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            �    الرجاء إعادة االستعمال

  الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2012/L.30( مقترح نظر فيه يف جلسة عامة بناء على[

  جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية  - ٢٠١٢/٣٣
  

 ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

ــإذ    ــه شرييـــ ــؤرخ ٢٠٠٤/٦٩ إىل قراريـــ ــاين ١١ املـــ ــشرين الثـــ ــوفمرب /تـــ  ٢٠٠٤نـــ
  ،٢٠١١يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠١١/٢٣ و

لتعزيـز   لنداء الوارد يف توافق آراء مـونتريي للمـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة              با وإذ ينوه   
 تعزيــز احلــوار بــني الــسلطات الــضريبية الوطنيــة عــن طريــقالتعــاون الــدويل يف جمــال الــضرائب 

، مـع إيـالء   املعنيـة نظمـات اإلقليميـة   وزيادة تنـسيق عمـل اهليئـات املعنيـة املتعـددة األطـراف وامل            
  ،)١(انتقالية لدان اليت متر اقتصاداا مبرحلةاهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية والب

 إىل الطلــب إىل الــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف إعــالن الدوحــة بــشأن   وإذ يــشري  
املاليـة واالقتـصادية العامليـة وتأثريهـا     ويف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمـة    )٢(متويل التنمية 

لنهوض بالتعاون الدويل يف املـسائل الـضريبية،        للنظر يف تعزيز الترتيبات املؤسسية      ا )٣(يف التنمية 
  مبا يف ذلك جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية،

، مـن   اخلـاص بـه  ييبنظـام الـضر  ال أن كل بلد مسؤول عن     على الرغم من  أنه  ب يقروإذ    
ــة يف      ــدعم للجهــود املبذول ــم تقــدمي ال ــز املــساعدة التقنيــة       هــذهامله ــن طريــق تعزي اــاالت ع

الت جمـا يـة، يف    والنهوض بالتعاون الدويل واملشاركة الدولية يف معاجلـة املـسائل الـضريبية الدول            
  الضرييب، االزدواج منها

_______________ 

منـشورات   (٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢-١٨ملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك،        تقرير ا  :انظر )١(
 .٦٤، الفقرة ، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7األمم املتحدة، رقم املبيع 

 .١٦، الفقرة ، املرفق٦٣/٢٣٩انظر قرار اجلمعية العامة  )٢(

 .)ج (٥٦، الفقرة رفق، امل٦٣/٣٠٣انظر قرار اجلمعية العامة  )٣(
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 بـشأن التعـاون   علـى املـشاركة   قـائم  موسـع  شامل حوار بضرورة إجراء أيضا يقروإذ    
  الدويل يف املسائل الضريبية،

اهليئات املعنيـة املتعـددة األطـراف     يف إطار األنشطة اجلاري االضطالع ا     وإذ يالحظ   
بضرورة تعزيز التعاون بـني األمـم املتحـدة          يقرواملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية املعنية، وإذ       

  ية بالتعاون يف املسائل الضريبية،وغريها من اهليئات الدولية املعن

 بـشأن التعـاون    ٢٠١٢مـارس   /آذار ١٥ باملناقشة اليت جرت يف الس يف        وإذ يرحب   
  ،)٤(الدويل يف املسائل الضريبية

  ،)٥( بتقرير اللجنة عن دورا السابعةوإذ حييط علما  

 املـسائل   بالعمل الذي تقوم به جلنـة اخلـرباء املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف          يرحب  - ١  
ــا     ــة إليهـ ــة املوكولـ ــذ الواليـ ــضريبية لتنفيـ ــبالـ ــاعي   مبوجـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــرار الـ  قـ

  ، ويشجع اللجنة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد؛٢٠٠٤/٦٩

 األمـم املتحـدة النموذجيـة     التفاقيـة ٢٠١١بتنقـيح اللجنـة يف عـام        حييط علما   - ٢  
نمـــو والبلــدان الناميــة، ويالحــظ نــشرها باللغـــة     لــالزدواج الــضرييب بــني البلــدان املتقدمــة ال     

  :يلي  مااإلنكليزية، ويطلب

من موقـع مكتـب متويـل     للتحميل يف شكل قابل جماناأن تظل االتفاقية متاحة    )أ(  
  ؛نترنتإل على األمانة العامةإلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف االتنمية التابع 

ــة األخــرى لألمــم املتحــدة، وأن تنــشر   إىل اللاالتفاقيــة أن تتــرجم   )ب(   غــات الرمسي
  بتلك اللغات يف أقرب وقت ممكن بعد نشر االتفاقية باللغة اإلنكليزية؛

ــر األمــني العــام عــن دور   تب مــع التقــدير  حيــيط علمــا   - ٣   ــةالقري ــ لجن ، )٦(هاوعمل
بالتعـاون  املتـصلة   املـسائل  تعزيز احلوار بني الـسلطات الـضريبية الوطنيـة بـشأن            بضرورةويسلم  

  الدويل يف املسائل الضريبية؛

 اخليارات املتعلقة بتعزيـز الترتيبـات       لبحث استمرار املشاورات    بضرورة يسلم  - ٤  
 املـشاورات فيمـا يتعلـق   لنـهوض بالتعـاون الـدويل يف املـسائل الـضريبية، مبـا يف ذلـك        لاملؤسسية  

  ؛عة للمجلسية دولية تابسألة حتويل اللجنة إىل هيئة فرعية حكوممب

_______________ 

  .9 و E/2012/SR.8انظر  )٤(

 ).E/2011/45 (٢٥، امللحق رقم ٢٠١١الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٥(

)٦( E/2012/8. 
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ــة علــى يــشدد  - ٥   ــة األخــرى    أمهي ــة تعاوــا مــع املنظمــات الدولي  أن تعــزز اللجن
العاملة يف ميدان التعاون الـدويل يف املـسائل الـضريبية، مبـا فيهـا صـندوق النقـد الـدويل والبنـك              

  الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛

 للنظـر  ٢٠١٣ يف النـصف األول مـن عـام       عقد اجتماع مدته يوم واحد     يقرر  - ٦  
 ذا التعاون؛ للنهوضيف التعاون الدويل يف املسائل الضريبية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية 

ممثلـي  إىل   توجيـه الـدعوة    رئيس الس االقتصادي واالجتمـاعي علـى         يشجع  - ٧  
 السلطات الضريبية الوطنية حلضور االجتماع؛

العام أن يقدم تقريرا إىل الـس عـن أي تقـدم حيـرز الحقـا                إىل األمني    يطلب  - ٨  
يف تعزيز عمل اللجنة وتعاوا مع اهليئات املتعددة األطراف املعنية واملنظمـات اإلقليميـة ودون                

  ؛املعنيةاإلقليمية 

وضــع ل بالعمـل الـذي يقـوم بـه مكتــب متويـل التنميـة، يف نطـاق واليتـه،         ينـوه   - ٩  
 تعزيــز قــدرة وزارات املاليــة ــدف ال التعــاون الــضرييب الــدويليف جمــبرنــامج لتنميــة القــدرات 

 ع نظـم ضـريبية أكثـر فعاليـة وكفـاءة     والسلطات الضريبية الوطنيـة يف البلـدان الناميـة علـى وضـ            
 ومكافحــة التــهرب مــن دفــع  مــن االســتثمار العــام واخلــاصاملنــشودةملــستويات حتقيــق ا لــدعم

 اجلهـــاتشـــراكة مـــع يف عملـــه يف هـــذا اـــال ل  املكتـــب أن يواصـــإىلالـــضرائب، ويطلـــب 
 األخرى؛ املعنية

 مـن  هالتمكينمبا يكفي من املوارد  هليئات الفرعية للجنة    ا تزويد ضرورة   يؤكد  - ١٠  
  واليتها؛ب االضطالع

 واجلهـات   املعنيـة دته الدول األعـضاء واملنظمـات       ، يف هذا الصدد، مناش    يكرر  - ١١  
يف إمكانيــة املــسامهة بــسخاء يف الــصندوق االســتئماين للتعــاون  املاحنــة احملتملــة األخــرى النظــر  

 مـوارد امليزانيـة العاديـة،       تكملـة الدويل يف املسائل الضريبية الذي أنشأه األمـني العـام مـن أجـل               
  . هلذه الغايةحتقيقاويدعو األمني العام إىل تكثيف اجلهود 

  ٤٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ يوليه/ متوز٢٧

  


