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  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٥يف  الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2017/L.5( مقترح نظر فيه يف جلسة عامة بناء على[

  جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية  - ٢٠١٧/٢
  

  ،الس االقتصادي واالجتماعي إنّ  

ــه  إذ يشــــــري   ــرين الثــــــاين/نوفمرب  ١١املــــــؤرخ  ٢٠٠٤/٦٩إىل قراريــــ  ٢٠٠٤تشــــ
  ،٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ  ٢٠١٤/١٢  و

، ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٠املـؤرخ   ٦٨/١إىل قرارات اجلمعية العامة  وإذ يشري أيضا  
  ،٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١، و ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٩/٣١٣و 

بالنداء الوارد يف توافق آراء مونتريي للمـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة مـن أجـل        وإذ يقر  
بالتعاون الـدويل يف املسـائل الضـريبية عـن طريـق تعزيـز احلـوار بـني السـلطات الضـريبية           النهوض 

إيـالء   الوطنية وزيادة تنسيق عمل اهليئات املتعددة األطراف واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة، مع
  ،)١(اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

إىل الطلب املوجـه إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف إعـالن الدوحـة        وإذ يشري  
بشــأن متويــل التنميــة: الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة الســتعراض تنفيــذ  

مليـة  ويف الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر املتعلـق باألزمـة املاليـة واالقتصـادية العا        )٢(توافق آراء مونتريي
 ، بــأن ينظــر يف تعزيــز الترتيبــات املؤسســية للنــهوض بالتعــاون الــدويل يف )٣(وتأثريهــا يف التنميــة

  املسائل الضريبية، مبا فيها جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية،
_______________ 

(منشـورات األمـم    ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسـيك،   )١(
 .٦٤، املرفق، الفقرة ١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

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

 (ج). ٥٦، املرفق، الفقرة ٦٣/٣٠٣قرار اجلمعية العامة   )٣(
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من خطة عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل      ٢٩الفقرة  إىليشري أيضا وإذ   
ــة  ــل التنمي ــث لتموي ــى     ،)٤(الثال ــدول األعضــاء عل ــا ال ــيت شــددت فيه ــاون واحلــوار  ال ــة التع أمهي

ــة بشــأن املســائل الضــريبية الدوليــة    ، ورحبــت، اجلــامعني فيمــا بــني الســلطات الضــريبية الوطني
زيـادة  ، وقـررت فيهـا   ا يف ذلك جلاا الفرعيـة لجنة، مبالالصدد، بالعمل الذي قامت به  هذا يف

مــن تــواتر  ، بوســائل منــها الزيــادة   لتقويــة فعاليتــها وقــدرا التشــغيلية    مــوارد اللجنــة تعزيــز 
مشـاركة اللجنـة    ، وتكثيـف اجتماعاا إىل دورتني يف السنة، مدة كل منـهما أربعـة أيـام عمـل    

بغيـة   ،عاون الدويل يف املسـائل الضـريبية  يف أعمال الس عن طريق االجتماع اخلاص بشأن الت
قررت أن يسـتمر أعضـاء اللجنـة يف    و، تعزيز نظر اهليئات احلكومية الدولية يف املسائل الضريبية

حـثّ الـدول األعضـاء علـى تقـدمي الـدعم للجنـة        ، وواصـلت  التقارير مباشـرة إىل الـس  تقدمي 
عات لتمكني اللجنة مـن الوفـاء بواليتـها،    وهيئاا الفرعية من خالل الصندوق االستئماين للترب

، مبا يشمل تـوفري الـدعم لزيـادة مشـاركة خـرباء البلـدان الناميـة يف اجتماعـات اللجـان الفرعيـة          
أعضاء اللجنـة الـذين يعملـون بصـفتهم خـرباء يسـتقدمون        ترشيح احلكومات وقررت أن تتوىل

يـارهم بطريقـة تعكـس درجـة مناسـبة      من جمايل السياسات الضريبية واإلدارة الضريبية ويتم اخت
يتـوىل األمـني العـام تعـيني     ، وأن من اإلنصاف يف التوزيع اجلغرايف ليمثلوا أنظمة ضريبية خمتلفـة 

  .األعضاء بالتشاور مع الدول األعضاء

إىل قراره القاضي بأن يعقد الس كل سـنة اجتماعـا خاصـا للنظـر      كذلك وإذ يشري  
الضريبية، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، إسهامه يف تعبئـة املـوارد    التعاون الدويل يف املسائل يف

  املالية احمللية ألغراض التنمية والترتيبات املؤسسية للنهوض ذا التعاون،

فإنـه  كل بلد مسؤول عن النظام الضـرييب اخلـاص بـه،     بأنه على الرغم من أنّ وإذ يقر  
ــاالت عــن طريــق تعزيــز املســاعدة التقنيــة تقــدمي الــدعم للجهــود املبذولــة يف هــذه امــن املهــم 

والنهوض بالتعاون الدويل واملشاركة الدولية يف معاجلـة املسـائل الضـريبية الدوليـة، يف جمـاالت      
  منها االزدواج الضرييب،

بضرورة إجراء حوار موسع شامل للجميـع قـائم علـى املشـاركة بشـأن       وإذ يقر أيضا  
  ،  التعاون الدويل يف املسائل الضريبية

 يف إطـار اهليئـات املعنيـة    استهلتاألنشطة اجلاري إعدادها واألنشطة اليت  وإذ يالحظ  
بـاجلهود اجلـاري    وإذ يقـر املتعددة األطراف واملنظمات دون اإلقليمية واإلقليميـة ذات الصـلة،   

 بــذهلا لتعزيــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اهليئــات الدوليــة املعنيــة بالتعــاون يف          
  الضريبية،  سائلامل

_______________ 

 ، املرفق.٦٩/٣١٣قرار اجلمعية العامة   )٤(
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ــرت يف الـــس يف   وإذ يرحـــب   ــة الـــيت جـ ــان/أبريل  ٢٢باملناقشـ ــأن  ٢٠١٥نيسـ بشـ
  لجنة،اليف النهوض بعمل  وبإسهامها )٥(التعاون الدويل يف املسائل الضريبية

 تقرير الفريـق الرفيـع املسـتوى املعـين بالتـدفقات املاليـة غـري املشـروعة مـن          يالحظوإذ   
يف عقـدمها   والـس  التابعة للجمعية العامة اللذين اشتركت اللجنةُ الثانيةواالجتماعين أفريقيا، 

يف ، يف مقـر األمـم املتحـدة    أفريقيا دفقات املالية غري املشروعة ومتويل التنمية يفالتحول مسألة 
تعبئــة املــوارد احملليــة: أيــن نتوجــه بعــد  ”، وحــول موضــوع ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣

  ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١١ يف قرامليف ، “أديس

  ،)٦(بتقرير اللجنة عن دورا احلادية عشرة وإذ حييط علما  

ــه   يرحــب  - ١   ــا اضــطلعت ب ــائل      مب ــدويل يف املس ــاون ال ــة بالتع ــة اخلــرباء املعني جلن
تنفيـذا للواليـة املسـندة إليهـا مـن قبـل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف          من أعمال الضريبية 

  جهودها يف هذا الصدد؛ مواصلة ، ويشجع اللجنة على٢٠٠٤/٦٩قراره 

  ؛التابعة للجنة الفرعية التسع اللجانأعمال  يالحظ  - ٢  

  ٣ -  تعزيــز احلــوار بــني الســلطات الضــريبية الوطنيــة بشــأن املســائل    بضــرورة يقــر
  املتصلة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية؛

على أمهية تعزيز اللجنة لتعاوا مع املنظمات الدولية األخرى العاملـة يف   يشدد  - ٤  
ك الدويل ومنظمـة  ميدان التعاون الدويل يف املسائل الضريبية، مبا فيها صندوق النقد الدويل والبن

  الصلة؛ التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومع اهليئات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات

رئيس الس االقتصادي واالجتماعي علـى توجيـه دعـوات إىل ممثلـي      يشجع  - ٥  
 الســلطات الضــريبية الوطنيــة حلضــور االجتمــاع اخلــاص الــذي يعقــده الــس ســنويا للنظــر يف  

  التعاون الدويل يف املسائل الضريبية؛

  ؛)٧(لجنةالبتقرير األمني العام عن زيادة تعزيز عمل  حييط علما  - ٦  

طــة عمــل أديــس أبابــا وخل ٦٨/١عقــد، وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة أن ت يقــرر  - ٧  
 دورة واحـدة ، ٢٠١٧اعتبـارا مـن عـام    و، )٤(مويـل التنميـة  الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لت

 نيويــوركللجنــة يف نيويــورك يف الربيــع، وأخــرى يف جنيــف يف اخلريــف، علــى أن تعقــد دورة   
_______________ 

 .29و  E/2015/SR.28انظر   )٥(

 ).E/2015/45( ٢٥امللحق رقم  ،٢٠١٥لمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسية ل  )٦(

)٧(  E/2015/51. 



جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية E/RES/2017/2  
 

4/4 

، التعـاون الـدويل يف املسـائل الضـريبية     للمجلـس حـول مسـألة   االجتماع اخلـاص   مباشرة عقب
أجـل زيـادة مشـاركة اللجنـة يف أعمـال الـس بغيـة تعزيـز نظـر اهليئـات احلكوميـة             مـن وذلك 

  املسائل الضريبية؛ الدولية يف

مبـــا أحـــرزه مكتـــب متويـــل التنميـــة التـــابع إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية  ينـــوه  - ٨  
 ة القـدرات يف واالجتماعية يف األمانة العامة، يف نطاق واليته، من تقدم يف وضع برنـامج لتنميـ  

جمــال التعــاون الــدويل يف املســائل الضــريبية ــدف تعزيــز قــدرة وزارات املاليــة والســلطات          
الضريبية الوطنية يف البلدان النامية على وضـع نظـم ضـريبية أكثـر فعاليـة وكفـاءة تـدعم حتقيـق         
ــع الضــرائب،        ــهرب مــن دف ــام واخلــاص ومكافحــة الت املســتويات املنشــودة مــن االســتثمار الع

طلب إىل املكتب أن يواصل عمله يف هذا اال يف شراكة مع أصـحاب املصـلحة اآلخـرين،    وي
تطوير أدوات عملية مفيـدة، يف حـدود   و حسب االقتضاء، وأن ميضي يف توسيع نطاق أنشطته

  املوارد املتاحة والواليات القائمة؛

 تمكينها مـن ضرورة تزويد اهليئات الفرعية للجنة مبا يكفي من املوارد ل يؤكد  - ٩  
  االضطالع بالواليات املسندة إليها؛

ــدول األعضــاء واملنظمــات ذات الصــلة     يكــرر  - ١٠   ــذا الصــدد، مناشــدته ال ، يف ه
بسـخاء يف الصـندوق االسـتئماين للتعـاون الـدويل       تنظر يف اإلسـهام واجلهات املاحنة احملتملة أن 

مـوارد امليزانيـة العاديـة، ويـدعو      يف املسائل الضريبية الذي أنشأه األمني العـام مـن أجـل تكملـة    
  .األمني العام إىل تكثيف مساعيه حتقيقا هلذه الغاية

  
  ٢ اجللسة العامة

  ٢٠١٦ تشرين األول/أكتوبر ٥

  


