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رة مبوجب املادة ختفيضات الرسوم 
َّ
( من وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ 3)7املقر

 اجلغرافية واملؤشرات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

(، 2017 أأكتوبر 11 اإىل 2)عية ادااد لو نونة جل )ادلورة العادية الثانية والعرشون(  يف ادلورة الرابعة والثالثني .1
جراء املزيد من املناقوات حول تطوير نظام لو نونة، مبا يف ذكل ]اجلعية[  مّددت" ولية الفريق العامل بغرض المتكني من اإ
 .(LI/A/34/4 " من الوثيقة2"38" )انظر الفقرة ولول لت تدامت  املالية.احل

وبغرض ات تكامل التدابري املزمع أأن تس هنا مجعية ادااد لو نونة عىل النحو املنصوص عولي  يف وثيقة جنيف لتفاق  .2
لهيا فامي ييل بعنارة "وثيقة جنيف"(، قد  الفريق العامل  ينظرلو نونة بوأأن تسميات املنوأأ واملؤرشات اجلغرافية )املوار اإ

لي  فامي نعض التسجيالت ب  يتعولقيف ختفيضات الرتوم فامي  ييل بعنارة "الفريق العامل"( املعين بتطوير نظام لو نونة )املوار اإ
 ( من وثيقة جنيف.3)7 ادلولية لتسميات املنوأأ واملؤرشات اجلغرافية، كام هو منصوص عولي  يف املادة

ىل القرار اذلي اختذت  مجعية ادا .3 اد لو نونة يف دورهتا الثانية والثالثني ويف هذا الصدد، يُسرتعى انتباه الفريق العامل اإ
ىل )ادلورة العادية احل لهيا يف القاعدة"ادية والعرشون( وادلاعي اإ لتفاق ]من الالحئة التنفيذية  23 تعديل مبالغ الرتوم املوار اإ

، LI/A/32/5 " من الوثيقة3" و"2"46)انظر الفقرة  "الرتوم عىل أأتاس منتظم مواصةل ات تعراضو" ]...["[ لو نونة
من الالحئة التنفيذية  23 القاعدةالرتوم املنصوص عولي  يف اقرتاح بوأأن داديث جدول ) LI/A/32/2 الوثيقتنيفضال عن 

 (.الات تدامة املالية لدااد لو نونة) LI/WG/DEV-SYS/1/3( ولتفاق لو نونة
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 ةالوضع املايل لدااد لو نونة وبغرض منح ختفيضات الرتوم ملس تخديم تسميات املنوأأ أأو املؤرشات اجلغرافيومبراعاة  .4
ىل بدلان ذات حاجة مولّحة يف هذا الصدد، أأيأأحصاب احلقوق املرتنطة هبا  أأو  عديلتالأقل منوا، يُقرتح  الندلان املنمتني اإ

من الالحئة التنفيذية املورتكة لتفاق لو نونة ووثيقة جنيف لتفاق لو نونة، ( 1)8 القاعدة ملقّررة بناء عىلاجدول الرتوم 
الرتوم،  من مبولغ %50 والثالثني، لإدراج ختفيض بنس نة ا مجعية ادااد لو نونة يف دورهتا الرابعةابلصيغة اليت اعمتدهت

ىل أأقرب رمق بال كسور هبكسور داويل املنولغ املُخفّض عم  :نع لسدادا يكون مس تحقل ري الإدارة، لأغراض تيس اإ

ىل م ال  -  تقع يف أأحد الندلان الأقل منوا؛ نطقة منوأأ جغرافيةتسجيالت ادلولية اليت توري اإ

ىل منطقة منوأأ جغرافية تقع يف أأحد الندلان الأقل منوا.اب تعولقم تعديل  يأأ  -  لتسجيالت ادلولية اليت توري اإ

 ت يكون مبولغ الرتوم املس تحقة السداد كام ييل:وابلتايل 

ىل منطقة منوأأ جغرافية تسجيل دويل فرنك تويرسي عن  500 -  تقع يف أأحد الندلان الأقل منوا؛يوري اإ

ىل منطقة منوأأ جغب  تعولقم فرناك تويرساي عن أأي تعديل  250و - رافية تقع يف أأحد تسجيل دويل يوري اإ
 الندلان الأقل منوا.

فاتو  بوركينا، مهنا ثالث دول أأطراف يف نظام لو نونة، ويه 1دوةل 47الوقت الراهن، تضّم قامئة الندلان الأقل منوا ويف 
ىل وثيقة جنيف، ويه مكنودايوهاييت وتوغو، ودوةل وا  .2حدة أأودعت وثيقة انضامهما اإ

لتفاق التنفيذية املورتكة نفيذ ختفيض الرتوم املذكور، يُقرتح تعديل جدول الرتوم الوارد يف الالحئة ت وبغرض  .5
دراج مالحظة ، من لو نونة ووثيقة جنيف لتفاق لو نونة  ، عىل النحو(1)8 القاعدة نم "2" و"1النندين "يف خالل اإ

 وثيقة.املننّي يف مرفق هذه ال

ن  .6 ىل النظر يف اإ الفريق العامل مدعو اإ
دخاهل عىل جدول الر  توم عىل التعديل املقرتح اإ
 النحو الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[

                                                
1
جلنة موورة ول  الاقتصادي والاجعامعي و اجملعىل توصية  "الأقل منوا" من قبل اجلعية العامة للأمم املتحدة بناء فئةالندلان اليت تدخل مضن دُاّدد  

قامئة الاطالع عىل وميكن مبوافقهتا.  توىول يمت الندل يف القامئة ابلتواور مع احلكومة املعنية ويُدرج . لك ثالث ت نواتالقامئة  وتُس تعرضالس ياتات الإمنائية. 
 (..content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf-org/development/desa/dpad/wphttps://www.un)الإلكرتوين عىل موقع الأمم املتحدة  الندلان الأقل منوا

2
ا"، دلان الأقل منو (، تدخل الندلان التالية الأعضاء يف نظام لو نونة مضن قامئة "الن2018)حىت مارس  قامئة الأمم املتحدة لولندلان الأقل منواوفق  

يف (؛ وبوركينا فاتو وتوغو وهام طرفان 1958) اتفاق لو نونة بوأأن حامية تسميات املنوأأ وتسجيولها عىل الصعيد ادلويل يف اليت تُعد طرفا: هاييت اكلتايل ويه
امهما اإىل وثيقة جنيف (؛ ومكنوداي اليت أأودعت وثيقة انض1979تبمترب  28تسميات املنوأأ وتسجيولها عىل الصعيد ادلويل )بصيغت  املعّدةل يف  اتفاق لو نونة بوأأن

 .2018مارس  9( يف 2015بوأأن تسميات املنوأأ واملؤرشات اجلغرافية )لتفاق لو نونة 

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
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دخاهل عىل جد تفاق لو نونة لالالحئة التنفيذية املورتكة  املقّررة بناء عىلول الرتوم التعديل املقرتح اإ
 لو نونة. جنيف لتفاق ووثيقة

 8القاعدة 
 الرتوم

 السويرسية:حيّصل املكتب ادلويل الرتوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت  ]مبالغ الرتوم[ (1)

   [1000]يلرمس عن تسجيل دو "1"
  [500]ادلويل رمس عن أأي تعديل متعولق ابلتسجيل "2"
صدار مس تخرج عن السجل ادلويلرمس  "3"  [150] عن اإ
صدار  "4" عالنرمس عن اإ  [100] أأخرى كتابية أأو تقدمي أأية معولومات اإ

 حمتوايت السجل ادلويلبوأأن 
لهيا الرتوم الف "5"  .(2يف الفقرة )ردية املوار اإ

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                                

[

% من 50 ض الرمس بنس نةف  تسجيل دويل يوري اإىل منطقة جغرافية تقع يف أأحد الندلان الأقل منوا، وفقا لولقوامئ اليت تضعها الأمم املتحدة، ُي يف حال  

فرنك تويرسي عن تسجيل دويل يوري اإىل  500مبولغ الرمس . ويف تكل احلاةل، يصنح (اإىل أأقرب رمق بال كسور هبكسوراملنولغ املُخفّض  حُيّولاملنولغ املقّرر )
تسجيل دويل يوري اإىل منطقة منوأأ جغرافية تقع يف أأحد ب  متعولقفرناك تويرساي عن أأي تعديل  250منطقة منوأأ جغرافية تقع يف أأحد الندلان الأقل منوا، و

 [الندلان الأقل منوا.
 


