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  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣ في المجلس االقتصادي واالجتماعيقرار اتخذه 
  ])E/2014/L.17( مقرتح نظر فيه يف جلسة عامة بناء على[

  لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية  - ٢٠١٤/١٢
  

  ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 
ــــــــــــــه  إذ يشــــــــــــــير   ــــــــــــــاين/نوفمرب  ١١املــــــــــــــؤرخ  ٢٠٠٤/٦٩إىل قراري  ٢٠٠٤تشــــــــــــــرين الث

  ،٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٤املؤرخ  ٢٠١٣/٢٤ و
  ،٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٠املؤرخ  ٦٨/١إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشير أيضا  
 للنهــوضنميــة بالنــداء الــوارد يف توافــق آراء مــونتريي للمــؤمتر الــدويل لتمويــل الت وإذ ينــوه  

التعاون الدويل يف جمال الضرائب عـن طريـق تعزيـز احلـوار بـني السـلطات الضـريبية الوطنيـة وزيـادة ب
تنســـيق عمـــل اهليئـــات املعنيـــة املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات اإلقليميـــة املعنيـــة، مـــع إيـــالء اهتمـــام 

ا مبرحلة ا   ،)١(نتقاليةخاص الحتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
إىل الطلـــب إىل اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف إعـــالن الدوحـــة بشـــأن  وإذ يشـــير  

متويــل التنميــة: الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق 
قتصـادية العامليـة وتأثريهـا يف ويف الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر املتعلـق باألزمـة املاليـة واال )٢(آراء مونتريي

أن ينظر يف تعزيز الرتتيبات املؤسسية للنهوض بالتعاون الدويل يف املسـائل الضـريبية، مبـا  )٣(التنمية
  يف ذلك جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية،

_______________ 
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مـــم (منشـــورات األ ٢٠٠٢ مـــارس/آذار ٢٢-١٨تقريـــر املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مـــونتريي، املكســـيك،  )١(

 .٦٤ ، املرفق، الفقرة١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 .١٦، املرفق، الفقرة ٦٣/٢٣٩قرار اجلمعية العامة  )٢(

 (ج). ٥٦، املرفق، الفقرة ٦٣/٣٠٣قرار اجلمعية العامة  )٣(



لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية E/RES/2014/12  
 

2/4 

 التعــاون إىل قــراره أن يعقــد اجمللــس كــل ســنة اجتماعــا خاصــا للنظــر يف أيضــا وإذ يشــير  
املـوارد املاليـة احملليـة  تعبئـة، حسب االقتضاء، يف مسامهته الدويل يف املسائل الضريبية، مبا يف ذلك

ذا التعاون   ،ألغراض التنمية والرتتيبات املؤسسية للنهوض 
بأنه من املهم، على الـرغم مـن أن كـل بلـد مسـؤول عـن النظـام الضـرييب اخلـاص  وإذ يقر  

جهــود املبذولــة يف هــذه اجملــاالت عــن طريــق تعزيــز املســاعدة التقنيــة والنهــوض بــه، تقــدمي الــدعم لل
 جمــاالت منهــا االزدواج بالتعـاون الــدويل واملشـاركة الدوليــة يف معاجلــة املسـائل الضــريبية الدوليـة، يف

  الضرييب،
قـــائم علـــى املشـــاركة بشـــأن للجميـــع شـــامل موســـع بضـــرورة إجـــراء حـــوار  وإذ يقـــر أيضـــا  

  يل يف املسائل الضريبية،اون الدو التع
يف إطـــار اهليئـــات املعنيـــة  إعـــدادها واألنشـــطة الـــيت بـــدأتاألنشـــطة اجلـــاري  وإذ يالحـــظ  

 بـــذهلا بـــاجلهود اجلـــاري ينـــوهاملتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات دون اإلقليميـــة واإلقليميـــة املعنيـــة، وإذ 
  الضريبية، املسائلة بالتعاون يف يتعزيز التعاون بني األمم املتحدة وغريها من اهليئات الدولية املعنل

ا السادسة عشرةجلنة السياسات اإلمنائية  بتقرير يحيط علماوإذ      ،)٤(عن دور
بشــأن التعــاون  ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٥باملناقشــة الــيت جــرت يف اجمللــس يف  وإذ يرحــب  

  ،اخلرباء سامهتها يف النهوض بعمل جلنةومب )٥(الدويل يف املسائل الضريبية
للبلــدان الناميــة الــيت عقــدت  ةالضــريبي القاعــدةحلقــة العمــل املتعلقــة حبمايــة  يالحــظوإذ   

  ،٢٠١٤حزيران/يونيه  ٤املتحدة يف يف مقر األمم 
ا التاسعة وإذ يحيط علما     ،)٦(بتقرير اللجنة عن دور
بالعمــل الــذي تقــوم بــه جلنــة اخلــرباء املعنيــة بالتعــاون الــدويل يف املســائل  يرحــب - ١ 
ية لتنفيــــــــذ الواليــــــــة الــــــــيت أوكلهــــــــا إليهــــــــا اجمللــــــــس االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي مبوجــــــــب الضــــــــريب
  ذا الصدد؛، ويشجع اللجنة على مواصلة جهودها يف ه٢٠٠٤/٦٩ قراره

ــــا التاســــعة إنشــــاء ســــت جلــــان فرعيــــة  يالحــــظ - ٢   تعــــىنأن اللجنــــة قــــررت يف دور
املعاملــة الضــريبية و تحــويالت؛ (املؤسســات الشــريكة): تســعري ال ٩مبســائل موضــوعية، وهــي املــادة 

ــــادل املعلومــــات؛ و للخــــدمات؛  البلــــدان  يفاألربــــاح  ونقــــل ةالضــــريبي القاعــــدةمســــائل تقلــــص و تب
_______________ 

  .)E/2014/33( ١٣رقم ، امللحق ٢٠١٤، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي )٤(
  .21و  E/2014/SR.20 انظر )٥(
 .)E/2013/45( ٢٥رقم ، امللحق ٢٠١٣، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي )٦(
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املســـائل املتعلقـــة بفـــرض الضـــرائب علـــى الصـــناعات االســـتخراجية يف البلـــدان الناميـــة؛ و الناميـــة؛ 
ي معــــين بتنميــــة يــــق استشــــار فر  وإنشــــاءدليــــل عملــــي،  -التفــــاوض علــــى املعاهــــدات الضــــريبية و 

  القدرات؛
املســــائل بضــــرورة تعزيــــز احلــــوار بــــني الســــلطات الضــــريبية الوطنيــــة بشــــأن  يســــلم - ٣ 
  اون الدويل يف املسائل الضريبية؛بالتع املتصلة

ــــذي ســــيعقده يف اص اخلــــجتمــــاع حمافــــل مــــن بينهــــا االيف  ،أن يواصــــل يقــــرر - ٤  ال
ـــارات  إجـــراء مشـــاورات بشـــأن ظـــر يف التعـــاون الـــدويل يف املســـائل الضـــريبية،للن ٢٠١٥ عـــام اخلي

مـــع مراعـــاة املتعلقـــة بتعزيـــز الرتتيبـــات املؤسســـية للنهـــوض بالتعـــاون الـــدويل يف املســـائل الضـــريبية، 
قــائم علــى املشــاركة بشــأن التعــاون الــدويل يف املســائل للجميــع شــامل موســع إجــراء حــوار ضــرورة 
  للمجلس؛  تابعةرعية حكومية دولية سألة حتويل اللجنة إىل هيئة فيشمل ما مب الضريبية،
ـا مـع املنظمـات الدوليـة األخـرى العاملـة  يشدد  - ٥  على أمهية أن تعزز اللجنة تعاو

يف ميـــدان التعـــاون الـــدويل يف املســـائل الضـــريبية، مبـــا فيهـــا صـــندوق النقـــد الـــدويل والبنـــك الـــدويل 
  املعنية؛   امليدان االقتصادي، ومع اهليئات اإلقليمية ودون اإلقليميةومنظمة التعاون والتنمية يف

علـــى توجيـــه الـــدعوة إىل ممثلـــي االقتصـــادي واالجتمـــاعي رئـــيس اجمللـــس  يشـــجع - ٦ 
ظـر يف التعـاون للنسنويا الذي يعقده اجمللس  اصاخلجتماع االالسلطات الضريبية الوطنية حلضور 

  املسائل الضريبية؛ الدويل يف
ـــــذي اص اخلـــــجتمـــــاع يف االإىل األمـــــني العـــــام أن يقـــــدم إىل اجمللـــــس  يطلـــــب - ٧  ال

، عــــن املتاحــــة، يف حــــدود املــــوارد تقريــــرا ظــــر يف التعــــاون الــــدويل يف املســــائل الضــــريبيةســــيعقده للن
ا التنفيذيـــــة ملواصـــــلة تعزيـــــز عمـــــل اللجنـــــةاملطروحـــــة اخليـــــارات  يعـــــرض فيـــــه آراء الـــــدول ، وقـــــدرا
علـــى حنــو أفضـــل يف برنـــامج عمــل اجمللـــس بعـــد  اللجنـــة لـــى إدمـــاج عمــلمـــع الرتكيــز ع األعضــاء،
  ؛٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عامويف عملية متابعة متويل التنمية واملسامهة بفعالية يف  ،إصالحه
ــــــوه  - ٨   ــــــة ين ــــــل التنمي ــــــب متوي ــــــابع إلدارة الشــــــؤون االقتصــــــادية  مبــــــا أحــــــرزه مكت الت

ق واليتـه، مـن تقـدم يف عملـه املتعلـق بوضـع برنـامج لتنميـة ، يف نطـاواالجتماعية يف األمانة العامة
ــدف تعزيــز قــدرة وزارات املاليــة والســلطات الضــريبية  القــدرات يف جمــال التعــاون الضــرييب الــدويل 
الوطنيــة يف البلــدان الناميــة علــى وضــع نظــم ضــريبية أكثــر فعاليــة وكفــاءة تــدعم حتقيــق املســتويات 

اخلاص ومكافحة التهـرب مـن دفـع الضـرائب، ويطلـب إىل املكتـب املنشودة من االستثمار العام و 
أن يواصــل عملــه يف هــذا اجملــال يف شــراكة مــع اجلهــات املعنيــة األخــرى وأن يوســع نطــاق أنشــطته 

  وارد املتاحة والواليات القائمة؛يف حدود امل
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لتمكينهــا مــن  مبــا يكفــي مــن املــواردضــرورة تزويــد اهليئــات الفرعيــة للجنــة  يؤكــد  - ٩  
  بالواليات املسندة إليها؛االضطالع 

مناشــدته الــدول األعضــاء واملنظمــات املعنيــة واجلهــات ، يف هــذا الصــدد، يكــرر  - ١٠  
يف إمكانيـة املسـامهة بسـخاء يف الصـندوق االسـتئماين نظر أن تاليت حيتمل أن تقدم منح األخرى 

أجـــل تكملـــة مـــوارد امليزانيـــة للتعـــاون الـــدويل يف املســـائل الضـــريبية الـــذي أنشـــأه األمـــني العـــام مـــن 
  العادية، ويدعو األمني العام إىل تكثيف اجلهود حتقيقا هلذه الغاية.

  ٢٥اجللسة العامة 
  ٢٠١٤ حزيران/يونيه ١٣

  


