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املســا ا االقتصــاديل والبي يــل التعــاوا الــدو
يف املسا ا الضريبيل
تايلند* مشروع قرار منقح

جلنل اخلرباء املعنيل بالتعاوا الدو يف املسا ا الضريبيل
إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
إذ يشيييييير إىل قراريــــــه  69/2004املــــ ـ ر  11تشــــــرين الفــــــا  /و مرب 2004
و  12/2014امل ر  13حزيراا/يو يه ،2014
وإذ يشر أيضا إىل قرارات اجلمعيل العامل  1/68امل ر  20أيلول/سـبتمرب ،2013
و  313/69امل ر  27متوز/يوليه  ،2015و  1/70امل ر  25أيلول/سبتمرب ،2015
وإذ يقر بالنداء الوارد يف توا ق آراء مو تريي للمـ متر الـدو لتمويـا التنميـل مـن أجـا
النهوض بالتعاوا الدو يف املسـا ا الضـريبيل عـن قريـق تعزيـز ابـوار بـا السـليات الضـريبيل
الوقنيــل وزيــادة تنســيق عمــا اتي ــات املتعــددة األقــرال واملنذمــات اةقليميــل ات الصــلل،
مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات البلداا الناميل والبلداا اليت متر اقتصاداهتا مبرحلل ا تقاليل(،)1
__________
* باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعل الـ  77والصا

( )1تقريير اؤي ار ايليلوم يلتمايييم ايلتممنييي ،اياستري ،اؤ يين  22-18 ،آذار/ايار ( 2002منشــورات األمــم
املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.02.II.A.7الفصا األول ،القرار  ،1املر ق ،الفقرة .64
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وإذ يشر إىل اليلب املوجـه إىل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ،يف إعـالا الدوحـل
بشـ ا متويــا التنميــل الوخليقــل اخلتاميــل ملـ متر املتابعــل الــدو لتمويــا التنميــل الســتعراض تنفيـ
توا ق آراء مو تريي( )2ويف الوخليقـل اخلتاميـل للمـ متر املتعلـق باألزمـل املاليـل واالقتصـاديل العامليـل
وت خلريهــا يف التنميــل( ،)3بــ ا ينذــر يف تعزيــز الترتيبــات امل سســيل للنــهوض بالتعــاوا الــدو
يف املسا ا الضريبيل ،مبا يها جلنل اخلرباء املعنيل بالتعاوا الدو يف املسا ا الضريبيل،
وإذ ي كل الفقرة  27من خيل عما أديـس أبابـا الصـادرة عـن املـ متر الـدو الفالـ
لتمويا التنميل( )4اليت تنص على االلتزام بتكفيف التعاوا الدو يف املسا ا الضريبيل وبتشـييع
وبتشييع البلداا ،و قا لقدراهتا وظرو ها الوقنيل ،علـى العمـا معـا مـن أجـا تعزيـز الشـفا يل
واعتماد سياسات مال مـل ،مبـا يف لـي قيـام الشـرملات املتعـددة اجلنسـيات بـببال السـليات
الضريبيل يف ملا بلـد مـن البلـداا الـيت تعمـا يهـا ب شـيتها ،ومتكـا السـليات امل تصـل مـن
ابصــول علــى املعلومــات املتصــلل باملــالكا املســتفيدين ،والتقــدم بشــكا تــدر ي ــو قيــق
التبادل التلقا ي للمعلومات الضريبيل يما با السليات الضريبيل ،حسب االقتضاء ،مع تقـد
املساعدة إىل البلداا الناميل ،ال سيما أقا البلداا منوا ،عند االقتضاء،
وإذ يشيير إىل قــرارا القا ــي بــ ا يعقــد اجمللــس ملــا ســنل اجتماعــا خا ــا للنذــر
يف التعاوا الدو يف املسا ا الضريبيل ،مبا يف لي ،حسب االقتضاء ،إسهامه يف تعب ـل املـوارد
املاليل احملليل ألغراض التنميل والترتيبات امل سسيل للنهوض هب ا التعاوا،
وإذ يشر إىل الفقرة  29مـن خيـل عمـا أديـس أبابـا ،مبـا يف لـي قـرار زيـادة تـواتر
اجتماعــات جلنــل اخلــرباء املعنيــل بالتعــاوا الــدو يف املســا ا الضــريبيل إىل دورتــا يف الســنل،
مــدة ملــا منــهما أربعــل أيــام عمــا ،وزيــادة مشــارملل اللينــل يف أعمــال اجمللــس االقتصــادي
واالجتمـــاعي عـــن قريـــق االجتمـــاع اخلـــاص املعقـــود للنذـــر يف التعـــاوا الـــدو يف املســـا ا
الضريبيل ،بغيل تعزيز ذر اتي ات ابكوميل الدوليل يف املسا ا الضريبيل،
وإذ يقيير ب ــه مــن املهــم ،علــى الــرغم مــن أا ملــا بلــد مسـ ول عــن النذــام الضــري
ا خلاص به ،تقد الـدعم لليهـود املب ولـل يف هـ ا اجملـاالت عـن قريـق تعزيـز املسـاعدة التقنيـل
والنهوض بالتعاوا الدو واملشارملل الدوليل يف معاجلـل املسـا ا الضـريبيل الدوليـل ،يف جمـاالت
منها االزدواج الضري ،
__________
( )2قرار اجلمعيل العامل  ،239/63املر ق ،الفقرة .16

( )3قرار اجلمعيل العامل  ،303/63املر ق ،الفقرة ( 56ج).
( )4قرار اجلمعيل العامل  ،313/69املر ق.
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وإذ يقر أيضا بضرورة إجراء حوار موسع شاما لليميـع قـا م علـى املشـارملل بشـ ا
التعــاوا الــدو يف املســا ا الضــريبيل ،وإ ي ملــد أا اجلهــود املب ولــل يف جمــال التعــاوا الــدو
يف املسا ا الضريبيل ينبغي أا تكوا عامليل مـن حيـ ياقهـا وايهـا ،وأا ت خـ يف ابسـباا
بصــورة تامــل تلــف احتياجــات وقــدرات البلــداا ملا ــل ،ال ســيما أقــا البلــداا منــوا والبلــداا
الناميل غري الساحليل والدول اجلزريل الصغرية الناميل والبلداا األ ريقيل(،)5
وإذ يالحي ي األ شـــيل اجلـــاري إعـــدادها واأل شـــيل الـ ـيت بـــدأت يف إقـــار اتي ـــات
املعنيل املتعـددة األقـرال واملنذمـات دوا اةقليميـل واةقليميـل ات الصـلل ،وإ يقـر بـاجلهود
اجلاري بـ تا لتعزيـز التعـاوا بـا األمـم املتحـدة وغريهـا مـن اتي ـات الدوليـل املعنيـل بالتعـاوا
يف املسا ا الضريبيل،
وإذ يرحي ي باملناقشـــل الـــيت جـــرت يف اجمللـــس يف  22يســـاا/أبريا  2015بشـ ـ ا
التعاوا الدو يف املسا ا الضريبيل( )6ومبسامهتها يف النهوض بعما جلنل اخلرباء،
وإذ حينط علما بتقرير الفريـق الر يـع املسـتومل املعـل بالتـد قات املاليـل غـري املشـروعل
مــن أ ريقيــا ،وإ يالح ـ أا اللينــل الفا يــل واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ذمــا شــاقا
مشترملا يف مقر األمـم املتحـدة يف مو ـوع ”التـد قات املاليـل غـري املشـروعل ومتويـا التنميـل
يف أ ريقيـــا“ يف  23تشـــرين األول/أملتـــوبر  2015ويف مو ـــوع ”تعب ـــل املـــوارد احملليـــل
أين توجه بعد أديس“ يف  11تشرين الفا  /و مرب ،2015
وإذ حينط علما أيضا بتقرير اللينل عن دورهتا اباديل عشرة(،)7
 - 1يرح ي ب عمــال جلنــل اخلــرباء املعنيــل بالتعــاوا الــدو يف املســا ا الضــريبيل
املضــيلع هبــا تنفيـ ا للواليــل املســندة إليهــا مــن قبــا اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف قــرارا
 ،69/2004ويرحب بالقرار املت يف امل متر الدو الفال لتمويا التنميـل املتمفـا يف العمـا
علـى موا ـلل تعزيـز مـوارد اللينـل بغيـل تعزيـز عاليتـها وقـدرهتا التشـغيليل( ،)8ويشـيع اللينـل
على تكفيف جهودها يف ه ا الصدد؛
 - 2يالح أعمال اللياا الفرعيل التسعل التابعل للينل واملعنيل باملـادة  8مسـا ا
النقــا الــدو ؛ واملــادة ( 9امل سســات الشــريكل) التســعري الــداخلي؛ وتاملــا الوعــاء الضــري

__________
( )5املرجع فسه ،الفقرة .28

( )6ا ذر  E/2015/SR.28و .29
( )7ايلاثائق ايلرمسني يللمجلس االقتصادي واالجتماعي ،2015 ،امللحق رقم .)E/2015/45( 25
( )8ا ذر قرار اجلمعيل العامل  ،313/69املر ق ،الفقرة .29
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و قــا األربــاح يف البلــداا الناميــل؛ والتفــاوض علــى املعاهــدات الضــريبيل  -الــدليا العملــي؛
وتبادل املعلومات؛ واملسا ا املتعلقل بفرض الضرا ب على الصناعات االسـت راجيل يف البلـداا
الناميــل؛ وإجــراءات الترا ــي  -جتنــب املنازعــات وتســويتها؛ والعوا ــد؛ واملعاملــل الضــريبيل
لل دمات؛ وأعمال الفريق االستشاري املعل بتنميل القدرات ،وي ملـد أمهيـل الشـمول والنـه
القا م على املشارملل يف تلي األعمال؛
 - 3يميا بــااللتزام بتكفيــف التعـاوا الــدو يف املســا ا الضـريبيل ،و ـ يف هـ ا
الصــدد علــى تعزيــز ابــوار بــا الســليات الضــريبيل الوقنيــل بش ـ ا املســا ا املتصــلل بالتعــاوا
الدو يف املسا ا الضريبيل؛
 - 4يقرر أا يو االعتبار الواجب ،مبـا يف لـي خـالل االجتمـاع اخلـاص الـ ي
ســيعقدا يف عــام  2016للنذــر يف التعــاوا الــدو يف املســا ا الضــريبيل ،إىل املســا ا املتعلقــل
بتعزيــز الترتيبــات امل سســيل للنــهوض هبـ ا التعــاوا ،مــع مراعــاة ــرورة إجــراء حــوار موســع
شــاما لليميــع قــا م علــى املشــارملل بشـ ا التعــاوا الــدو يف املســا ا الضــريبيل ،مبــا يف لــي
مس ل ل ويا اللينل إىل هي ل رعيل حكوميل دوليل تابعل للميلس؛
 - 5يشلد على أمهيل تعزيز اللينل لتعاواا مع املنذمـات الدوليـل األخـرمل العاملـل
يف ميداا التعاوا الدو يف املسـا ا الضـريبيل ،مبـا يهـا ـندوق النقـد الـدو والبنـي الـدو
ومنذمـــل التعـــاوا والتنميـــل يف امليـــداا االقتصـــادي ،ومـــع اتي ـــات اةقليميـــل ودوا اةقليميـــل
ات الصلل؛
 - 6يشجع ر يس اجمللس االقتصادي واالجتماعي علـى توجيـه دعـوات إىل يفلـي
الســليات الضــريبيل الوقنيــل بضــور االجتمــاع اخلــاص ال ـ ي يعقــدا اجمللــس ســنويا للنذــر
يف التعاوا الدو يف املسا ا الضريبيل؛
 - 7حييينط علميا بتقريــر األمــا العــام عــن زيــادة تعزيــز عمــا جلنــل اخلــرباء املعنيــل
بالتعاوا الدو يف املسا ا الضريبيل()9؛
 - 8يقرر أا تعقد ،و قا لقرار اجلمعيل العامل  1/68والفقرة  29من خيـل عمـا
أديس أبابا الصادرة عن امل متر الدو الفال لتمويا التنميل( ،)4اعتبارا من عـام  ،2017دورة
سنويل واحدة للينـل يف جنيـف وأا تعقـد الـدورة األخـرمل يف يويـور يف أعقـا االجتمـاع
اخلاص للميلس للنذر يف التعاوا الدو يف املسا ا الضريبيل ،من أجا زيادة مشارملل اللينـل
يف أعمال اجمللس بغيل تعزيز ذر اتي ات ابكوميل الدوليل يف املسا ا الضريبيل؛

__________
(.E/2015/51 )9
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 - 9يقييرر أيضييا أا تعقــد الــدورة الفا يــل عشــرة للينــل يف جنيــف يف الفتــرة مــن
 11إىل  14تشرين األول/أملتوبر 2016؛
 - 10يقرر كذيل أا تعقد الدورة الفالفل عشرة للينل يف يويور يف الفترة مـن -
 --إىل  ----ملا وا األول/ديسمرب  ،2016يف أعقا عقد االجتماع اخلـاص للميلـساملقــرر عقــدا للنذــر يف التعــاوا الــدو يف املســا ا الضــريبيل يف  --ملــا وا األول/ديســمرب
 ،2016من أجا زيادة مشارملل اللينل يف أعمـال اجمللـس بغيـل تعزيـز ذـر اتي ـات ابكوميـل
الدوليل يف املسا ا الضريبيل؛
 - 11يميييا مبـــا أحـــرزا مكتـــب متويـــا التنميـــل التـــابع ةدارة الشــ وا االقتصـــاديل
واالجتماعيل يف األما ل العامـل ،يف يـاق واليتـه ،مـن تقـدم يف و ـع بر ـام لتنميـل القـدرات
يف جمــال التعــاوا الــدو يف املســا ا الضــريبيل هبــدل تعزيــز قــدرة وزارات املاليــل والســليات
الضريبيل الوقنيل يف ا لبلداا الناميل على و ـع ذـم ـريبيل أملفـر عاليـل وملفـاءة تـدعم قيـق
املســتويات املنشــودة مــن االســتفمار العــام واخلــاص ومكا حــل التــهر مــن د ــع الضــرا ب،
وييلب إىل املكتب أا يوا ا عمله يف ه ا اجملال يف شراملل مع أ ـحا املصـلحل ارخـرين،
حســب االقتضــاء ،وأا يفضــي يف توســيع يــاق أ شــيته ،مبــا يف لــي تيــوير أدوات عمليــل
مفيدة ،يف حدود املوارد املتاحل والواليات القا مل؛
 - 12ي كل رورة تزويـد اتي ـات الفرعيـل للينـل مبـا يكفـي مـن املـوارد لتمكينـها
من اال يالع بالواليات املسندة إليها؛
 - 13ي ييرر ،يف ه ـ ا الصــدد ،مناشــدته الــدول األعضــاء واملنذمــات ات الصــلل
واجلهات املا ل احملتملل أا تساهم بس اء يف الصندوق االسـت ما للتعـاوا الـدو يف املسـا ا
الضــريبيل الـ ي أ شـ ا األمــا العــام مــن أجــا تكملــل مــوارد امليزا يــل العاديــل ،لــتمكا اللينــل
من اال يالع بواليتها ،مبا يشـما دعـم زيـادة مشـارملل خـرباء البلـداا الناميـل يف اجتماعـات
اللياا الفرعيل ،ويدعو األما العام إىل تكفيف مساعيه قيقا ت ا الغايل.
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