد؛
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(ز)

يض لع اجلس ةاملهام التالية:

’‘1

ينظا ا اخل ة ا تااتيعية املتعددة السنوار مل ـاف التننولوجيـا وةااـام
عمل السنو  ،ومباد و يا ات وتوجيهاتـ التنفيويـة وميزاايتـ علـ أ ـاس
املئتاحـار املئدمــة إليـ مــن املــديا ا دار  ،ويوافـ عليهــا مــع إيــنء ا تمــام
خاص للحاجـة إىل كفالـة الفعاليـة و نـب ازدواجيـة اجلهـود وتعزيـز التعـاون
مع املبادرار الئا مة ا جما ر العلم والتننولوجيا وا ةتنار؛

’‘2

يتشــــاور مــــع اخلــــرباء احلنــــوميد وغــــري احلنــــوميد ا جمــــا ر العلــــم
والتننولوجيا وا ةتنار ةشأن أاش ة م اف التننولوجيا؛

’‘3

يعتمــد الئــاارار ويتخــو التــداةري حســبما ينــون إــاوريا لنفالــة فعاليــة أداء
م اف التننولوجيا؛

’‘4

ينظا ا تئاريا املـديا ا دار عـن أاشـ ة م ـاف التننولوجيـا وعـن تنفيـو
ةااام عمل وخ ت ا تااتيعية؛
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’‘5

يئدم تئاريا نوية إىل اجلمعية العامة ،من خنل األمد العام لألمم املتحـدة،
عن أعمال م اف التننولوجيا؛

’‘6

يئوم ةإاشاء ما يلـزم مـن يةـار فاعيـة ،مبـا ا ذلـا املااكـز ا قليميـة للعلـم
والتننولوجيا وا ةتنار ل احل أقل البلدان منوا؛

(ح) ينتخب اجلس ر يسا ل وأعضـاء املنتـب ارخـاين ويعتمـد النظـام الـداخلي،
مبا ا ذلا إجااءار عئد دورار ا تثنا ية ،حسب ا قتضاء؛
(ط) جيتمع اجلس ماة ا السنة علـ األقـل ةـدعوة مـن املـديا ا دار وةالتشـاور
مع ر يس اجلس ،ةا تثناء ا جتماع األول الو ينعئد ةدعوة من املديا ا دار .
املادة 6
املديا ا دار
(أ) يعــد األمــد العـــام لألمــم املتحــدة ،ةالتشـــاور مــع اجلــس ،املـــديا ا دار
مل اف التننولوجيا؛
(ب) يعيَّن املديا ا دار لفتـاة مـدهتا ـنتان وجيـوز إعـادة تعيينـ  .وحيـدد اجلـس،
ةالتشاور مع األمد العام لألمم املتحدة ،شاوط خدمة املديا ا دار ؛
(ج) ينـــون املـــديا ا دار املســـؤو ال ا دار األول ا م ـــاف التننولوجيـــا،
ويض لع ةاملسؤولية العامـة عـن توجيـ ةـاام م ـاف التننولوجيـا وتنظيمهـا وإدارهتـا ،وفئـا
للمبادئ والسيا ار والئاارار ال يعتمد ا اجلس؛
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(د)

يتوىل املديا ا دار  ،إمن لة أمور ،املهام التالية:

’‘1

تئــدا اخل ــة ا ــتااتيعية املتعــددة الســنوار مل ــاف التننولوجيــا وةااــام
عمل السنو وتئدياار ميزاايت إىل اجلس للنظا فيها واملوافئة عليها؛

’‘2

توجي األاش ة املت لة ةتنفيو ةااـام العمـل وا ذن ةتنبـد النفئـار الـواردة
ا امليزااية ال يواف عليها اجلس؛

’‘3

تعــيد وتوجي ـ مــورفي م ــاف التننولوجيــا وفئــا ألاظمــة األمــم املتحــدة
وقواعد ا وإجااءاهتا وأل إجااءار إإافية يئا ا اجلس ،ةغية إمان أعلـ
معايري النفاءة واملئدرة والزنا ة؛
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’‘4

الــدعوة ،ةالتشــاور مــع اجلــس ،إىل عئــد اجتماعــار األفاقــة ا تشــارية،
حسب ا قتضاء ،مبا ا ذلا ،حسبما ينـون منا ـبا ،اجتمـاع لثلـي يةـار
األمم املتحدة ووكا هتا املعنية ،ولثلي املنظمار العامـة واخلاصـة الـ تت ـل
أاش تها ةأعمال م اف التننولوجيا؛

’‘5

التشعيع عل حشـد التربعـار وفئـا للمـادة  8واختـاذ التاتيبـار النزمـة مـع
احلنومار واملنظمار الدولية ،وكـولا املنظمـار الوقنيـة العامـة واخلاصـة،
ةغـــار عـــار وتلئـــي اخلـــدمار املت ـــلة ةأ ـــداف م ـــاف التننولوجيـــا
وأاش ت ؛

’‘6

الئيــام اياةـــة عـــن م ـــاف التننولوجيـــا ،ةعـــد التشـــاور مـــع اجلـــس ور نـــا
ةاألحنــام الــواردة ا املــادة  8أداــاه ،ةئبــول التربعــار املئدمــة إىل م ــاف
التننولوجيــا مــن احلنومــار ،واملنظمــار الدوليــة والوقنيــة ،واملؤ ســار،
و ــا ا امل ــادر غــري احلنوميــة ،جلميــع األغــاار املت ــلة ةأاش ـ ة م ــاف
التننولوجيا؛

’‘7

تنسي ةااام عمل م اف التننولوجيـا مـع األاشـ ة ذار ال ـلة املضـ لع
هبا ا منظومة األمم املتحدة ،مبا ا ذلا آليـة تيسـري التننولوجيـا ،وا ـا ا
املنظمار الدولية وا قليمية املعنية؛

’‘8

كفالـة رصـد أاشـ ة م ـاف التننولوجيــا وتئييمهـا ،مبـا ا ذلـا إخضــاعها
لعمليــار التئيــيم املســتئلة ،وتنفيــو ةااــام عملـ وخ تـ ا ــتااتيعية وفئــا
لتوجيهار اجلس وتئدا تئايا إىل اجلس هبوا الشأن؛

’‘9

تئدا اخلدمار النزمة إىل اجلس.

املادة 7
منا املورفد
(أ) يتــألف مــنا مــورفي م ــاف التننولوجيــا مــن املــديا ا دار  ،وغــريه مــن
املورفد الوين قد يعينهم املديا ا دار لت إشااف األمد العام و ـا ا األفـااد الـوين يئـار
املديا ا دار إاورة تعيينهم لنفالة الفعالية والنفاءة ا ري أعمال م اف التننولوجيا؛
(ب) يــتم تعــيد املــديا ا دار مل ــاف التننولوجيــا ومورفي ـ مبوجــب النظــامد
ا دار واأل ا ــي ملــورفي األمــم املتحــدة .وجيــب أن تــوىل املااعــاة الواجبــة أل يــة ا ــتئدام
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املورفد عل أ اس أو ع ا اق جغااا لنـن .أمـا خـدمار املـورفد ارخـاين الـوين يئـار
املــديا ا دار إـــاورة تعيينــهم ،فيُحـــتف هبــا وفئـــا لسيا ــار وإجـــااءار األمــم املتحـــدة
لنحتفاظ خبدمار األفااد من غري املورفد.
املادة 8
التناليف الاأهمالية والتناليف املتنارة
(أ) تُغ ـ التنــاليف الاأهماليــة والتنــاليف املتنــارة مل ــاف التننولوجيــا مــن
التربعار املئدمة من:
’‘1

امل ادر احلنومية أو العامة ،ومؤ سار منظومـة األمـم املتحـدة ،واملنظمـار
الدولية وا قليمية األخاى؛

’‘2

امل ــادر غــري احلنوميــة ،مبــا ا ذلــا املؤ ســار ،وكيااــار الئ ــاع اخلــاص
واألفااد؛

(ب) مينــن مل ــاف التننولوجيــا أن يتلئـ مــا حيتاج ـ مــن املســاعدة واملســا ار
لنإ ـ نع ةأاش ـ ت  ،مبــا ا ذلــا فيمــا يتعل ـ مبســا ل املــورفد ،مــن األمااــة العامــة لألمــم
املتحدة ،والوكا ر املتخ ة ،واملنظمار احلنومية الدولية ا قليميـة ،والسـل ار الوقنيـة،
فضن عن اهليةار غري احلنومية ،مبا ا ذلا معا د البحـو واملؤ سـار .ومينـن أن تشـمل
وه املسـاعدة تزويـد م ـاف التننولوجيـا ةـاخلرباء ،علـ أ ـاس تاتيـب لاعـارة دون ـداد
التناليف ةا تفاق مع املديا ا دار مل اف التننولوجيا ولت إشااف ؛
(ج) املسا ار ال تستتبع ة ورة مباشاة أو غري مباشاة مسؤولية مالية يتحملـها
م ــاف التننولوجيــا أو تن ــو علـ اشــاط جديــد ى ُيــدرج ةعــد ا ةااــام عملـ تُئبــل
إ مبوافئة اجلس؛
(د) يُحتف ةأموال م اف التننولوجيا ا صندوق ا تةماين يُنشة األمـد العـام
لألمم املتحدة وفئا للنظام املايل والئواعد املالية لألمم املتحدة؛
( ـ) يُحـــتف ةـــأموال م ـــاف التننولوجيـــا وتُـــدار ح ـــاا ألغـــاار م ـــاف
التننولوجيا .ويؤد األمد العام لألمم املتحدة يـع املهـام املاليـة وا،ا ـبية النزمـة مل ـاف
التننولوجيــا ،مبــا ا ذلــا ا حتفــاظ ةأموالـ ا عهدتـ  ،ويعـ ّد احلســاةار الســنوية للم ــاف
وي دق عليها؛
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(و) ين ب ـ النظــام املــايل والئواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة عل ـ العمليــار املاليــة
مل ـاف التننولوجيــا ،ر نــا ةالئواعـد وا جــااءار اخلاصــة الـ قــد ي ــدر ا املــديا ا دار ،
ةا تفاق مع األمد العام ،ةعد إجااء املشـاورار مـع اجلـس ومـع اللعنـة ا تشـارية لشـؤون
ا دارة وامليزااية التاةعة لألمم املتحدة؛
(ز) يعد املديا ا دار تئدياار ميزااية م اف التننولوجيا عل ـو يتسـ مـع
أاظمة األمم املتحدة وقواعد ا و يا ـاهتا وإجااءاهتـا .وتئـدم التئـدياار ،مشـفوعة ةتعليئـار
اللعنة ا تشارية لشؤون ا دارة وامليزااية عليها وةتوصياهتا ةشأهنا ،إىل اجلس ليوافـ عليهـا.
ولال امليزااية ،ةال يغة ال واف عليها اجلس ،إىل اجلمعية العامة مشفوعة ةتئايا اجلس؛
(ح) ختضــع األمــوال ال ـ يــديا ا م ــاف التننولوجيــا وتلــا ال ـ خت ـ ل ـ
للمااجعــة مــن قبــل جملــس مااجعــي حســاةار األمــم املتحــدة ،علـ النحــو املن ــوص عليـ ا
النظام املايل والئواعد املاليـة لألمـم املتحـدة .وجيـوز للم ـاف أن يسـتعد ةاخلـدمار ا داريـة
العامة لألمم املتحدة ومورفيها وخدماهتا املالية ةالشاوط ال لدد ةالتشـاور ةـد األمـد العـام
واملديا ا دار  ،عل أ اس أن امليزااية العادية لألمم املتحدة لن تتنبد أ تنلفة إإافية.
املادة 9
املاكز الئااوين والسل ة
إن م اف التننولوجيا ،ةوصف يةة فاعية تاةعة للعمعية العامة:
(أ) يتمت ـع ةــاملاكز وا متيــازار واحل ــااار املن ــوص عليهــا ا املــادتد 104
و  105مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،واتفاقيــة امتيــازار األمــم املتحــدة وح ــاااهتا املؤرخــة
 13شباط/فربايا  ،1946وا تفاقار الدولية األخاى وقاارار األمـم املتحـدة املتعلئـة مباكـز
األمم املتحدة وامتيازاهتا وح اااهتا؛
(ب) جيوز ل اقتناء األمنا العئارية والشخ ية والت اف فيها واختاذ ما يلـزم مـن
إجااءار قااواية أخاى ألداء مهام  ،وفئا لئواعد األمم املتحدة ولوا حها ولار اهتا؛
(ج) جيوز ل الدخول ا اتفاقار أو إةاام عئـود أو عئـد تاتيبـار مـع احلنومـار
أو املنظمــار أو املؤ ســار أو الشــاكار أو األفــااد مــن أجــل تنفيــو أاش ـ ت  ،وفئــا لئواعــد
األمم املتحدة ولوا حها ولار اهتا.
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املادة 10
التعدينر
(أ)

جيوز للعمعية العامة لألمم املتحدة إدخال التعدينر عل

وا امليثاق؛

(ب) وجيــوز لألمــد العــام لألمــم املتحــدة اقتــااح التعــدينر ةنــاء عل ـ قلــب مــن
اجلس أو ةعد التشاور مع .
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