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*1455309*  

 4102دورة عام 
 *)ح( من جدول األعمال املؤقت 01البند 

املسائل االقتصـادة  والبئيئـ ا التوـاول الـدو      
    يف املسائل الضرةبئ 

مقدم من نائب رئـئس اجمللـسأ هوج جـ)ل )ري)رةـ  ا)رةـا(أ علـ         مشروع قرار  
 E/2014/L.9 هساس مشاورات غري رمسئ  بشأل مشروع القرار

 
 املونئ  بالتواول الدو  يف املسائل الضرةبئ  جلن  اخلرباء  

 
 أإن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
ــ   إذ يشيييييير   ــرةن الفــــــا /ن) مرب  00املــــــؤر   4112/16إىل قرارةــــ  4112تشــــ
 أ  4102مت)ز/ة)لئ   42املؤر   4102/42 و
 أ  4102هةل)ل/سبتمرب  41املؤر   16/0إىل قرار اجلموئ  الوام   وإذ يشر أيضا  
بالنداء ال)ارد يف ت)ا ق آراء مـ)نتريي للمـؤمتر الـدو  لتم)ةـل التنمئـ  لتو ةـ         وإذ ينوِّه  

التوــاول الــدو  يف اــال الضــرائب عــن  رةــق تو ةــ  اتــ)ار بــ  الســل ات الضــرةبئ  ال) نئــ    
ددة األ ـرا  واملنممـات القلئمئـ  املونئـ أ مـء إةـ ء       وزةادة تنسـئق عمـل ائئيـات املونئـ  املتوـ     

 أ(0)اهتمام خاص الحتئاجات البلدال النامئ  والبلدال اليت متر اقتصاداهتا مبرحل  انتقالئ 
 

__________ 

 * E/2014/1/Rev.1. أ املر ق الفا 
)منشــ)رات األمــم  2002 ،ييار /آذار 22-81اليييلول لتمويييت التنممييتري ،ييوكتريري امت  ييم ري  تقرييير امتيي  ر (0) 

 .12 أ املر قأ الفقرة0(أ الفصل األولأ القرار A.02.II.A.7املتحدةأ رقم املبئء 
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إىل ال لــب امل)ج ــ  إىل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف إعــ ل الدوحــ   وإذ يشيير  
ر املتابو  الدو  لتم)ةل التنمئ  املو ي باسـتورات تنفئـ    بشأل مت)ةل التنمئ ا ال)ثئق  اخلتامئ  ملؤمت

أ ويف ال)ثئق  اخلتامئ  للمـؤمتر املتولـق باألزمـ  املالئـ  واالقتصـادة  الواملئـ        (4)ت)ا ق آراء م)نتريي
ــ   ــدو  يف     (2)وتأثريهــا يف التنمئ ــاول ال ــي)ت بالتو ــات املؤسســئ  للن ــ  الترتئب أ هل ةنمــر يف تو ة
 مبا يف ذلك جلن  اخلرباء املونئ  بالتواول الدو  يف املسائل الضرةبئ أ املسائل الضرةبئ أ

إىل قرارج هل ةوقد اجمللس ال سن  اجتماعًا خاصـًا للنمـر يف م)عـ)ع     أيضا وإذ يشر  
التواول الدو  يف املسائل الضرةبئ أ مبا يف ذلكأ حسـب االقتضـاءأ مسـا ت  يف حشـد املـ)ارد      

 التنمئ  والترتئبات املؤسسئ  للني)ت هب ا التواول؛املالئ  احمللئ  ألغرات 
بأنــ  مــن امليــمأ علــ  الــرغم مــن هل اــل بلــد مســؤول عــن النمــام الضــرة     وإذ يقيير  

اخلاص ب أ تقدمي الـدعم للهيـ)د املب ولـ  يف هـ ج اجملـاالت عـن  رةـق تو ةـ  املسـاعدة التقنئـ            
  املسـائل الضـرةبئ  الدولئـ أ يف اـاالت     والني)ت بالتواول الدو  واملشارا  الدولئـ  يف مواجلـ  

 منيا االزدواج الضرة أ  
بضرورة إجراء ح)ار شامل م)سـء قـائم علـ  املشـارا  بشـأل التوـاول        وإذ يقر أيضا  

 الدو  يف املسائل الضرةبئ أ  
يف إ ـار ائئيـات املونئـ      إعـدادها واألنشـ   الـيت بـدهت    األنشـ   اجلـاري    وإذ يالحظ  

تو ةـ   ل بـاجلي)د اجلارةـ   را  واملنممات دول القلئمئ  والقلئمئ  املونئ أ وإذ ةقـر  املتوددة األ 
 التواول ب  األمم املتحدة وغريها من ائئيات الدولئ  املونئ  بالتواول يف املسائل الضرةبئ أ  

 أ(2)عن دورهتا السادس  عشرةجلن  السئاسات المنائئ   بتقرةر حيمط علماوإذ   
بشـأل التوـاول    4102ح ةرال/ة)نئ   5املناقش  اليت جرت يف اجمللس يف ب وإذ يرحب  

 ومبسا تيا يف الني)ت بومل اللهن أ   (5)الدو  يف املسائل الضرةبئ 
حلق  الومل املتولق  حبماة  ال)عاء الضرة  للبلدال النامئـ  الـيت عقـدت يف     وإذ يالحظ  

 أ  4102ح ةرال/ة)نئ   2مقر األمم املتحدة يف 
 أ(1)بتقرةر اللهن  عن دورهتا التاسو  وإذ حيمط علما  

__________ 

 .01أ املر قأ الفقرة 12/426قرار اجلموئ  الوام   (4) 

 )ج(. 51أ املر قأ الفقرة 12/212قرار اجلموئ  الوام   (2) 

 .(E/2014/33) 81 ري امتلحق رقم2082 الوثائق الرمسمت للمجلس االقتصادي واالجتماعيريانمر  (2) 
 .E/2014/SR. XXXو  XXXانمر  (5) 
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بالومل ال ي تق)م ب  جلنـ  اخلـرباء املونئـ  بالتوـاول الـدو  يف املسـائل        يرحب - 0  
الضـــرةبئ  لتنفئـــ  ال)الةـــ  الـــيت هوالـــيا إلئيـــا اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي مب)جـــب           

  ا الصدد؛  أ وةشهء اللهن  عل  م)اصل  جي)دها يف ه4112/16 قرارج
هل اللهنـ  قــررت يف دورهتـا التاســو  إنشـاء سـت جلــال  رعئـ  مونئــ        يالحيظ  - 4  

)املؤسسات الشرةك (ا تسوري التحـ)ة ت؛ املواملـ  الضـرةبئ      6مبسائل م)ع)عئ أ وهي املادة 
للخدمات؛ تبادل املول)مـات؛ مسـائل تقلـل ال)عـاء الضـرة  وو)ةـل وجيـ  األربـاح املتولقـ           

النامئــ ؛ املســائل املتولقــ  بفــرت الضــرائب علــ  الصــناعات االســتخراجئ  يف البلــدال  بالبلــدال 
الدلئل الومليأ  ضـ  عـن  رةـق استشـاري موـ ي       -النامئ ؛ التفاوت عل  املواهدات الضرةبئ  

 بتنمئ  القدرات؛  
بضــرورة تو ةــ  اتــ)ار بــ  الســل ات الضــرةبئ  ال) نئــ  بشــأل القضــاةا    يقيير - 2  

 بالتواول الدو  يف املسائل الضرةبئ ؛   الصل  ذات
ــيا اال يف  أهل ة)اصــل يقييرر - 2   الــ ي ســئوقدج يف اص اخلــجتمــاع حما ــل مــن بئن

اخلئـارات   إجـراء مشـاورات بشـأل    مر يف التواول الـدو  يف املسـائل الضـرةبئ أ   للن 4105 عام
مـء مراعـاة   املتولق  بتو ة  الترتئبات املؤسسئ  للنـي)ت بالتوـاول الـدو  يف املسـائل الضـرةبئ أ      

ــدو  يف املســائل      عــرورة  ــ  املشــارا  بشــأل التوــاول ال ــائم عل إجــراء حــ)ار شــامل م)ســء ق
 سأل  و)ةل اللهن  إىل هئي   رعئ  حك)مئ  دولئ  تابو  للمهلس؛  ا ةشمل ممب الضرةبئ أ

ــ  األخــر       يشيييلد - 5   ــ  تواونــا مــء املنممــات الدولئ ــ  هل توــ ز اللهن علــ  ه ئ
الوامل  يف مئدال التواول الـدو  يف املسـائل الضـرةبئ أ مبـا  ئيـا صـندود النقـد الـدو  والبنـك          
ــ  ودول       ــات القلئمئـ ــء ائئيـ ــاديأ ومـ ــدال االقتصـ ــ  يف املئـ ــاول والتنمئـ ــ  التوـ ــدو  ومنممـ الـ

 ؛املونئ  القلئمئ 
ــ  الــدع)ة إىل افلــي الســل ات الضــرةبئ         يشييج  - 1   ــ  ت)جئ رئــئس اجمللــس عل

ــ  تضــ)ر   ــس للن  الســن)ي اصاخلــجتمــاع االال) نئ ــدج اجملل ــ ي ةوق ــدو   ال ــاول ال مــر يف التو
 املسائل الضرةبئ ؛   يف

الـــ ي اص اخلـــجتمـــاع يف االإىل األمـــ  الوـــام هل ةقـــدم إىل اجمللـــس  يطليييب - 7  
أ يف حـدود املـ)ارد القائمـ أ عـن     تقرةـراً  لتوـاول الـدو  يف املسـائل الضـرةبئ     مر يف اسئوقدج للن

ــ      ــل اللهن ــ  عم ــ  مل)اصــل  تو ة ــارات املتاح ــ   اخلئ ــدراهتا التنفئ ة ــدول   أ وق ــ  آراء ال ــرت  ئ ةو
علـ  وـ) ه ضـل يف برنـامل عمـل اجمللـس بوـد         اللهنـ   مء الترائ  عل  إدمـاج عمـل   األعضاءأ
__________ 

 .(E/2014/45) 22 ري امتلحق رقم2081 الوثائق الرمسمت للمجلس االقتصادي واالجتماعيري (1) 
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ــ ح  ـــ  أإصـ ــا   بفوالئ ــ      يف واملسـ ــل التنمئـ ــ  مت)ةـ ــ  متابوـ ــد   ويف عملئـ ــا بوـ ــ  ملـ ــ  التنمئـ خ ـ
 ؛4105 عام
مبــا هحــرزج مكتـب مت)ةــل التنمئــ أ يف ن ــاد والةتـ أ مــن تقــدم يف عملــ     ينيوِّه  - 6  

املتولــق ب)عــء برنــامل لتنمئــ  القــدرات يف اــال التوــاول الضــرة  الــدو  هبــد  تو ةــ  قــدرة   
ال) نئـ  يف البلـدال النامئـ  علـ  وعـء نمـم عـرةبئ  هافـر         وزارات املالئ  والسـل ات الضـرةبئ    

 والئ  وافاءة تدعم وقئق املست)ةات املنش)دة من االستفمار الوام واخلاص ومكا حـ  التـير    
من د ء الضرائبأ وة لب إىل املكتب هل ة)اصل عمل  يف هـ ا اجملـال يف شـراا  مـء اجليـات      

 دود امل)ارد املتاح  وال)الةات القائم ؛  املونئ  األخر  وهل ة)سء ن اد هنش ت  يف ح
لتمكئنـيا مـن   بالتم)ةـل املناسـب   ةؤاد عرورة ت وةد ائئيات الفرعئـ  للهنـ     - 6  

 بال)الةات املسندة إلئيا؛االع  ع 
مناشدت  الدول األعضـاء واملنممـات املونئـ  واجليـات     أ يف ه ا الصددأ ي رِّر - 01  

 إمكانئــ  املســا   بســخاء يف الصــندود االســتيما  للتوــاول  املاوــ  احملتملــ  األخــر  النمــر يف 
الدو  يف املسائل الضرةبئ  ال ي هنشأج األمـ  الوـام مـن هجـل تكملـ  مـ)ارد املئ انئـ  الوادةـ أ         

 وةدع) األم  الوام إىل تكفئف اجلي)د وقئقا ئ ج الغاة .
 
 
 


