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 2017دورة عام 
 2017متوز/يوليه  27 - 2016متوز/يوليه  28

 من جدول األعمال )ح( 18البند 
التعاون الـدو    :املسائل االقتصادية والبيئية

    يف املسائل الضريبية
بنـا  علـم مشـاوراري رـي ربيـة بشـون مشـروع        مشروع قرار مقـدمم مـن رئـيس اجمللـس       

 E/2017/L.2/Rev.1القرار 
 

 جلنة اخلربا  املعنية بالتعاون الدو  يف املسائل الضريبية  

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إّن 
 2004تشــــــرين الفــــــا / و مرب  11املــــــ ر   2004/69إىل قراريــــــه  إذ يشيييييير 

 ،2014حزيران/يو يه  13امل ر   2014/12 و
، 2013أيلول/سـبتمرب   20امل ر   68/1إىل قراراري اجلمعية العامة  وإذ يشر أيضا 

 ،2015أيلول/سبتمرب  25امل ر   70/1، و 2015متوز/يوليه  27امل ر   69/313و 
للمـ متر الـدو  لتمويـل التنميـة مـن أجـل        بالندا  الوارد يف توا ق آرا  مو تيي وإذ يقر 

النهوض بالتعاون الدو  يف املسـائل الضـريبية عـن قريـق تعزيـز ابـوار بـا السـلياري الضـريبية          
إيـء    معالوقنية وزيادة تنسيق عمل اهليئاري املتعددة األقراف واملنظماري اإلقليمية ذاري الصلة، 

 ،(1)ان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة ا تقاليةاهتمام خاص الحتياجاري البلدان النامية والبلد

__________ 

)منشــوراري األمــم  2002آذار/ايار    22-18تقريير اؤيي ار ايليلوم يلتمايييم ايلتممنييي، اياستري، اؤ  يين ،     (1) 
 .64، املر ق، الفقرة 1(، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

http://undocs.org/ar/E/2017/L.2/Rev.1
http://undocs.org/ar/2004/69
http://undocs.org/ar/2014/12
http://undocs.org/ar/A/RES/68/1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1


 E/2017/L.5 

 

2/4 16-16974 

 

إىل اليلب املوجـه إىل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف إعـءن الدوحـة        وإذ يشر 
بشــون متويــل التنميــة: الوخليقــة اخلتاميــة ملــ متر املتابعــة الــدو  لتمويــل التنميــة الســتعراض تنفيــ   

متر املتعلـق باألزمـة املاليـة واالقتصـادية العامليـة      ويف الوخليقـة اخلتاميـة للمـ     (2)توا ق آرا  مو تيي
 يف، بــون ينظــر يف تعزيــز الترتيبــاري امل سســية للنــهوض بالتعــاون الــدو   (3)وتوخليهــا يف التنميــة

 املسائل الضريبية، مبا  يها جلنة اخلربا  املعنية بالتعاون الدو  يف املسائل الضريبية،
من خية عمل أديس أبابا الصادرة عـن املـ متر الـدو      29الفقرة  إىليشر أيضا وإذ  

ــة  ــل التنمي ــل لتموي ــم     ،(4)الفال ــدول األعضــا  عل ــا ال ــيت ّــدمدري  يه ــاون وابــوار  ال ــة التع أمهي
، ورحمبــ ، اجلــامعا  يمــا بــا الســلياري الضــريبية الوقنيــة بشــون املســائل الضــريبية الدوليــة   

ــ ا يف ــة اخلــرب      ه ــه جلن ــ  ب ــل الــ ي قام ــدد، بالعم ــدو  يف املســائل    الص ــاون ال ــة بالتع ا  املعني
لتقويـة  عاليتـها    مـوارد اللننـة  زيـادة تعزيـز   ، وقـرمرري  يهـا   الضريبية، مبا يف ذلك جلاهنا الفرعية

مـن تـواتر اجتماعاهتـا إىل دورتـا يف السـنة، مـدة  ـل        ، بوسائل منها الزيادة وقدرهتا التشغيلية
نـة يف أعمـال اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي      مشـار ة اللن  ، وتكفيـ  منهما أربعة أيام عمل

عن قريق االجتماع اخلاص بشون التعاون الدو  يف املسائل الضريبية بغية تعزيـز  ظـر اهليئـاري    
التقـارير  ،  ما قرمرري أن يستمر أعضـا  اللننـة يف تقـد     ابكومية الدولية يف املسائل الضريبية

حّل الدول األعضا  علم تقد  الـدعم  اصل  ي، وومباّرة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماع
للننة وهيئاهتا الفرعيـة مـن خـءل الصـندوس االسـتئما  للتربعـاري لـتمكا اللننـة مـن الو ـا            
بواليتها، مبا يشمل تو ي الـدعم لزيـادة مشـار ة خـربا  البلـدان الناميـة يف اجتماعـاري اللنـان         

لننـة الـ ين يعملـون بصـفتهم خـربا       أعضـا  ال  ترّـي   ابكومـاري  ، وقـرمرري أن تتـوىل  الفرعية
ُيسـتقدمون مـن يلـا  السياســاري الضـريبية واإلدارة الضـريبية ويــتم اختيـارهم بيريقـة تعكــس        

يتــوىل ، وأن درجــة مناســبة مــن اإل صــاف يف التوزيــع اجلغــرايف ليمفلــوا أ ظمــة  ــريبية  تلفــة   
 .األما العام تعيا األعضا  بالتشاور مع الدول األعضا 

إىل قراره القا ي بون يعقد اجمللس  ل سـنة اجتماعـا خاصـا للنظـر      كذيل  وإذ يشر 
التعاون الدو  يف املسائل الضريبية، مبا يف ذلك، حسب االقتضا ، إسهامه يف تعبئـة املـوارد    يف

 املالية احمللية ألرراض التنمية والترتيباري امل سسية للنهوض هب ا التعاون،
 إ مـه   ل بلد مس ول عن النظام الضـري  اخلـاص بـه،     بو ه علم الررم من أّن وإذ يقر 

تقــد  الــدعم للنهــود املب ولــة يف هــ ه اجملــاالري عــن قريــق تعزيــز املســاعدة التقنيــة  مــن املهــم 
__________ 

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

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

 ، املر ق.69/313قرار اجلمعية العامة  (4) 

http://undocs.org/ar/A/RES/63/239
http://undocs.org/ar/A/RES/63/303
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والنهوض بالتعاون الدو  واملشار ة الدولية يف معاجلـة املسـائل الضـريبية الدوليـة، يف يلـاالري      
 منها االزدواج الضري ،

بضرورة إجرا  حوار موسع ّامل للنميـع قـائم علـم املشـار ة بشـون       أيضاوإذ يقر  
 التعاون الدو  يف املسائل الضريبية،  

 املعنيـة يف إقـار اهليئـاري    اسُتهل األ شية اجلاري إعدادها واأل شية اليت  وإذ يالحظ 
ود اجلـاري  بـاجله  وإذ يقير املتعددة األقراف واملنظماري دون اإلقليمية واإلقليمية ذاري الصـلة،  

 يفبــ هلا لتعزيــز التعــاون بــا األمــم املتحــدة وريهــا مــن اهليئــاري الدوليــة املعنيــة بالتعــاون           
 الضريبية، املسائل

ــيت جـــرري يف اجمللـــس يف   وإذ يرحييي   ــة الـ ــان/أبريل  22باملناقشـ ــون  2015 يسـ بشـ
 يف النهوض بعمل جلنة اخلربا ، وبإسهامها (5)التعاون الدو  يف املسائل الضريبية

 مـن تقرير الفريـق الر يـع املسـتومل املعـل بالتـد قاري املاليـة رـي املشـروعة          يالحظوإذ  
يف عقـــدمها حـــول مســـولة  واالجتمـــاعيان اللـــ ين اّـــتر   اللننـــةجمل الفا يـــة واجمللـــُسأ ريقيـــا، 

تشـرين   23يف ، يف مقـرم األمـم املتحـدة    أ ريقيـا  يفد قاري املالية ري املشروعة ومتويل التنمية التم
 يف مقـرم ، “تعبئة املوارد احمللية: أين  توجه بعد أديس”، وحول مو وع 2015ول/أ توبر األ

 ،2015تشرين الفا / و مرب  11 األمم املتحدة يف
 ،(6)بتقرير اللننة عن دورهتا ابادية عشرة وإذ حينط علما 
ــه   يرحيي  - 1  ــيلع  ب ــا ا  ــائل      مب ــدو  يف املس ــاون ال ــة بالتع ــربا  املعني ــة اخل جلن
تنفيـ ا للواليـة املسـندة إليهـا مـن قبـل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف          من أعمال الضريبية 

 جهودها يف ه ا الصدد؛ مواصلة علم، ويشنع اللننة 2004/69قراره 
 الفرعية التسع؛ جلاهناأعمال  يالحظ - 2 
تعزيــز ابــوار بــا الســلياري الضــريبية الوقنيــة بشــون املســائل    بضــرورة يقييّر - 3 

 املتصلة بالتعاون الدو  يف املسائل الضريبية؛
علم أمهية تعزيز اللننة لتعاوهنا مع املنظماري الدولية األخرمل العاملـة يف   يشلد - 4 

ميدان التعاون الدو  يف املسائل الضريبية، مبا  يها صندوس النقد الدو  والبنك الدو  ومنظمـة  
 الصلة؛ ذاريالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومع اهليئاري اإلقليمية ودون اإلقليمية 

__________ 

 .29 و E/2015/SR.28ا ظر  (5) 

 (.E/2015/45) 25امللحق رقم  ،2015ايلاثائق ايلرمسني يللمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (6) 

http://undocs.org/ar/2004/69
http://undocs.org/ar/E/2015/SR.28
http://undocs.org/ar/E/2015/45
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رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي علـم توجيـه دعـواري إىل يفلـي      جعيش - 5 
 يفالســلياري الضــريبية الوقنيــة بضــور االجتمــاع اخلــاص الــ ي يعقــده اجمللــس ســنويا للنظــر   

 التعاون الدو  يف املسائل الضريبية؛
بتقريــر األمــا العــام عــن زيــادة تعزيــز عمــل جلنــة اخلــربا  املعنيــة   حييينط علمييا - 6 

 ؛(7)عاون الدو  يف املسائل الضريبيةبالت
يــة عمــل أديــس أبابــا وخل 68/1عقــد، و قــا لقــرار اجلمعيــة العامــة أن ُت يقيرر  - 7 

 دورة واحـدة ، 2017اعتبـارا مـن عـام    و، (8)الصادرة عن امل متر الدو  الفالل لتمويـل التنميـة  
  يويــوراللننــة يف  يويــورا يف الربيــع، وأخــرمل يف جنيــ  يف اخلريــ ، علــم أن ُتعقــد دورة  

التعـاون الـدو  يف املسـائل الضـريبية،      للمنلـس حـول مسـولة   االجتماع اخلـاص   مباّرة عقب
أجـل زيـادة مشـار ة اللننـة يف أعمـال اجمللـس بغيـة تعزيـز  ظـر اهليئـاري ابكوميـة             مـن وذلك 
 الضريبية؛ املسائل يفالدولية 

مبـــا أحـــرزه مكتـــب متويـــل التنميـــة التـــابع إلدارة الشـــ ون االقتصـــادية  يميييا  - 8 
 يفواالجتماعية يف األما ة العامة، يف  ياس واليته، من تقدم يف و ع بر ـام  لتنميـة القـدراري    

يلــال التعــاون الــدو  يف املســائل الضــريبية هبــدف تعزيــز قــدرة وزاراري املاليــة والســلياري          
ة الوقنية يف البلدان النامية علم و ـع  ظـم  ـريبية أ فـر  عاليـة و فـا ة تـدعم  قيـق         الضريبي

ــع الضــرائب،        ــن د  ــهر، م ــام واخلــاص ومكا حــة الت ــن االســتفمار الع املســتوياري املنشــودة م
وييلب إىل املكتب أن يواصل عمله يف ه ا اجملال يف ّرا ة مع أصـحا، املصـلحة ارخـرين،    

ــة      حســب االقتضــا ، وأن  ضــي  ــك تيــوير أدواري عملي يف توســيع  يــاس أ شــيته، مبــا يف ذل
 مفيدة، يف حدود املوارد املتاحة والوالياري القائمة؛

 مـن  رورة تزويد اهليئاري الفرعية للننة مبا يكفي من املوارد لتمكينها  ي كل - 9 
 اال يءع بالوالياري املسندة إليها؛

ــدول األع  ي ييرر - 10  ضــا  واملنظمــاري ذاري الصــلة  ، يف هــ ا الصــدد، مناّــدته ال
بسـاا  يف الصـندوس االسـتئما  للتعـاون الـدو        تنظر يف اإلسـهام واجلهاري املاحنة احملتملة أن 

يف املسائل الضريبية ال ي أ شوه األما العـام مـن أجـل تكملـة مـوارد امليزا يـة العاديـة، ويـدعو         
 .األما العام إىل تكفي  مساعيه  قيقا هل ه الغاية

 
__________ 

 (7) E/2015/51. 

 .29 ، املر ق، الفقرة69/313قرار اجلمعية العامة ا ظر  (8) 
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