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  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٤ يف الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2013/L.22( مقترح نظر فيه يف جلسة عامة بناء على[

  جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية  - ٢٠١٣/٢٤
  

 ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

ــإذ    ــه شرييـــ ــؤرخ ٢٠٠٤/٦٩ إىل قراريـــ ــاينتـــــش ١١ املـــ ــوفمرب /رين الثـــ  ٢٠٠٤نـــ

  ،٢٠١٢يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠١٢/٣٣ و

 لنـهوض ل لنداء الوارد يف توافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنميـة با وإذ ينوه   
 تعزيـز احلـوار بـني الـسلطات الـضريبية الوطنيـة             عـن طريـق   التعاون الـدويل يف جمـال الـضرائب         ب

، مـع إيـالء   املعنيـة عنيـة املتعـددة األطـراف واملنظمـات اإلقليميـة         ل اهليئات امل  اعمأوزيادة تنسيق   

  ،)١(انتقالية اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة

 إىل الطلــب إىل الــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف إعــالن الدوحــة بــشأن   وإذ يــشري  
ر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باستعراض تنفيـذ توافـق    الوثيقة اخلتامية ملؤمت  : متويل التنمية 
ويف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتـصادية العامليـة وتأثريهـا           )٢(آراء مونتريي 

لنــهوض بالتعــاون الــدويل يف املــسائل     ليف تعزيــز الترتيبــات املؤســسية   أن ينظــر   )٣(يف التنميــة

  ا يف ذلك جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية،الضريبية، مب

 نظــام الــضرييبال أن كــل بلــد مــسؤول عــن علــى الــرغم مــن ،مــن املهــم أنــهب يقــروإذ   

 اـاالت عـن طريـق تعزيـز املـساعدة التقنيـة       هـذه ، تقدمي الـدعم للجهـود املبذولـة يف      اخلاص به 

_______________ 

منـشورات األمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك،         )١(
 .٦٤، الفقرة ، املرفق١ار ، الفصل األول، القر)A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

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

 .)ج (٥٦، الفقرة ، املرفق٦٣/٣٠٣قرار اجلمعية العامة  )٣(
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الت  الدولية يف معاجلـة املـسائل الـضريبية الدوليـة، يف جمـا             والنهوض بالتعاون الدويل واملشاركة   

  الضرييب،  االزدواجمنها

 بـشأن   قـائم علـى املـشاركة     موسـع للجميع   شامل حوار   بضرورة إجراء  أيضا يقروإذ    

  التعاون الدويل يف املسائل الضريبية،

ة األطـراف   اهليئات املعنيـة املتعـدد  يف إطار األنشطة اجلاري االضطالع ا     وإذ يالحظ   

 بضرورة تعزيز التعاون بـني األمـم املتحـدة         يقرواملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية املعنية، وإذ       

  وغريها من اهليئات الدولية املعنية بالتعاون يف املسائل الضريبية،

 بـشأن التعـاون   ٢٠١٣ مـايو / أيـار ٢٩ باملناقـشة الـيت جـرت يف الـس يف       وإذ يرحب   

   ومبسامهتها يف النهوض بعمل اللجنة،)٤(الضريبيةالدويل يف املسائل 

االجتمـاع الفـين املتعلـق بـإدارة شـؤون املعاهـدات الـضريبية واملفاوضـات              الحظيوإذ    

املتصلة بتلك املعاهدات واجتماع فريق اخلرباء املعين بضرائب الصناعات االسـتخراجية اللـذين         

  التوايل، على ٢٠١٣مايو / أيار٢٨ يفومايو / أيار٣١ و ٣٠  يفعقدا يف مقر األمم املتحدة

  ،)٥(الثامنة بتقرير اللجنة عن دورا وإذ حييط علما  

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

ــة   ــذ الوالي ــضريبية لتنفي ــال ــيت أوال ــصادي واالجتمــاعي   إليهــاهاكل ــس االقت ــراره  مبوجــب ال ق

  شجع اللجنة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد؛، وي٢٠٠٤/٦٩

بإعــداد اللجنــة لــدليل األمــم املتحــدة العملــي املتعلــق بتــسعري         حيــيط علمــا   - ٢  

  :يلي  مااإلنكليزية، ويطلب باللغة هيالحظ نشر، و٢٠١٢لعام لبلدان النامية ل التحويالت

كتـب  الـشبكي مل  وقـع امل مـن  للترتيـل  يف شكل قابل   جمانا ا متاح الدليلظل  يأن    )أ(  

  ألمانة العامة؛إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف امتويل التنمية التابع 

نـشر بتلـك   يإىل اللغات الرمسية األخـرى لألمـم املتحـدة وأن     الدليل  ترجم  يأن    )ب(  

   اإلنكليزية؛ه باللغةاللغات يف أقرب وقت ممكن بعد نشر

  ؛الدليل حسب االقتضاء جيري حتديثأن   )ج(  

_______________ 

  .13 و E/2013/SR.12انظر  )٤(

 ).E/2012/45 (٢٥، امللحق رقم ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٥(
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إحـراز مزيـد مـن التقـدم        “املعنـون   تقرير األمني العام    ب مع التقدير  حييط علما   - ٣  

 بـضرورة ويـسلم    ،)٦(”يف تعزيز عمل جلنة اخلرباء املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف املـسائل الـضريبية               

ــشأن       ــة ب ــضريبية الوطني ــسلطات ال ــني ال ــز احلــوار ب ــسائلتعزي ــاون الــدويل يف   امل ــصلة بالتع  املت

  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    لاملؤسسية  

  حتويل اللجنة إىل هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للمجلس؛

ــةعلــى  يــشدد  - ٥   ــة األخــرى     أن تعــزأمهي ــة تعاوــا مــع املنظمــات الدولي ز اللجن

 العاملة يف ميدان التعاون الـدويل يف املـسائل الـضريبية، مبـا فيهـا صـندوق النقـد الـدويل والبنـك             

ــصادي    ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــدويل ومنظمـ ــة ودون ،الـ ــات اإلقليميـ ــع اهليئـ   ومـ

  املعنية؛ اإلقليمية

للنظـر يف التعـاون الـدويل يف        خاصـا للمجلـس      اجتماعـ اسـنويا   عقـد   أن ي  يقرر  - ٦  

ــك    ــا يف ذل ــضريبية، مب ــسائل ال ــسامهته امل ــضاء، م ــة يف ، حــسب االقت ــة احملليــة   تعبئ ــوارد املالي  امل

 ذا التعاون؛ للنهوضالترتيبات املؤسسية ألغراض التنمية و

ــشجع  - ٧   ــس علــى   ي ــه الــدعوة  رئــيس ال ــي الــسلطات الــضريبية   إىل  توجي ممثل

 ؛ اآلنف الذكرطنية حلضور االجتماعالو

 تقرير إىل الس عـن أي تقـدم حيـرز           ميقديواصل ت  إىل األمني العام أن      يطلب  - ٨  

الحقا يف تعزيز عمل اللجنة وتعاوا مع اهليئات املتعددة األطراف واملنظمـات اإلقليميـة ودون      

  ؛املعنيةاإلقليمية 

مـن تقــدم يف عملــه   نطـاق واليتــه،   مكتــب متويـل التنميــة، يف مبــا أحـرزه  ينـوه   - ٩  

 تعزيــز قــدرة ــدفوضــع برنــامج لتنميــة القــدرات يف جمــال التعــاون الــضرييب الــدويل  املتعلــق ب

وزارات املالية والـسلطات الـضريبية الوطنيـة يف البلـدان الناميـة علـى وضـع نظـم ضـريبية أكثـر              

عام واخلاص ومكافحة التـهرب      من االستثمار ال   املنشودةملستويات  حتقيق ا  تدعمفعالية وكفاءة   

 اجلهـات شـراكة مـع     يف   املكتب أن يواصل عمله يف هذا اـال          إىلمن دفع الضرائب، ويطلب     

 ؛ وأن يوسع نطاق أنشطته يف حدود املوارد املتاحة والواليات القائمةاألخرى املعنية

_______________ 

)٦( E/2013/67. 
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 مـن  هالتمكينمبا يكفي من املوارد  هليئات الفرعية للجنة    ا زويدت ضرورة   يؤكد  - ١٠  

  واليتها؛ب االضطالع

 واجلهــات املعنيـة مناشـدته الـدول األعـضاء واملنظمـات       يف هـذا الـصدد  يكـرر   - ١١  

املاحنــة احملتملــة األخــرى النظــر يف إمكانيــة املــسامهة بــسخاء يف الــصندوق االســتئماين للتعــاون    

يزانيـة العاديـة،     مـوارد امل   تكملـة الدويل يف املسائل الضريبية الذي أنشأه األمـني العـام مـن أجـل               

  .الغاية هلذه احتقيقويدعو األمني العام إىل تكثيف اجلهود 

  ٤٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ متوز٢٤

  


