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      ٢٠١٣                     الدورة املوضوعية لعام 
      ٢٠١٣      يوليه  /     متوز  ٢٦- ١      جنيف، 

                من جدول األعمال  )  ح   (  ١٣      البند 
               التعاون الدويل  :                          املسائل االقتصادية والبيئية

                       يف املسائل الضريبية
ــاء علــى    ،  )        النمــسا (                  مــارتن ســاجديك                                                   مــشروع قرارمقــدم مــن نائــب رئــيس اجمللــس،                       بن

  E/2013/L.9                   بشأن مشروع القرار                 مشاورات غري رمسية
  

                                                   جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية    
    

  ،                          إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

ــ   إذ    ــه   شري      يـــ ــوفمرب  /                     تـــــشرين الثـــــاين    ١١             املـــــؤرخ   ٦٩ /    ٢٠٠٤                 إىل قراريـــ       ٢٠٠٤           نـــ
   ، ٢   ٢٠١      يوليه  /     متوز  ٢٧        املؤرخ  ٣ ٣ / ٢   ٢٠١  و

         لتعزيـز                                        مـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة                                                  لنداء الوارد يف توافق آراء مـونتريي لل         با           وإذ ينوه   
                                                       تعزيــز احلــوار بــني الــسلطات الــضريبية الوطنيــة             عــن طريــق                                    التعــاون الــدويل يف جمــال الــضرائب 

                ، مـع إيـالء             املعنيـة                                                                                          وزيادة تنـسيق عمـل اهليئـات املعنيـة املتعـددة األطـراف واملنظمـات اإلقليميـة                  
 (        انتقالية                  ر اقتصاداهتا مبرحلة          لدان اليت مت                                        اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية والب

 

١( ،   
                                                   إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف إعــالن الدوحــة         املوجــه              إىل الطلــب          وإذ يــشري  

                                                                                   الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باسـتعراض تنفيـذ              :                    بشأن متويل التنمية  
 (                   توافق آراء مونتريي  

 

                                                        ر املتعلـق باألزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة                                       ويف الوثيقة اخلتامية للمـؤمت       ،   )٢
__________ 

منشورات األمـم   (    ٢٠٠٢مارس / آذار  ٢٢‐  ١٨، مونتريي، املكسيك،  تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية      :انظر   )١ (  
  .  ٦٤         ، الفقرة ، املرفق ١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 .  ١٦         ، الفقرة ، املرفق   ٢٣٩/  ٦٣انظر قرار اجلمعية العامة    )٢ (  
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 (                     وتأثريهــا يف التنميــة
 

                             لنــهوض بالتعــاون الــدويل يف  ل                                يف تعزيــز الترتيبــات املؤســسية              بــأن ينظــر    ، )٣
                                                                              املسائل الضريبية، مبا يف ذلك جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية،

       ، مـن                 اخلـاص بـه                    نظـام الـضرييب     ال              د مسؤول عن                 أن كل بل                 على الرغم من       أنه   ب     يقر     وإذ    
                                                    اجملاالت عن طريق تعزيز املساعدة التقنية والنـهوض         هذه                                       املهم تقدمي الدعم للجهود املبذولة يف       

ــضريبية الدول     ــسائل ال ــة يف معاجلــة امل ــشاركة الدولي ــدويل وامل ــاون ال ــة، يف جمــا                                                                                بالتع ــها             ي            الت من
         الضرييب،        االزدواج
                     بـشأن التعـاون                                قـائم علـى املـشاركة             موسع     شامل         حوار    ء            بضرورة إجرا       أيضا     يقر     وإذ    

                          الدويل يف املسائل الضريبية،
                                        اهليئات املعنيـة املتعـددة األطـراف              يف إطار                               األنشطة اجلاري االضطالع هبا               وإذ يالحظ   

                                                  بضرورة تعزيز التعاون بـني األمـم املتحـدة             يقر                                                  واملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية املعنية، وإذ       
                                                     اهليئات الدولية املعنية بالتعاون يف املسائل الضريبية،        وغريها من

                     بـشأن التعـاون      ٣   ٢٠١        مـايو  /         أيـار    ٢٩                                         باملناقشة الـيت جـرت يف اجمللـس يف                    وإذ يرحب   
 (                       الدويل يف املسائل الضريبية

 

                                  ومبسامهتها يف النهوض بعمل اللجنة، ، )٤
                 يبية واملفاوضـات                                                              إىل االجتماع الفين املتعلق بـإدارة شـؤون املعاهـدات الـضر              وإذ يشري   

                                                                                                 املتــصلة بتلــك املعاهــدات واجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين بــضرائب الــصناعات االســتخراجية،     
       مـايو   /         أيـار    ٢٨           ويـوم        ٢٠١٣        مـايو    /         أيـار    ٣١      و     ٣٠                                                 اللذين عقدا يف مقر األمـم املتحـدة، يـومي           

               ، على التوايل،    ٢٠١٣
 (       الثامنة                         بتقرير اللجنة عن دورهتا             وإذ حييط علما  

 

٥( ،   
                                                                                بالعمل الذي تقوم به جلنـة اخلـرباء املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف املـسائل                    يرحب  -   ١  

ــة    ــذ الواليـ ــضريبية لتنفيـ ــا                                    الـ ــها إليهـ ــيت أوكلـ ــاعي                              الـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــراره                                      اجمللـ            يف قـ
                                               ، ويشجع اللجنة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد؛  ٦٩ /    ٢٠٠٤

                               اخلاص بالبلـدان الناميـة                                                 بإعداد اللجنة لدليل األمم املتحدة العملي                حييط علما   -   ٢  
   :   يلي     ما       ، ويطلب           من الدليل         اإلنكليزية       النسخة          يالحظ نشر                         واملتعلق بتسعري التحويل، و

      كتـب             الـشبكي مل         وقـع     امل         مـن            للترتيـل                  يف شكل قابل         جمانا   ا       متاح       الدليل    ظل   ي    أن     ) أ (  
               ألمانة العامة؛                                     إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف ا                    متويل التنمية التابع 

__________ 
 . ) ج   (  ٥٦         ، الفقرة ، املرفق   ٣٠٣/  ٦٣انظر قرار اجلمعية العامة    )٣ (  
   .13    و E/2013/SR.12    نظر  ا   )٤ (  
 ).E/2012/45 (  ٢٥، امللحق رقم  ٢   ٢٠١الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،    )٥ (  
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              نـشر بتلـك     ي                                               إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة، وأن                الدليل      ترجم   ي    أن     ) ب (  
              اإلنكليزية؛      النسخة                              اللغات يف أقرب وقت ممكن بعد نشر 

                               أن يستكمل الدليل حسب االقتضاء؛   ) ج (  
                              إحراز مزيـد مـن التقـدم        ”   :      املعنون                   قرير األمني العام     ت ب             مع التقدير            حييط علما   -   ٣  

          بـضرورة          ويـسلم      ، )٦  ( “                                                                اخلرباء املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف املـسائل الـضريبية                              يف تعزيز عمل جلنة   
ــشأن       ــة ب ــضريبية الوطني ــسلطات ال ــني ال ــوار ب ــز احل ــسائل                                                                تعزي ــاون الــدويل يف       امل        امل ــصلة بالتع                               ت

           الضريبية؛       املسائل
                                           اخليارات املتعلقة بتعزيـز الترتيبـات           لبحث                      استمرار املشاورات          بضرورة      يسلم  -   ٤  

     سألة    مبـ                       املـشاورات املتعلقـة                                                            لنهوض بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية، مبا يف ذلك           ل         املؤسسية  
   ؛                     ية دولية تابعة للمجلس                              حتويل اللجنة إىل هيئة فرعية حكوم

ــة       علــى        يــشدد  -   ٥   ــة األخــرى          أمهي ــة تعاوهنــا مــع املنظمــات الدولي                                                                   أن تعــزز اللجن
                                            ، مبـــا فيهـــا صـــندوق النقـــد الـــدويل                                                                    العاملـــة يف ميـــدان التعـــاون الـــدويل يف املـــسائل الـــضريبية 

                               ، ومـــع اهليئـــات اإلقليميـــة                                      ن والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي                            الـــدويل ومنظمـــة التعـــاو          والبنـــك
                  اإلقليمية املعنية؛     ودون

                                  للنظـر يف التعـاون الـدويل يف                          خاصـا للمجلـس        ا        اجتماعـ          سـنويا          عقـد        أن ي       يقرر  -   ٦  
            ذا التعاون؛ هب        للنهوض             يبات املؤسسية        الترت              ، حسب االقتضاء،                         املسائل الضريبية، مبا يف ذلك

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

                                            تقرير إىل اجمللس عـن أي تقـدم حيـرز            مي  قد        يواصل ت                         إىل األمني العام أن          يطلب  -   ٨  
                                                                   نة وتعاوهنا مع اهليئات املتعددة األطراف املعنيـة واملنظمـات اإلقليميـة                            الحقا يف تعزيز عمل اللج   

   ؛      املعنية              ودون اإلقليمية 
                     مــن تقــدم يف عملــه                                              مكتــب متويــل التنميــة، يف نطــاق واليتــه،             مبــا أحــرزه        ينــوه  -   ٩  
                 تعزيــز قــدرة      هبــدف                               ال التعــاون الــضرييب الــدويل                                       وضــع برنــامج لتنميــة القــدرات يف جمــ          املتعلــق ب

                           ع نظـم ضـريبية أكثـر                                                                                    الية والـسلطات الـضريبية الوطنيـة يف البلـدان الناميـة علـى وضـ                         وزارات امل 
                     ومكافحة التـهرب                                 من االستثمار العام واخلاص           املنشودة         ملستويات         حتقيق ا       تدعم                فعالية وكفاءة 

         اجلهـات                شـراكة مـع        يف                        عمله يف هذا اجملـال                           املكتب أن يواصل       إىل                          من دفع الضرائب، ويطلب     
  ؛                                                         أن يوسع نطاق أنشطته يف حدود املوارد املتاحة والواليات القائمة   ، و     األخرى       املعنية

__________ 
  ) ٦(   E/2013/67. 
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        مـن     ها                                      لـهيئات الفرعيـة للجنـة لتمكينـ        ل                             تـوفري التمويـل املناسـب               ضرورة       يؤكد  -    ١٠  
     هتا؛ ا   والي ب        االضطالع

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

                                   مـوارد امليزانيـة العاديـة،              تكملـة                                                                        الدويل يف املسائل الضريبية الذي أنشأه األمـني العـام مـن أجـل               
   .        الغاية   تلك        لتحقيق                                ويدعو األمني العام إىل تكثيف اجلهود 

  
  
  
  
  


