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 2015دورة عام 
 من جدول األعمال )ح( 18البند 

    املسائل االقتصادية والبيئية: التعاون الضرييب يف املسائل الضريبية
 جنوب أفريقيا*: مشروع قرار  

  
 جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية  

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 2014/12 و 2004تشــرين الينــاف/ربوفمرب  11املــخر   2004/69 إىل قراريــ  إذ يشيير 
 ،2014 يوربي /حزيران 13املخر  
 ،2013أيلول/سـبتمرب   20املخر   68/1اجلمعية العامة  اتإىل قرار وإذ يشر أيضا 

ــ   30املــــخر   68/279 و ــاربون األول/  29املــــخر   69/244 و 2014حزيران/يوربيــ كــ
 ،2015أيار/مايو  8املخر   69/278و  2014ديسمرب 
 للنـوو  بالنداء الوارد يف توافق آراء موربتريي للمخمتر الدويل لتمويل التنمية  وإذ ينوه 

التعاون الـدويل يف اـال الضـرائن عـن  ريـق تعزيـز انيـوار بـت السـلبات الضـريبية الو نيـة            ب
عنيـة، مـإ إيـ ء    وزيادة تنسـيق عمـل ائيئـات املعنيـة املتعـددة األ ـراظ واملنإلمـات ا قليميـة امل        

 ،(1)اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة اربتقالية

__________ 

 والصت. 77 باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة، اليت هي األعضاء يف اموعة الـ * 
)منشــورات األمــم  2002 آذار/كييار  22-18تقرييير امتييالر ا ييموي  تموييية ا تنمرييي ا كييو،تريا امت  ييري ا    (1) 

 .64 ، املرفق، الفقرة1(، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيإ 
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إىل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف إعــ ن الدوحــة املوجــ  إىل البلــن  وإذ يشيير 
 باسـتعرا  تنفيـ    بشأن متويل التنمية: الوثيقة اخلتامية ملخمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين

ويف الوثيقـة اخلتاميـة للمـخمتر املتعلـق باألزمـة املاليـة واالقتصـادية العامليـة          (2)توافق آراء موربتريي
ــة  ــا يف التنمي ــدويل يف       (3)وتأثريه ــاون ال ــوو  بالتع ــات املخسســية للن ــز الترتيب ــر يف تعزي أن ينإل

 الدويل يف املسائل الضريبية، املسائل الضريبية، مبا يف ذلك جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون
إىل قراره أن يعقد اجمللس كل سـنة اجتماعـا خا ـا للنإلـر يف التعـاون       أيضا وإذ يشر 

املــوارد املاليــة  تعبئــةمســاهت ، حســن االقتضـاء، يف   الـدويل يف املســائل الضــريبية، مبـا يف ذلــك  
 ،احمللية ألغرا  التنمية والترتيبات املخسسية للنوو  هب ا التعاون

بأربــ  مــن املوــم، علــم الــرغم مــن أن كــل بلــد مســخول عــن النإلــام الضــرييب    وإذ يقيير 
اخلاص ب ، تقدمي الـدعم للهوـود املب ولـة يف هـ ه اجملـاالت عـن  ريـق تعزيـز املسـاعدة التقنيـة           

 اـاالت  والنوو  بالتعاون الدويل واملشاركة الدولية يف معاجلـة املسـائل الضـريبية الدوليـة، يف    
 اج الضرييب،منوا االزدو
قـائم علـم املشـاركة بشـأن     للهميـإ  بضرورة إجراء حوار موسإ شامل  وإذ يقر أيضا 

 اون الدويل يف املسائل الضريبية،التع
يف إ ـار ائيئـات املعنيـة     إعـدادها واألربشـبة الـيت بـدأت    األربشبة اجلـاري   وإذ يالحظ 

 بـ ئا  بـاجلوود اجلـاري   ينـوه ، وإذ املتعددة األ راظ واملنإلمات دون ا قليمية وا قليمية املعنية
ة بالتعــــاون يف تعزيــــز التعــــاون بــــت األمــــم املتحــــدة وغريهــــا مــــن ائيئــــات الدوليــــة املعنيــــل

 الضريبية، املسائل
بشـــأن  2015 أبريـــل/ربيســـان 22باملناقشـــة الـــيت جـــرت يف اجمللـــس يف  وإذ يرحييي  

 ،اخلرباء عمل جلنةساهتوا يف النوو  بومب (4)التعاون الدويل يف املسائل الضريبية
الــيت  ةالضــريبي ومحايــة القاعــدة بــانيوافز الضــريبيةحلقــة العمــل املتعلقــة   وإذ يالحييظ 

 ،2015ربيسان/أبريل  24و  23يومي املتحدة عقدت يف مقر األمم 
 ،(5)العاشرةبتقرير اللهنة عن دورهتا  وإذ حيريط علما 

__________ 

 .16، املرفق، الفقرة 63/239قرار اجلمعية العامة  (2) 

 )ج(. 56، املرفق، الفقرة 63/303قرار اجلمعية العامة  (3) 

 .29و  E/2015/SR.28اربإلر  (4) 
 .(E/2014/45) 25رقم ا امتلحق 2014ا ا وثائق ا رمسري   لمجلس االقتصادي واالجتماعي (5) 

http://undocs.org/ar/E/2015/SR.28
http://undocs.org/ar/E/2014/45
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التعـاون الـدويل يف املسـائل    بالعمل ال ي تقوم ب  جلنـة اخلـرباء املعنيـة ب    يرح  - 1 
الضـــريبية لتنفيـــ  الواليـــة الـــيت أوكلـــوا إليوـــا اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي مبوجـــن          

  ا الصدد؛، ويشهإ اللهنة علم موا لة جوودها يف ه2004/69 قراره
ووـوعية،  املسـائل  املب املعنيـة فرعيـة  اللهـان  ال العمل ال ي تضبلإ هبـا  يالحظ - 2 

ــادة   ــة الضــريبية للتــدمات؛   وســات الشــري ة(: تســعري التحــوي ت؛   )املخس 9وهــي امل املعامل
البلــدان الناميــة؛    يفاألربــاح   وربقــل  ةالضــريبي القاعــدة مســائل تقلــ    وتبــادل املعلومــات؛  و
التفـاو   واملسائل املتعلقة بفر  الضرائن علم الصناعات االستتراجية يف البلـدان الناميـة؛   و

 يق استشاري معين بتنمية القدرات؛فر وإربشاءلي، دليل عم -علم املعاهدات الضريبية 
املسـائل  بضرورة تعزيـز انيـوار بـت السـلبات الضـريبية الو نيـة بشـأن         ي لم - 3 
 اون الدويل يف املسائل الضريبية؛بالتع املتصلة

ــوا اال يف  ،أن يوا ــل يقييرر - 4  الــ ي ســيعقده يف اص اخلــجتمــاع حمافــل مــن بين
اخليـارات   إجـراء مشـاورات بشـأن    الدويل يف املسـائل الضـريبية،  إلر يف التعاون للن 2016 عام

مـإ مراعـاة   املتعلقة بتعزيز الترتيبات املخسسية للنـوو  بالتعـاون الـدويل يف املسـائل الضـريبية،      
ــإ شــامل    وــرورة  قــائم علــم املشــاركة بشــأن التعــاون الــدويل      للهميــإ إجــراء حــوار موس

ــريبية، يف ــائل الضـ ــ املسـ ــمل ممبـ ــألة  وا يشـ ــة ف سـ ــة إىل هيئـ ــة  يـــل اللهنـ ــة دوليـ رعيـــة ح وميـ
 للمهلس؛ تابعة

ــة األخــر       يشييمد - 5  ــة تعاونــا مــإ املنإلمــات الدولي ــة أن تعــزز اللهن علــم أهي
مبا فيوا  ـندو  النقـد   حسن االقتضاء، العاملة يف ميدان التعاون الدويل يف املسائل الضريبية، 
 امليـدان االقتصـادي، ومـإ ائيئـات ا قليميـة      الدويل والبنك الدويل ومنإلمة التعاون والتنمية يف

 املعنية؛ ودون ا قليمية
علـم توجيـ  الـدعوة إىل يينلـي     االقتصادي واالجتمـاعي  رئيس اجمللس  يشجع - 6 

إلــر يف للنســنويا الــ ي يعقــده اجمللــس  اصاخلــجتمــاع االالســلبات الضــريبية الو نيــة نيضــور 
 املسائل الضريبية؛ التعاون الدويل يف

زيــادة تعزيــز عمــل جلنــة اخلــرباء املعنيــة  بتقريــر األمــت العــام عــن  حيييريط علمييا - 7 
 ؛(6)ةتعاون الدويل يف املسائل الضريبيالب

__________ 

 (6) E/2015/51. 

http://undocs.org/ar/E/2015/51
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بأن يويل املخمتر الدويل الينالث لتمويـل التنميـة، املقـرر عقـده يف أديـس       يوصي - 8 
ة بتعزيـز الترتيبـات   ، االعتبار الواجن للمسائل املتعلقـ 2015متوز/يولي   16إىل  13أبابا، من 

ترفيـإ جلنـة اخلـرباء    املخسسية للنوو  بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية، مبا يف ذلك اقتـراح  
 فرعية تابعة للمهلس االقتصادي واالجتماعي؛ إىل درجة هيئة ح ومية دولية

 ال ي سـيعقده اص اخل اجتماع يف إىل األمت العام أن يقدم إىل اجمللس  يطل  - 9 
الوثيقـة اخلتاميـة   يعر  فيـ    تقريرا إلر يف التعاون الدويل يف املسائل الضريبيةللن 2016ام يف ع

 للمخمتر الدويل الينالث لتمويل التنمية، حسن االقتضاء؛
التـــابإ  دارة الشـــخون االقتصـــادية  مبـــا أحـــرزه م تـــن متويـــل التنميـــة ينيييوه - 10 

مــن تقــدم يف عملــ  املتعلــق بووــإ برربــام   ، يف رببــا  واليتــ ، واالجتماعيــة يف األماربــة العامــة
لتنمية القدرات يف اال التعاون الضرييب الدويل هبدظ تعزيز قـدرة وزارات املاليـة والسـلبات    
الضريبية الو نية يف البلدان النامية علم ووـإ ربإلـم وـريبية أكينـر فعاليـة وكفـاءة تـدعم  قيـق         

ــام واخلــاص وم ا    ــإ الضــرائن،   املســتويات املنشــودة مــن االســتينمار الع ــورب مــن دف فحــة الت
، ويبلـن إىل امل تـن أن يوا ـل عملـ  يف هـ ا اجملــال يف شـراكة مـإ اجلوـات املعنيـة األخــر          

ــدة،  وأن يوســإ رببــا  أربشــبت   حســن االقتضــاء، ــة مفي يف  ، مبــا يف ذلــك تبــوير أدوات عملي
 وارد املتاحة والواليات القائمة؛حدود امل
لتم ينوا مـن   مبا ي في من املواردرعية للهنة ورورة تزويد ائيئات الف ياكم - 11 

 بالواليات املسندة إليوا؛االوب ع 
مناشدت  الدول األعضـاء واملنإلمـات املعنيـة واجلوـات     ، يف ه ا الصدد، ي رر - 12 
بستاء يف الصندو  االستئماف للتعاون الدويل يف املسـائل الضـريبية الـ ي     أن تساهماألخر  

أجـل ت ملـة مـوارد امليزاربيـة العاديـة، ويـدعو األمـت العـام إىل ت ينيـ            أربشأه األمـت العـام مـن   
 اجلوود  قيقا ئ ه الغاية.
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