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 المحتوي ت 

 الصفحة   الفصل

ع مقدمة -األثل   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  4  ع

ع ت ظيم الدثرة -الثان    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  5  ع

ع المسائل الضريبية  المسائل الموضوعية المتصلة بالت اثن الدثل  ف م اقشة ثاست تاجات بشلن  -الثالث   ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع

ع )أ( مر جدثل األعمال( 3المسائل ااجرائية للج ة )الب د  -ألف     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع

المسأائل المتصألة حتحديث اتفاةية األمم المتحدة ال مويجية لال دثاا الضأريب  حير البلدان المتقدمة ال مو  -باء    
ع )ب( مر جدثل األعمال(  3ال امية )الب د ثالبلدان  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  8  ع

ع   )ا( مر جدثل األعمال( 3الضرائب ثأذداأ الت مية المستدامة: تقرير متاب ة )الب د  -جيم     ع ع ع ع ع ع  12  ع

 13    جدثل األعمال( )د( مر  3تحديث دليل األمم المتحدة ال مل  للتس ير التحويل  للبلدان ال امية )الب د  -دال    

تحديث كتيب األمم المتحدة بشأأأأأأأأأأأأألن مجموعة ماتارة مر المسأأأأأأأأأأأأأائل ف  مجال فر  الضأأأأأأأأأأأأأرائب علد  -ذاء     
ع )ه( مر جدثل األعمال(  3الص اعات االستاراجية ف  البلدان ال امية )الب د  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  15  ع

ع )ث( مر جدثل األعمال(  3تج ب الم ا عات ثتسويتها )الب د  -ثاث      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  16  ع

ع ) ( مر جدثل األعمال(  3ح اء القدرات )الب د  - اي     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  17  ع

ع )ح( مر جدثل األعمال( 3قضايا الضرائب البيئية )الب د  -حاء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  19  ع

)ط( مر جدثل  3اآلثار الضريبية لالقتصاد الرقم : المسائل يات األذمية بال سبة للبلدان ال امية )الب د  -طاء     
ع ( األعمال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  21  ع

ع )ي( مر جدثل األعمال( 3المساعدة اانمائية الرسمية )الب د الم املة الضريبية لمشاريع  -ياء     ع ع ع ع  24  ع

ع )ل( مر جدثل األعمال(  3مسائل أخر  مطرثحة لل ظر فيها )الب د  -كاأ     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  26  ع

ع المسائل الت  تتطلب مر المجلس االقتصادي ثاالجتماع  البت فيها  -الرابع   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  27  ع
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 الفصل األ ل 
 مقدم    

 
، ُعقدت 2020/233ثمقّررا    2017/2ث    2004/69عماًل بقراري المجلس االقتصادي ثاالجتماع    - 1

ية ثال شأأرثن للج ة الابراء الم  ية بالت اثن الدثل  ف  المسأأائل الضأأريبية، بالوسأأائل االفتراضأأية، الدثرة الحاد
ع ثحضأأر الجلسأأات  2020تشأأرير األثل/أكتو ر   29إلد   20ف  جلسأأات افتراضأأية رير رسأأمية ف  الفترة مر  

 مراةبًاع 240عضوًا مر أعضاء اللج ة ث  25االفتراضية 

ما يل  م اقشأأات اللج ة ثما اتا تم مر قرارات بشأألن الب ود الواردة ف  جدثل ثيلاص ذ ا التقرير في - 2
 (عE/C.18/2020/2األعمال المؤقت لدثرتها الحادية ثال شرير، علد ال حو ال ي أقرتم اللج ة )

 
 جد ل األعم ل المؤقت  

 الرئيسير المشارَكْير الدثرةعافتتاح  - 1

 إقرار جدثل األعمال ثت ظيم األعمالع - 2

 م اقشة المسائل الموضوعية المتصلة بالت اثن الدثل  ف  المسائل الضريبية: - 3

 المسائل ااجرائية للج ة؛ )أ( 

ضأأأأأأأأأريب   تقرير اللج ة الفرعية الم  ية حتحديث اتفاةية األمم المتحدة ال مويجية لال دثاا ال )ب( 
 حير البلدان المتقدمة ال مو ثالبلدان ال امية؛

 الضرائب ثأذداأ الت مية المستدامة؛ )ا( 

 تحديث دليل األمم المتحدة ال مل  ألس ار التحويالت للبلدان ال امية؛ )د( 

تحديث الكتيب المت لق بمجموعة ماتارة مر المسأأأأأأأأأائل ف  مجال فر  الضأأأأأأأأأرائب علد  )ذأ( 
 ية ف  البلدان ال امية؛الص اعات االستاراج

 تج ُّب الم ا عات ثتسويتها؛ )ث( 

 ح اء القدرات؛ ) ( 

 المسائل الضريبية البيئية؛ )ح( 

 المسائل يات األذمية بال سبة للبلدان ال امية؛ -اآلثار الضريبية لالقتصاد الرقم   )ط( 

 الم املة الضريبية لمشاريع المساعدة اانمائية الرسمية؛ )ي( 

 ئل أخر  مطرثحة لل ظر فيهاعمسا )ك( 

 جدثل األعمال المؤقت للدثرة الثانية ثال شرير للج ةع - 4

 الترتيبات الااصة باعتماد تقرير اللج ة عر دثرتها الحادية ثال شريرع - 5
  

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/2
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/2
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 الفصل الث ني 
 تنظوم الد رة   

 
 افتت ح الد رة الح دي   العشيين  إقيار جد ل األعم ل  

، افتتح الرئيسأأأأأأأأان المشأأأأأأأأاركان للج ة الابراء الم  ية بالت اثن  2020تشأأأأأأأأرير األثل/أكتو ر   20ف   - 3
الدثل  ف  المسأأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأأريبية، كارمل حيتر  ثايريد م سأأأأأأأأأأاا، الدثرة الحادية ثال شأأأأأأأأأأرير للج ة ف  اجتما   

 افتراض  رير رسم ع

مويل الت مية المسأأأأأأأأأأتدامة التابع ادارة  ثعقب إقرار جدثل األعمال، ألقد نافيد ح يف، مدير مكتب ت - 4
 الشؤثن االقتصادية ثاالجتماعية، كلمة افتتاحيةع

ثركز السأأأأأأأأأأأأأأيأد ح يف ف  كلمتأم علد أر  أة جوانأب مر عمأل اللج أةع فقأد أحر  أثال أذميأة ذأ ا الأدثرة   - 5
د أن أنظار ال الم  قبل األخيرة لألعضأأأأأأأأأأاء الحاليير فيما يت لق بالوفاء حوالية اللج ة ثخطة عملهاع ثأ أأأأأأأأأأار إل

(  19-كانت متجهة، عر حق، نحو دثر الضأأأأرائب ف  تداحير التصأأأأدي لجائحة مر  فيرث  كورثنا )كوفيد
 ث  اء القدرة علد الصمود ف  مواجهة صدمات مر ذ ا القبيل ف  المستقبلع

ي علد ع صر ثانيًا، أقر السيد ح يف حوجود عدد متزايد مر عمليات األمم المتحدة األخر  الت  ت طو  - 6
ضأأأأأأأأأأأأريب  ثتوفر أفكارا ثمدخالت ل مل اللج ةع ثيّكر باالجتما  الرفيع المسأأأأأأأأأأأأتو  بشأأأأأأأأأأأألن تمويل خطة الت مية 

، حيث أكد فيم األمير ال اي ثِجهات أخر  عديدة علد 2020الم قود ف  أيلول/سأأأبتمبر    2030المسأأأتدامة ل اي 
ثالت اف     19- تمويل جهود التصأأأدي لجائحة كوفيد ضأأأرثرة إيجاد حل النكماإل اايرادات الضأأأريبية بالتزامر مع 

مر أجل الت مية  م ها، ثك لد ضأأأأأأأأأأأأأرثرة ثضأأأأأأأأأأأأأع نظم ضأأأأأأأأأأأأأريبية عادلة ثف الة توفر حيئة لت بئة الموارد المحلية 
المسأأتدامةع ثأ أأار أيضأأًا إلد التقرير المرحل  للفريق الرفيع المسأأتو  الم    حت زيز المسأأاءلة ثالشأأفافية ثال زاذة  

، ال ي  دد فيم الفريق علد الحاجة الملحة لمكافحة  2030الشؤثن المالية الدثلية مر أجل تحقيق خطة عاي  ف   
 عالصمود  التجاث ات الضريبية حهدأ توجيم ال الم نحو مسار أكثر استدامة ثقدرة علد 

المسأأأأتدامة، ثثالثًا، تحدث السأأأأيد ح يف عما تقوي بم اللج ة مر عمل لل هو  حت في  أذداأ الت مية  - 7
المت ددة األثجم كشفت عر ثجود أثجم تفاثت أعمق داخل البلدان ثفيما حي ها،    19-مشيرًا إلد أن أ مة كوفيد

ثك لد حير الجهات صأاحبة المصألحة ف  ال ظم الضأريبيةع ثأ أار إلد ضأرثرة توجيم السأياسأة الضأريبية نحو  
ضأأأأأوء أيضأأأأأا علد دثر اللج ة ف  توضأأأأأيح  حماية الفئات الضأأأأأويفة ثثضأأأأأع نظم ضأأأأأريبية تدّرجيةع ثسأأأأأل  ال

المشأأأأأأأأأكلة ثالمسأأأأأأأأأاعدة علد إيجاد الحلول ثت زيزذا، بما ف  يلد ف  مجاالت ال القة حير الضأأأأأأأأأرائب ثالبيئة، 
 ثالمساثاة حير الج سير، ثالتقدي االجتماع ع

لطابع  ثراب ا، اسأت ر  السأيد ح يف جدثل أعمال اللج ة ثتحدث عر التطل ات له ا الدثرةع ثأقر با - 8
الفريد لوالية اللج ة ثدثرذا الل ير يكمالن الجهود الهامة المب ثلة علد مسأأأأأأأأتو  ااطار الجامع المت لق حت كل 
الوعاء الضأأأأأأأأأأأأأريب  ثنقل األر اح ال ي ثضأأأأأأأأأأأأأ تم م ظمة الت اثن ثالت مية ف  الميدان االقتصأأأأأأأأأأأأأادي/مجموعة  

 ال شرير، ثعلد المستو  ااقليم ع

ثر ت مية القدرات ف  مسأاعدة البلدان علد االضأطال  حدثرذا علد ال حو ث أدد السأيد ح يف علد د - 9
الواجأب ف  اقتراح الم أايير الضأأأأأأأأأأأأأأريبيأة الأدثليأة ثالتفأاث  بشأأأأأأأأأأأأأألنهأا ثت فيأ ذأاع ثأكأد علد أذميأة ت ميأة القأدرات 
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قتصأادية بال سأبة لل مل الحال  ثالمسأتقبل ، ثسأاث مثاال علد يلد م اسأبًة ناجحة جدًا نظمتها إدارة الشأؤثن اال
 ثاالجتماعية ف  اآلثنة األخيرة بشلن ال ظاي الضريب  لالقتصاد الرقم ع

ث كر السيد ح يف ف  ختاي كلمتم الدثل األعضاء الت  تدعم عمل اللج ة ماليًا، ثال سيما ال رثيجع   - 10
ع علد جميع  فه ا االسأأأأأأأتثمارات تقدي مسأأأأأأأاذمة ةّيمة لرر  ح اء نظم ضأأأأأأأريبية أكثر عداًل ثمرثنة ت ود بال ف

 الجهات صاحبة المصلحةع
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 الفصل الث لث 
من قشةةة   اسةةةتنت ج ت  شةةةل  المسةةة ئل الموضةةةوتو  المتصةةةل    لتع    الد لي   

 المس ئل الضييبو   في 
 

 )أ( من جد ل األعم ل( 3المس ئل اإلجيائو  للجن  )البند  - ألف 
المقأدمأة   E/C.18/2020/CRP.39نأاقشأأأأأأأأأأأأأأت اللج أة ف  جلسأأأأأأأأأأأأأأة مرلقأة ثرقأة ررفأة االجتمأاعأات   - 11

 للم اقشة ثالموافقةع ثترد أدناا نتائج الجلسة المرلقة:

ث رر  تحسأأأأأأأأأأأأأأير الشأأأأأأأأأأأأأأفأافيأة، ثافقأت اللج أة علد عمليأة ثمبأاد  توجيهيأة ثمصأأأأأأأأأأأأأأطلحأات موحأدة  - 12
مر اآلن فصأأأأأأأاعدًاع ثسأأأأأأأتكون المصأأأأأأأطلحات علد ال حو التال  يت لق ب راء األقلية الجديدة الت  سأأأأأأأتقدي  فيما

 مر أعضاء اللج ة المشاركير(: 25)است ادًا إلد 

 عضو م فرد )ع دما ي رب عر الرأي عضو ثاحد فق (؛ )أ( 

 أعضاء(؛ 4أقلية صريرة مر األعضاء )ع دما ي رب عر الرأي عضوان إلد  )ب( 

 أعضاء(؛ 9إلد  5ا ي رب عر الرأي أقلية متوسطة الحجم مر األعضاء )ع دم )ا( 

 عضوا(ع 12إلد  10أقلية كبيرة مر األعضاء )ع دما ي رب عر الرأي  )د( 

ثسأأأُيدَرا أيضأأأًا ف  التحديث المقبل التفاةية األمم المتحدة ال مويجية لال دثاا الضأأأريب  حير البلدان  - 13
ح الدثرة المتقدمة ال مو ثالبلدان ال امية  أأأأأكل مر أ أأأأأكال ثسأأأأأم  تاريخ ااعراب عر آراء األقلية، بحيث توضأأأأأد

مر مقدمة االتفاةية   23ثالشأأأأأأهر ثالسأأأأأأ ة الت  تم فيها إدراا رأي األقليةع ثتم االتفاث أيضأأأأأأًا علد ت  يح الفقرة 
 ال مويجية بحيث ت كس الترييرات المت لقة ب راء األقليةع

التال  إلد القواعد المت لقة حتشأأأريل اللجان الفرعية ضأأأمر  ثثافقت اللج ة أيضأأأًا علد إضأأأافة ال ص  - 14
 الفر  المت لق بممارسات لج ة الابراء ثأساليب عملها:

ع دما يقدي أحد المشاركير ف  لج ة فرعية ت ليقًا برر  م اقشتم فيها، فال ي بر  إدراجم  ”  
 موي دثن موافقة المشأأأارك ال ي ف  ثثيقة تقدمها اللج ة الفرعية إلد لج ة الابراء ثال ي بر  نشأأأرا لل

 ع“قدمم، ثحسب  رثط ذ ا الموافقة

ثرّدًا علد اقتراح أحد األعضأأأأأأاء أن تتولد اللج ة الفرعية الم  ية بالممارسأأأأأأات ثااجراءات م اقشأأأأأأة  - 15
مسأأللة ت يير أعضأأاء اللج ة الفرعية )رير أعضأأاء اللج ة( بلسأألوب يتسأأم بالشأأفافية، يكرت األمانة أن ال ظر  

 ذ ا الموضو  سيكون أيسر علد األعضاء المقبليرع ثثعدت ب ر  االقتراح عليهم لي ظرثا فيمعف  

  ث  د أن اختتمت اللج ة الفرعية أعمالها، أُعرب عر التقدير ل ملها ثل مل م سأأأأقتهاع ثُأ أأأأير إلد أن  - 16
 درة علد الت بؤ ف  المستقبلعذ ا ال مل مر  لنم أن ي جل بإجراءات لج ة الابراء ثيوفر لها قدرًا أكبر مر الق

 

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.39
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المسة ئل المتصةل  حتحد ث اتف ةو  األمم المتحدة النمويجو  لدود اا الضةييبي حان البلدا    -     
 )ب( من جد ل األعم ل( 3المتقدم  النمو  البلدا  الن مو  )البند 

تها م سأأأأأقة اللج ة رحب إريد م سأأأأأاا، الرئيس المشأأأأأارك للج ة الابراء، بالسأأأأأيدة كارمل حيتر  بصأأأأأف - 17
الفرعية الم  ية حتحديث اتفاةية األمم المتحدة ال مويجية لال دثاا الضريب  حير البلدان المتقدمة ال مو ثالبلدان  

 ال اميةع ث  د يلد قدمت السيدة حيتر  المالحظات التاليةع
 

 “ الم لك المستفاد ”   رأي األقلو   شل  تعييف   

 3( رأي أقلية ُيقترح إدراجم ف   أأأأأأأأرح المادة E/C.18/2020/CRP.32تضأأأأأأأأم ت الم كرة األثلد ) - 18
  “المالد المسأتفيد”مر االتفاةية ال مويجية، ثمفادا أن ثالثة أعضأاء ي تبرثن أنم ي بر  إدراا ت ريف مصأطلح  

أن اللج ة ثافقت ف  دثرتها ال شأأرير علد إدخال ترييرات ف  م اذدات الضأأرائبع ثأ أأارت السأأيدة حيتر  إلد 
علد الشأرح فسأرت م  د ذ ا المصأطلح ف  سأياث االتفاةية ال مويجية ثأن اللج ة رفضأت مقترح إدراا ت ريف 

 للمالد المستفيد ف  االتفاةية، بال ظر إلد المااطر الت  تم تحديد ارتباطها حه ا ال هجع

تلييدذم لرأي األقليةع ثل لد ثافقت اللج ة علد إدراا ذ ا الرأيع ثثافقت  ثأعرب ثالثة أعضأأأأأأأأأاء عر   - 19
ثأنم سأأأأأأأأأيتم إدراا حا أأأأأأأأأية تشأأأأأأأأأير إلد اعتمادا   “أقلية صأأأأأأأأأريرة مر األعضأأأأأأأأأاء”علد أن ذ ا الرأي يحيل إلد 

 ع“( للج ة2020الدثرة الحادية ثال شرير )تشرير األثل/أكتو ر  ” ف 
 

 ( على الكو ن ت الشف ف  5)   13رأي األقلو   شل  تطباق الم دة    

،  E/C.18/2020/CRP.33كانت الم كرة الثانية الم رثضة علد أنظار اللج ة اقرارذا ذ  الم كرة   - 20
ال شأأأأأأرير، ثتت لق  ثتضأأأأأأم ت مقترحًا لرأي أقلية بشأأأأأألن الترييرات الجديدة ف  الشأأأأأأرح الت  اعُتمدت ف  الدثرة 

( مر االتفاةية ال مويجية ف  حالة التصأأأأرأ ف  راث  األموال المسأأأأاذمة المحتف  حها  5) 13حتطبيق المادة 
عر طريق كيانات  أأأأأفافةع ثُطلب إلد اللج ة أيضأأأأأًا إجراء م اقشأأأأأة أثلد بشأأأأألن التريير المقترح ف  صأأأأأيارة  

مر المأ كرةع ثلم يح  ال ضأأأأأأأأأأأأأأو الأ ي اقترح رأي    5رة  ( مر االتفأاةيأة ال مويجيأة الوارد ف  الفق6)  13المأادة  
ّدلأت   األقليأة بمزيأد مر التألييأدع ثلأ لأد اتُّفق علد إدراا الرأي )رذ أًا بأالتريير التب   المشأأأأأأأأأأأأأأار إليأم أعالا إيا عأُ

موسأأوما حتاريخ ذ ا الدثرةع ثاختلف األعضأأاء ف  آرائهم   “عضأأو م فرد”(( باعتبارا رأي 6) 13صأأيرة المادة 
( مر االتفاةية ال مويجية، أث أ ارثا إلد الحاجة إلد مزيد مر ال ظر  6)  13ترح تريير صيارة المادة  بشلن مق

ف  المسأللةع ثخلص الرئيس إلد أن اللج ة الفرعية سأتواصأل ال مل علد ذ ا المقترح، ب ية تقديمم إلد الدثرة 
 الثانية ثال شريرع

 
 التغاايات المتعلق   لد ات االستثم ر الجم عي   

الت  تضأأأأأأأأأأم ت عددًا مر الترييرات المقترح    E/C.18/2020/CRP.34قدمت السأأأأأأأأأأيدة حيتر  الم كرة  -   21
 إدخالها علد االتفاةية ال مويجية فيما يت لق بطريقة ت امل الم اذدات الضريبية مع أدثات االستثمار الجماع ع 

 10ثركزت الم اقشأة الالحقة علد آراء األقلية الثالثة المقترحة ف  المر  ات المظلدلة ف  الصأفحات  - 22
 كرةع ثعر  ال ضأأأأأو الم    األسأأأأأا  الم طق  لما اقترحم مر آراء األقليةع ثأثضأأأأأحت  مر الم 26ث  23ث 

األمانة أنم ُطلأب إلد لج أة الابراء الموافقأة علد الترييرات المأدرجة ف  المأ كرة، إلد جانب آراء األقليأة الواردة 

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.32
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.33
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.34
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ليصأأأأبح نصأأأأم   26الصأأأأفحة ف  المر  ات المظللةع حيد أنم اقُترح أيضأأأأا ت ديل صأأأأيارة رأي األقلية الوارد ف  
 علد ال حو التال :

لم يوافق ]عضأأأأأأأأأأأأو ثاحد ف  اللج ةر ععع علد إدراا تصأأأأأأأأأأأأ دثث م ا أأأأأأأأأأأأات م ترأ بم   ”  
كفئة م فصأأأألة علد قدي المسأأأأاثاة مع الدثلة أث التقسأأأأيم السأأأأياسأأأأ  الفرع   4مر المادة  1الفقرة   ف

  لدفع الضأأأأأرائب بموجب السأأأأألطة المحلية، دثن أن يف  الصأأأأأ دثث بالضأأأأأرثرة بشأأأأأرط تالاضأأأأأو  أث
قوانير تلد الدثلة علد أسأأأأأأأأأأأأا  مويار السأأأأأأأأأأأأكر، أث ااقامة، أث مكان اادارة ثما إلد يلد ع ثثفقًا  

]ال ضأأأأأأأأأأأأو الم   ر، ال تكمر المشأأأأأأأأأأأأكلة ف  ال ظر ف  حاالت تااعفاء المحدثد أث الكامل  لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
امة، ثلكر ف  الحاالت المقتبسأأة( علد أسأأا  ااق  6-8الضأأرائب ف  تلد الدثلة  )انظر الفقرة  مر

ف  المقاي األثلع ثعدي اعتبار ااعفاء المحدثد  “خاضأ ًا للضأرائب”الت  قد ال يكون فيها الصأ دثث  
الجزئ  علد أنم تخضأأأأأأأو  للضأأأأأأأرائب  ال ت فرد بم بلي حال مر األحوال صأأأأأأأ اديق الم ا أأأأأأأات   أث

رائبع ثمر ثم ال يمكر  الم ترأ حها، حل قد يكون يا صأأأأأألة بال سأأأأأأبة لكيانات أخر  م فاة مر الضأأأأأأ
يكون ذ ا مبررًا السأأأأأتب اد  أأأأأرط الاضأأأأأو  للضأأأأأريبة ال ي يؤذل الكيان ليصأأأأأبح م يماع ثال يبدث  أن
 ع“( مقبول مر ال احية التق ية1) 4 إدراجم ف  المادة أن

ثالتمس أحد األعضأأأأأأأاء ال ير أيدثا الترييرات الواردة ف  الم كرة مزيدًا مر التوضأأأأأأأيح بشأأأأأأألن الجمل  - 23
ثالث األخيرة مر الصيرة الم قحة الواردة أعالا لرأي األقليةع ثأثضح ال ضو ال ي أعد ذ ا الصيرة الم قحة  ال

الاضأأأأأأأو   ”أن ذ ا الجمل ت كس رأيم بلن صأأأأأأأ اديق الم ا أأأأأأأات الم ترأ حها ي بر  أن ي طبق عليها  أأأأأأأرط  
 (ع1) 4الم صوص عليم ف  المادة  “للضريبة

مر    26ثأعرب عضأأأأأأأأأو آخر عر تلييدا بشأأأأأأأأأكل محدثد للرأي المبير ف  رأي األقلية ف  الصأأأأأأأأأفحة  - 24
 “ الاضأأأأأأأأأو  للضأأأأأأأأأريبة”الم كرة، ثذو أن صأأأأأأأأأ اديق الم ا أأأأأأأأأات الم ترأ حها ي بر  أن ي طبق عليها  أأأأأأأأأرط  

 (ع1) 4الم صوص عليم ف  المادة 

آراء األقلية، رذ ًا حتحديث الصأيارة ثخلص الرئيس إلد أن اللج ة ثافقت علد الم كرة، بما ف  يلد   - 25
 10بحيث ت كس القرار المت لق بمصأطلحات آراء األقليةع ثذ ا ي    أن رأَي  األقلية الواردير ف  الصأفحتير 

أقلية صأأأريرة ”إلد   26، ف  حير سأأأيحيل رأي األقلية الوارد ف  الصأأأفحة “عضأأأو م فرد”سأأأيحيالن إلد  23ث 
 طة بكل رأي أقلية إلد اعتمادا ف  الدثرة الحادية ثال شريرعع ثستشير حا ية مرتب“مر األعضاء

 
 )المنشلة الدائم (   5التغاايات المقتيح إدخ له  على شيح الم دة    

ثالواردة   5 أأأأأأأأأأأأأأرحأت م سأأأأأأأأأأأأأأقأة اللج أة الفرعيأة خلىيأة الترييرات المقترح إدخأالهأا علد  أأأأأأأأأأأأأأرح المأادة   - 26
ع ث  أأد يلأأد أ أأأأأأأأأأأأأأأارت األمأأانأأة إلد آراء األقليأأة الواردة E/C.18/2020/CRP.35مر المأأ كرة    1 الجزء ف 
مر  أأأأأأأأأأأأأأرح م ظمأة الت أاثن ثالت ميأة ف  الميأدان    55ث    31ث    19ث    14خأانأات مأدرجأة بشأأأأأأأأأأأأأألن الفقرات   ف 

  كرةعاالقتصادي المقتبس ثالواردة ف  يلد الجزء مر الم

مر الم كرة، ف  حير أيد ثالثة أعضأأأأأأأاء آراء األقلية    14ثأيد عضأأأأأأأوان رأي األقلية الوارد ب د الفقرة  - 27
 ع55ث  31ث  19الواردة بشلن الفقرات 

مر المأ كرة، ثمأا أُعرب بشأأأأأأأأأأأأأألنهأا   1ثقأد ثافقأت اللج أة علد ترييرات الشأأأأأأأأأأأأأأرثح المقترحأة ف  الجزء   - 28
 ، مع ثسمها حتاريخ الدثرة الحادية ثال شريرع“أقلية صريرة مر األعضاء”راء  آراء األقلية، باعتبارذا آ  مر

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.35
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مر الم كرة حرفض المقترح المقدي ف  الدثرة ال شأأأأأرير    2ثم ناقشأأأأأت اللج ة التوصأأأأأية الواردة ف  الجزء   -   29
( )أ(  5)   5مر المادة   “ الت  ُتبري بصأورة رثتي ية دثن ت ديل جوذري مر جانب المؤسأسأة ” ثالقاضأ  بح أ عبارة 

مر االتفاةية ال مويجيةع ثف  حير لم يوافق عضو ثاحد مر األعضاء علد ذ ا التوصية، أيدذا جميع األعضاء  
اآلخرير ال ير تدخلوا بشأأأأأألن ذ ا الموضأأأأأأو ، ثحظيت بموافقة اللج ةع ثاتُّفق أيضأأأأأأًا علد عدي إمكانية إدراا رأي 

ت كس بالف ل خيار ح أ   5مر  أأأأأأرح المادة    24ن الفقرة  أقلية بشأأأأأألن ذ ا الموضأأأأأأو  ف  االتفاةية ال مويجية أل 
 ( )أ(ع 5)   5تلد الوبارة مر المادة 

 
 أرب ح رأس الم ل على التحويدت الخ رجو  غاي المب شية   

الموافقأأأة علد مشأأأأأأأأأأأأأأرث     ع ثُطلأأأب إلد اللج أأأةE/C.18/2020/CRP.36قأأأدمأأأت األمأأأانأأأة المأأأ كرة   - 30
مر المأأ كرةع    1ثالواردة ف  الفر     13مر الشأأأأأأأأأأأأأأرح الحأأال  للمأأادة    18الترييرات المقترح إدخأأالهأأا علد الفقرة  

 تكر ذ اك أي تدخالت حه ا الشلنع ث  لد أقرت اللج ة الترييرات المقترحةع ثلم

 13ُيقترح إضأافتها إلد المادة مر الم كرة يتضأمر مشأرث  فقرة جديدة   2ثأثضأحت األمانة أن الفر    - 31
مر االتفاةية ال مويجية، بااضأأافة إلد ما يتصأأل حها مر ترييرات ف  الشأأرح، ثمر  أألن ذ ا الفقرة أن تسأأمح  
للدثلة المت اقدة الت  توجد فيها األصول المحلية بفر  ضرائب علد المكاسب المتلتية مر ب ض التحويالت 

ا األصأأأأأأأأأأأأول المحليةع ث  د مداخالت أيدت المقترح ثأخر  رفضأأأأأأأأأأأأتم، الاارجية رير المبا أأأأأأأأأأأأرة المرتبطة حه 
ثما يتصأأأأأأل حها مر ترييرات ف  الشأأأأأأرح حسأأأأأأبما يرد  13اللج ة علد إضأأأأأأافة الفقرة الجديدة إلد المادة  ثافقت

 ع2الفر   ف 

مر الم كرة، أثضأأأأأأأأأأأأأحت األمانة أنم ُطلب إلد اللج ة الموافقة علد مشأأأأأأأأأأأأأرث    3ثفيما يت لق بالفر    - 32
كم، ثما يتصأل بم مر  أرح، يسأمح بفر  ضأرائب مبا أرة علد المكاسأب المتلتية مر التصأرأ ف  ب ض  ح

الحقوث الت  تم حهأأأا حكومأأأة الأأأدثلأأأة، ثُطلأأأب إليهأأأا أن تقرر مأأأا إيا كأأأان ي بر  إدراا ذأأأ ا الحكم الجأأأديأأأد 
 مر االتفاةية ال مويجية أث ف   رحهاع 13المادة  نص ف 

تأأأألييأأأأد عأأأأاي ادراجأأأم  ثأعرب جميع األعضأأأأأأأأأأأأأأأأأاء الأأأأ - 33 تأأأألييأأأأدذم للحكم الجأأأأديأأأأد، مع  تأأأأدخلوا عر   ير 
ع ث  د أن أ أأأأأار أحد األعضأأأأأاء إلد أند اللج ة الفرعية سأأأأأبق لها أن ثافقت علد إضأأأأأافة عبارة  13 المادة ف 

مر  أأأأأأأأأأرح الحكم   4ف  نهاية الجملة قبل األخيرة مر الفقرة  “6مر المادة  2تحت صأأأأأأأأأأيارة م اسأأأأأأأأأأبة للفقرة ”
 فق علد إضافة ذ ا الوبارة إلد تلد الجملةعالجديد، اتُّ 

 4، رذ ًا بما أ أأير إليم مر إضأأافة إلد الفقرة 3ث  لد ثافقت اللج ة علد الترييرات الواردة ف  الفر   - 34
 مر االتفاةية ال مويجيةع 13مر الشرح، ثثافقت علد إضافة الفقرة الجديدة الواردة ف  ذ ا الفر  إلد المادة 

 
التف ةو  األمم المتحدة النمويجو  لدود اا الضةةييبي حان   2021التغاايات التقنو  المقتيح  لتحد ث ع م    

 البلدا  المتقدم  النمو  البلدا  الن مو  

م ها يتضأأأأأأأأأأأمر   1فر  ثأثضأأأأأأأأأأأحت أن ال  E/C.18/2020/CRP.37قدمت السأأأأأأأأأأأيدة حيتر  الم كرة  - 35
مواضأأأأأأأأأأأأأأيع ال يمكر ت أاثلهأا   2مقترحات ادخال ترييرات علد االتفأاةيأة ال مويجيأة، ف  حير يتضأأأأأأأأأأأأأأمر الفر   

 تبقد مر فترة عضوية اللج ة ثلكر يمكر دعوة األعضاء المقبلير إلد ال ظر فيهاع فيما

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.36
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ُد ذ  ما إيا كانت تؤيد ااضأأافة ثأ أأارت األمانة إلد أن المسأأللة الوحيدة الت  لم ت اقشأأها اللج ة ب  - 36
)دال( مر الم كرة، ثمفادذا أن الم املة علد أسأأأا    1ثالواردة ف  الفر   5المقترح إدخالها علد  أأأرح المادة 

ضريبة ال يمة المضافة/ضريبة السلع ثالادمات رير يات صلة ألررا  تفسير ت ريف الم شلة الدائمة الوارد 
 معف  االتفاةية ال مويجية ثتطبيق

ثأيد ذ ا ااضأأأأافَة األعضأأأأاُء ال ير أدلوا ب رائهم، باسأأأأتث اء عضأأأأو ثاحد رأ  أن الم لومات المقدمة  - 37
لتسأجيل ضأريبة ال يمة المضأافة يمكر أن تكون يات صألة لتحديد الم شألة الدائمة ثل ا فإن ااضأافة المقترحة 

ر بشأأأأأأأأأأأأكل خاطفع ثثافقت اللج ة علد إضأأأأأأأأأأأأافة الحا أأأأأأأأأأأأية ال تالية إلد ااضأأأأأأأأأأأأافة المقترحة يمكر أن تفسأأأأأأأأأأأأّ
 م قوفتير لتوضيح أنها ليست جزءا مر الفقرة المقتبسة(: )حير

]حيد أنم مر الواضأأأأأأأأأأأأأح أن الوقائع ثالم لومات الت  يتم الحصأأأأأأأأأأأأأول عليها علد أسأأأأأأأأأأأأأا    
تشأأأري ات ضأأأريبة ال يمة المضأأأافة/ضأأأريبة السأأألع ثالادمات يمكر أن تكون يات صأأألة فيما يت لق 

  شلة الدائمة الوارد ف  الم اذدةعرحتطبيق ت ريف الم

ثرذ أًا حهأ ا التريير، ثافقأت اللج أة علد الترييرات المقترح إدخأالهأا علد االتفأاةيأة ال مويجيأة ثالواردة  - 38
مل اللج ة ف  المسأأأأأأأأأأتقبل ثالواردة  ثالمقترحات المت لقة ب   E/C.18/2020/CRP.37مر الم كرة   1ف  الفر  
 مر تلد الم كرةع 2ف  الفر  

ثالح  أحد األعضأأأأأأأاء أنم اسأأأأأأأت ادًا إلد القرار ال هائ  ال ي سأأأأأأأُيتا  بشأأأأأأألن التريير المقترح إدخالم  - 39
، قأأد تكون ذ أأاك حأأاجأأة إلد E/C.18/2020/CRP.33( علد ال حو المبير ف  المأأ كرة  6)  13المأأادة   علد

ثعلد الترييرات الت  ُأدخلأأت عليأأم ثالواردة ف  المأأ كرتير   13إدخأأال ترييرات بأأالتبويأأة علد  أأأأأأأأأأأأأأرح المأأادة  
E/C.18/2020/CRP.36 ث E/C.18/2020/CRP.37ع 

 
 إدراا مدفوع ت البيامجو ت في تعييف اإلت  ات   

مر االتفأاةيأة   12بيق المأادة المت لقأة حتط  E/C.18/2020/CRP.38قأدمأت السأأأأأأأأأأأأأأيأدة حيتر  المأ كرة   - 40
ال مويجية علد مدفوعات البرامجياتع ثيّكرت األمانة بم اقشأة ذ ا الموضأو  ف  الدثرة ال شأرير، ع دما تقرر  
أنم ي بر  تركيز الجهود علد ثضأأأع مقترح لتريير ت ريف ااتاثات برر  إدراا إ أأأارة إلد المدفوعات مقاحل  

دامهاع ثف  ثقت الحق، عملت اللج ة الفرعية علد صأأأأأأأيارة م كرة  اسأأأأأأأتاداي البرامجيات أث الحق ف  اسأأأأأأأتا
تتضأأأأأأمر التريير المقترح ثالحجج المؤيدة لم ثالحجج الرافضأأأأأأة لم، ثأصأأأأأأدرتها ف  صأأأأأأيرة مشأأأأأأرث  م اقشأأأأأأة  

تشأأأأأأأأأأأأرير األثل/أكتو ر ف  االجتما   4ع ثقد ُقدمت الت ليقات الت  ثردت حتد 2020أيلول/سأأأأأأأأأأأأبتمبر   1 ف 
ر فيم أن ُيطلب إلد لج ة الابراء اتااي  7رعية الم قود ف  االفتراضأأأأأأأ  للج ة الف تشأأأأأأأرير األثل/أكتو ر، ثتقرد

 قرار ف  ذ ا الدثرة بشلن ما إيا كان ي بر  مواصلة ال مل بشلن ذ ا الموضو  ثكيىية يلدع

ثقدي عدد مر األعضأأأأأأأأأأاء ثالمراقبير مداخالت بشأأأأأأأأأألن ذ ا المسأأأأأأأأأأللةع ثف  حير أيدت أرلبية كبيرة  - 41
 األعضاء مواصلة ال مل علد المقترح، اختلفت اآلراء بشلن المقترح نفسمع مر

فمر جهة رأ  ب ض األعضاء أن الوقت قد حان للتوصل إلد قرار بشلن المقترح، ثمر جهة أخر    - 42
أ أأأار عدد مر األعضأأأاء إلد حاجتهم إلد مزيد مر الوقت لل ظر ف  المسأأأائل الت  أثيرت ف  الت ليقات علد  

 صوص، ثال ظر ف  أثر المقترح علد  رح االتفاةية ال مويجيةعثجم الا

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.37
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.33
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.36
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.37
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.38
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ثأثضأأأأأأأأح أحد المراقبير ال ير أيدثا المقترح أنم ي بر  أن يبير الشأأأأأأأأرح أن التريير المقترح ذو مجرد  - 43
توضأيح مر  لنم أن يافف مر حدة المسائل ال ا ئة عر الصيارة المستادمة ف  الم اذدات القائمةع ثاقترح  

حاالت الت  يتم فيها توفير  علد ال 12بحيث يمكر تطبيق المادة  “لقاء”أيضأأأأأأأأأًا اعتماد تفسأأأأأأأأأير ثاسأأأأأأأأأع لوبارة 
 البرامجيات مجانًاع

ثأ أأأأأأارت األمانة إلد أن الرالبية ال ظمد مر األعضأأأأأأاء ثالمراقبير المشأأأأأأاركير ف  الم اقشأأأأأأة أيدت  - 44
مواصأأأأألة ال مل علد المقترح، حهدأ التوصأأأأأل، ف  الدثرة الثانية ثال شأأأأأرير، إلد قرار بشأأأأألن التريير المقترح  

يسأأأأأأأأتتبع يلد مر ترييرات ف  الشأأأأأأأأرحع ثاقترحت أيضأأأأأأأأًا أن تقوي اللج ة الفرعية حه ا ت ريف ااتاثات ثما  ف 
ال مل علد أسأأأأأا  ثرقة ت دذا األمانةع ثسأأأأأتتضأأأأأمر الورقة مقترحًا للشأأأأأرح ثيمكر أن تشأأأأأمل أيضأأأأأا ترييرات 

موسأة، ثكون  للمقترح يراد حها م الجة المسأائل التق ية، مثل م املة البرامجيات الت  تشأكل جزءا مر السألع المل
القوانير الوط ية لب ض الدثل تتباير بشأأأأأأأألن مسأأأأأأأأللة ما إيا كان ي بر  اعتبار نقل البرامجيات إلد مسأأأأأأأأت مل  

 نهائ  بمثابة اقت اء ممتلكات أث رخصة است مالع

 ثسأأأأأأأأأأأأأأوأ ُت ر  ذأ ا الورقأة ف  م أاقشأأأأأأأأأأأأأأة أثلد علد اللج أة الفرعيأة ف  اجتمأا  حبّأ ا لو ُي قأد ف  - 45
 ، ثسيتيح يلد إدخال مزيد مر الترييرات علد المقترح قبل تقديمم إلد اللج ة للبت فيمع2021 باط/فبراير  

 
 )ا( من جد ل األعم ل( 3الضيائب  أهداف التنمو  المستدام : تقييي مت  ع  )البند  - جوم 

ة قدي السأيد ح يف، مدير مكتب تمويل الت مية المسأتدامة، عرضأا بشألن دثر الضأرائب ف  االسأتجاب - 46
، ثسأأل  الضأأوء علد ثالث رسأأائل: )أ( أن السأأياسأأات المالية ع صأأر حاسأأم  19-ثاالنت اإل فيما يت لق بكوفيد

؛ )ب( أن الجائحة فرصأة لوضأع سأياسأات ثاصأالحات مالية 19-ف  االسأتجابة ثاالنت اإل فيما يت لق بكوفيد
األمم المتحدة، بما ف  يلد    مر  أأأأأأأأأألنها الت جيل حتحقيق أذداأ الت مية المسأأأأأأأأأأتدامة؛ )ا( أنم يمكر لم ظومة

ث  اء  19-اللج ة، أن تضأأأطلع حدثر ةيادي ف  سأأأياث السأأأياسأأأات المالية الرامية إلد ت زيز االسأأأتجابة لكوفيد
 نظم أكثر مرثنة علد المد  الطويلع

  - ثعر  السأأأأأأأأأأأأأأيد ح يف دثر السأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأات المالية ف  إطار األمم المتحدة للتداحير االجتماعية  - 47
ع ثأحر  أن ذ اك حاجة إلد سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات محددة األذداأ ل يرادات 19-فورية لمواجهة كوفيداالقتصأأأأأأأأأأادية ال

االقتصأأأادي ف  األجل القصأأأير، ثك لد   -ثاانفاث لدعم االسأأأتجابة الصأأأحية ثضأأأمان االنت اإل االجتماع   
ثاة  اعادة الب اء علد نحو أفضأأأأأأأأأأل ث  اء مجتم ات أكثر مرثنةع ثأ أأأأأأأأأأار حوجم خاص إلد تزايد عدي المسأأأأأأأأأأا

ثالتهرب الضأريب  ثترير الم ا  باعتبارذا  أوارل رئيسأية يمكر أن يكون للسأياسأات المالية دثر ف  المسأاعدة  
علد التاىيف مر حدتها، مر خالل عدد مر التداحير، بما ف  يلد تحسأأأأأأأأأأير الحماية االجتماعية، ثاضأأأأأأأأأأفاء  

ا ف  يلد ضأأأريبة علد الكر ون(،  الطابع الرسأأأم  علد االقتصأأأاد رير الرسأأأم ، ثفر  الضأأأرائب البيئية )بم
 ث يادة الت اثن الدثل ع

ثأحر  السأأأأأأيد ح يف أن الم اقشأأأأأأات بشأأأأأألن ذ ا المسأأأأأأائل سأأأأأأوأ تسأأأأأأتمر خالل االجتما  الااص   - 48
للمجلس االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأادي ثاالجتمأأأاع  بشأأأأأأأأأأأأأأأألن الت أأأاثن الأأأدثل  ف  المسأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأل الضأأأأأأأأأأأأأأريبيأأأة، المقرر عقأأأدا 

)الصأأأأأأأأحة الجيدة ثالرفاا(،   3شأأأأأأأأكل خاص علد الهدأ  ع ثسأأأأأأأأيركز االجتما  ب2021نيسأأأأأأأأان/أحريل   29 ف 
)ال مأأل الم أأاخ ( مر أذأأداأ الت ميأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأةع   13)الوظأأائف الالئقأأة ثال مو االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأادي(، ث   9 ث

ُأدرجت ذ ا المسأأأأأأأأأائل أيضأأأأأأأأأًا ف  حرنامج ت مية القدرات التابع لمكتب تمويل الت مية المسأأأأأأأأأتدامة، بسأأأأأأأأأبل   ثقد
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، 2020فر  الضأأأأأأرائب البيئية، مر المقرر عقدذا ف  الر ع الرابع مر عاي حي ها عقد حلقة عمل بشأأأأأألن   مر
 ع2021ثحلقة عمل بشلن الضرائب ثأذداأ الت مية المستدامة مر المقرر عقدذا ف  الر ع األثل مر عاي  

ثأخيرًا، طلب السأأأأأأأأأيد ح يف ت ليقات مر اللج ة ثالمراقبير بشأأأأأأأأألن القضأأأأأأأأأايا ال ا أأأأأأأأأئة يات األثلوية  - 49
 ع  19-ل الضرائب ثأذداأ الت مية المستدامة، ال سيما ف  ضوء جائحة كوفيدمجا ف 

ث أكر أعضأاء اللج ة ثالمراقبون السأيد ح يف علد عرضأم ثرحبوا بمواصألة ال مل بشألن ذ ا المسأائلع   - 50
  ثأحر  عدد مر أعضأأأأأأأاء اللج ة أن عدي المسأأأأأأأاثاة ف  رأ  المال ثالدخل يشأأأأأأأكل  أأأأأأأارال متزايدا لجميع البلدان، 

ثيمكر م الجة يلد مر خالل سأأأأأياسأأأأأات ضأأأأأريبية تشأأأأأمل الضأأأأأرائب المفرثضأأأأأة علد الشأأأأأركات ثالثرثات علد 
سأأأواء، ثسأأأياسأأأات اانفاث الت  تشأأأجع علد إعادة التو يع ثالت ليم ثالحماية االجتماعيةع ثأ أأأار أحد أعضأأأاء   حد 

ة رئيسأية نحو تحقيق االنت اإل  اللج ة أيضأًا إلد أن إضأفاء الطابع الرسأم  علد االقتصأاد رير الرسأم  ذو خطو 
ال ادل، ثأ أأأأأأأأأأار إلد أحد البلدان الكاريبية الت  اتا ت مر ذ ا الجائحة فرصأأأأأأأأأأة لتحفيز المشأأأأأأأأأأاريع الصأأأأأأأأأأريرة  
ثالمتوسأأأأأأأأطة الحجم علد إضأأأأأأأأفاء الطابع الرسأأأأأأأأم  عليها، مر أجل الحصأأأأأأأأول علد ااعاناتع ثمر األثلويات  

رثرة تطوير قدرات إضأأأأافية بشأأأألن الحوافز الضأأأأريبية الضأأأأارة  األخر  الت  أثارذا أعضأأأأاء اللج ة ثالمراقبون ضأأأأ
 عالمستدامة  ثااعانات الضارة، نظرًا لتلثيرذا، ال ي رالبًا ما يكون سلبيًا، علد تحقيق أذداأ الت مية 

ثمر المسأأأأأأأأائل ااضأأأأأأأأافية الت  أثيرت أث اء الم اقشأأأأأأأأة الحاجة إلد ح اء القدرات ف  مجال الجمارك  - 51
ثاادارة مر أجل مكافحة التدفقات المالية رير المشأأأرثعة، ثال سأأأيما ف  البلدان األفري ية؛ ثالحاجة إلد المزيد 
مر تحليالت البيأانأات ث  وعيأة أفضأأأأأأأأأأأأأأل مر أجأل  يأادة الشأأأأأأأأأأأأأأفأافيأة ثالف أاليأة؛ ثالحأاجأة إلد م أالجأة آثأار ترير  

كر ونع كما نوقشأت بإيجا  تفاعالت الهيئات الم ا ، بسأبل مر حي ها فر  الضأرائب البيئية ثالضأريبة علد ال
ثثالياتها مر قبيل اللج ة، ثالفريق الرفيع المسأأأأأأأتو  الم    حت زيز المسأأأأأأأاءلة ثالشأأأأأأأفافية ثال زاذة ف  الشأأأأأأأؤثن  

، ثمبأادرات األمم المتحأدة األخر  بشأأأأأأأأأأأأأألن التأدفقأات المأاليأة    2030المأاليأة الأدثليأة مر أجأل تحقيق خطأة عأاي  
 الت اثن بشلن المسائل الضريبيةع رير المشرثعة ثم تد 

ثاختتم السأأأأيد ح يف كلمتم حتوجيم الشأأأأكر إلد جميع المشأأأأاركير علد اقتراحاتهم ثمسأأأأاذماتهم الت   - 52
سأأأتسأأأاعد علد إثراء عمل مكتب تمويل الت مية المسأأأتدامة بشأأألن الضأأأرائب ثأذداأ الت مية المسأأأتدامة ثدعمم  

 للج ة بشلن ذ ا المسائلع
 

)د(   3دلاةةل األمم المتحةةدة العملي للتسةةةةةةةةةعاي التحويلي للبلةةدا  النةة موةة  )البنةةد  تحةةد ةةث   - دال 
 جد ل األعم ل( من

ُدعيت إنريال ثيلفور  ثسأأأتيو سأأأول د، الم سأأأقان المشأأأاركان للج ة الفرعية يات الصأأألة، إلد عر    - 53
ة ت ر  الوثيقأأأة )د( مر جأأأدثل األعمأأأالع ث أأأدأت السأأأأأأأأأأأأأأيأأأدة ثيلفور  بأأأاافأأأادة بأأألن اللج أأأة الفرعيأأأ  3الب أأأد  

E/C.18/2020/CRP.40   الت  تضأأأأأأأأأأأأأأم ملحقاتها األجزاء مر ألف إلد جيم مر دليل األمم المتحدة ال مل ،
ر   للتسأأأأأأ ير التحويل  للبلدان ال اميةع ث أأأأأأمل يلد أجزاء ُعرضأأأأأأت مر أجل الموافقة ال هائية عليها ثأجزاء أخ

الأوثأيأقأأأأأأأة   بأأأأأأألن  أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  ثأفأأأأأأأادت  السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأاثع  لأتأوضأأأأأأأأأأأأأأيأح  ُأدرجأأأأأأأت  بأأأأأأأالأفأ أأأأأأأل  عألأيأهأأأأأأأا  الأمأوافأقأأأأأأأة  جأرت 
E/C.18/2020/CRP40/Add.1    تشأأأأأأأأأأأأأأمأأل أحأأدث صأأأأأأأأأأأأأأيو الجزء دال بشأأأأأأأأأأأأأأألن الممأأارسأأأأأأأأأأأأأأأات القطريأأةع

ت عليم اللج ة، فقد أ أأأأأأأأأأأأارت إلد أن ذ ا الممارسأأأأأأأأأأأأات  الممارسأأأأأأأأأأأأات القطرية ال ُيزَعم أنها نص اتفق أن ث ما
تتطلأب موافقأة اللج أة، ثأنهأا ال تقأدي إال لل لمع ثمر المتوقع أن تقأدي اله أد تحأديثأا آخر، ثسأأأأأأأأأأأأأأوأ يقأدي إلد  ال

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP40
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP40/Add1


 
E/2021/45/Add.1 

E/C.18/2020/4 

 

20-17362 14/28 

 

أعضأأأأأاء اللج ة لل لم بمجرد تل يمع ثأحلرت السأأأأأيدة ثيلفور  أيضأأأأأا عر تكوير اللج ة الفرعية ثثاليتها ثمسأأأأأار  
 ت مضيف  اجتماعات اللج ة الفرعية ثالمشاركير فيهاععملها، ث كر 

ث  د يلد عر  السأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأول د األجزاء ألف ث اء ثجيم مر الدليل بمزيد مر التفصأأأأأأأأأأيلع ثيتللف   - 54
ألف، التسأ ير التحويل  ف  حيئة عالمية، مر مقدمة ثاسأ ة ثعامة عر كيىية عمل المؤسأسأات المت ددة  الجزء

م مقة حول كيىية ت ظيم ذ ا المؤسأأأأأأسأأأأأأات نمايا أعمالها، ال سأأأأأأيما بال ظر إلد الج سأأأأأأيات، مما يوفر نظرة 
 التطور السريع ف  الطريقة الت  ت مل حها الشركات الدثلية ف  ضوء االقتصاد الرقم ع 

ثيتللف الجزء باء مر الفصول الموضوعية ثالمواضيع الت  تت اثل تصميم تشري ات التس ير التحويل   - 55
، ثمواضأأأأأأأأأيع تت اثل تحليل قاحلية مقارنة التسأأأأأأأأأ ير التحويل  ثأسأأأأأأأأأاليب التسأأأأأأأأأ ير التحويل  ثخدماتم  ثمبدأ ال دية 

 عالتحويل   ثالجوانب رير الملموسة م مع ثيقدي الجزء جيم توجيهات بشلن تصميم ثت في  تشري ات التس ير 

إلد أن تحديث الدليل يتضأمر الكثير مر األمثلة الجديدةع ثقد أ يل أيضأا ب ض  ثأ أار السأيد سأول د - 56
 التكرار حير األجزاء الماتلفة مر الدليلع

ثأ أأأأار إلد أنم فيما يت لق حر   األر اح حوظيفة البيع، يلزي ثجود فهم م اسأأأأب لمد  مالءمة مكافلة   - 57
ض الت ليقات الاطية علد مهاي البيع المركزية قد ثردت تلد الوظيفة أث المااطرةع ثالح  السأيد سأول د أن ب 

ثُأدرجت علد موقع اللج ة علد  أأأأأأأأأأأبكة اانترنتع ثقال إنم قد جرت مواءمة ذ ا الت ليقات مع صأأأأأأأأأأألب مادة  
 الدليل، ثستكون بمثابة مساذمة يستفيد م ها األعضاء المقبلونع

للفصأأأل المت لق بالم امالت   16األمثلة الأأأأأأأأأأأأأأأأأ ثطرحت السأأأيدة ثيلفور  للم اقشأأأة ثالموافقة ال هائية   - 58
المأاليأة الت  قُأدمأت ألثل مرة أث أاء الأدثرة ال شأأأأأأأأأأأأأأريرع ثتمأت الموافقأة عليهأا ب أد يلأدع ثكأان الب أد األخير الأ ي 

المت لق حتج ب الم ا عات ثتسأأأويتهاع ثأحر ت أنم  6-عرضأأأتم السأأأيدة ثيلفور  للموافقة عليم ذو الفصأأأل جيم
بر  ال ياي بمزيد مر ال مل لم الجة أي تداخل مع التوجيهات الواردة ف  دليل تج ب جر  تحديث الفصأأأل ثي 

 الم ا عات ثتسويتهاع

 ثفتحت الرئيسة باب الم اقشة التماسًا للموافقة علد الب ود الستة الم رثضة: - 59

 الجزء ألف: التس ير التحويل  ف  حيئة عالمية؛ (أ) 

 )لتفادي التداخل ثالتكرار رير الضرثريير(؛: مقدمة  1-الفصل باء (ب) 

 : ال القة حير التس ير التحويل  ثالتقييم الجمرك ؛7-2-4-الفصل الم قح باء (ا) 

 : توجيهات إضافية بشلن ثظائف المبي ات المركزية؛7-1-10-2-4-الفصل باء (د) 

 ت المالية )أمثلة فق (؛( بشلن الم امال9-)المشار إليم سابقًا علد أنم باء 8-الفصل باء (ه) 

 الم قحع بشلن تج ُّب الم ا عات ثتسويتهاع )الملحق جيم(ع 6-الفصل جيم (ث) 

ثكرر ب ض أعضأأأأأاء اللج ة طلب إجراء ترييرات ف  الصأأأأأيارةع ثأ أأأأأار السأأأأأيد سأأأأأول د إلد أن ذ ا  - 60
ثرة الحادية ثال شأأأأأأأأأأأرير  الطلبات سأأأأأأأأأأأُت الج خالل الت  يح التحريري للدليلع ثأثضأأأأأأأأأأأحت األمانة أن مرفقات الد

ُتحددث فيما يت لق باالقتراحات التحريرية الت  ُقدمت أث اء الدثرة ال شأأأأأأأرير ألنها سأأأأأأأت الج كجزء مر عملية   لم
 التحرير ثال تتطلب نظر اللج ة فيهاع
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ثاختتمأت الرئيسأأأأأأأأأأأأأأة بألن اللج أة قأد ثافقأت علد الب ودع ثلأ لأد تمأت الموافقأة علد جميع أجزاء الأدليأل  - 61
   تتطلب موافقة اللج ةعالت

ثأخيرًا، أ أأأأأأارت السأأأأأأيدة ثيلفور ، فيما يت لق بالجزء دال، إلد أذمية الممارسأأأأأأات القطرية لدليل األمم   - 62
المتحدة للتسأأأأ ير التحويل  ثطلبت إلد اللج ة أن تقرر ما إيا كان ي بر  إدراا الممارسأأأأات القطرية ف  ال سأأأأاة  

فق ع ثأحر ت السأأأأأأأأأأأأأأيأدة ثيلفور  أن الممأارسأأأأأأأأأأأأأأات القطريأة رير م تمأدة    المطبوعأة أي ف  ال سأأأأأأأأأأأأأأاأة االكترثنيأة 
جانب اللج ة، ثانما يشأأأار إليها علد أنها أمثلة عملية علد كيىية ت امل البلدان مع التسأأأ ير التحويل ع ث  د  مر 

مالحظة  الم اقشأأأأأة، اُتفق علد إدراا الجزء دال ف  ال سأأأأأاتير المطبوعة ثاالكترثنية علد حد سأأأأأواء، مع إدراا 
بلنم ي بر  االطال  علد موقع اللج ة علد  أأأأأأأأأأبكة اانترنت للتحقق مر ثجود أي تحديثات صأأأأأأأأأأادرة ب د تاريخ 

 عثجم  ثضع الصيرة ال هائية للدليلع  ثاعُتبر أن ذ ا ال تيجة تساعد البلدان ال امية علد أفضل 

 ية ل يامهم حتحديث الدليلعثأث د أعضاء اللج ة علد الم سقير المشاركير ثأعضاء اللج ة الفرع  - 63
 

تحد ث كتاب األمم المتحدة  شةةل  مجموع  مخت رة من المسةة ئل في مج ل فيض الضةةيائب   - ه   
 )ه( من جد ل األعم ل( 3على الصن ع ت االستخياجو  في البلدا  الن مو  )البند 

المتحدة بشأأأأألن مجموعة   قدي إر اتيو  مفوال، الم سأأأأأق المشأأأأأارك للج ة الفرعية الم  ية بكتيب األمم - 64
ماتارة مر المسأأائل ف  مجال فر  الضأأرائب علد الصأأ اعات االسأأتاراجية، عرضأأا ألعمال اللج ة الفرعية  

ثقدي  (ع E/C.18/2020/CRP.48م   الدثرة الماضأأأية، علد ال حو الموجز ف  تقرير الم سأأأقير المشأأأاركير )
سأأأأأأت ثرقات السأأأأأأتكمال الكتيبع ثُقدمت أر ع مر الورقات للموافقة ال هائية، ف  حير كانت الورقتان الباقيتان 

 موضع نظر أثل  فق ع

الضأأأأأأأأأأأأأأريبيأأأأأأة   - 65 بأأأأأأالحوافز  المت لقأأأأأأة  الورقأأأأأأة  سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانرر  ثكريس  ريأأأأأأدذيأأأأأأد  ألكسأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأدرا  ثقأأأأأأدمأأأأأأت 
(E/C.18/2020/CRP.49 ع ثقد سأبق تقديم ذ ا الفصأل ثالموافقة عليم ف  الدثرة ال شأرير رذ ًا باالسأتجابة)

مر ااطار   2لت ليقير، أحدذما مر عضأأأأأأأو ف  اللج ة يطلب مواصأأأأأأألة ال ظر ف  كيىية اا أأأأأأأارة إلد الركيزة 
ق حتأ كأل الوعأاء الضأأأأأأأأأأأأأأريب  ثنقأل األر أاح الأ ي ثضأأأأأأأأأأأأأأ تأم م ظمأة الت أاثن ثالت ميأة ف  الميأدان  الجأامع المت ل

االقتصأادي/مجموعة ال شأريرع ث  د إجراء ب ض الم اقشأات، ثافقت اللج ة علد أن يشأير الفصأل بإيجا  إلد 
 دثن مزيد مر التفاصيل، ألن المسللة ال تزال آخ ة ف  التطورع 2الركيزة 

مجموعأة الثأانيأة مر الت ليقأات قأد ثردت ف  الأدثرة ال شأأأأأأأأأأأأأأرير مر الم تأد  األفريق  ادارة  ثكأانأت ال - 66
الضأأرائب؛ ثُطلب إلد اللج ة الفرعية اسأأت را  الت ليقات ثال ظر فيها ف  سأأياث موضأأو  الفصأألع ثقد أعرب  

، ثال سيما فيما يت لق  “نةالواليات القضائية رير المت اث ”الم تد  األفريق  ادارة الضرائب عر قلقم إ اء إدراا  
بشأأأأأأأأأأأأأأرط ت في  الم ايير الدنيا الواردة ف  ااطار الجامع المت لق حت كل الوعاء الضأأأأأأأأأأأأأأريب  ثنقل األر اح ال ي  
ثضأأأأأأ تم م ظمة الت اثن ثالت مية ف  الميدان االقتصأأأأأأادي/مجموعة ال شأأأأأأريرع ثقد جر  حاليا االعتراأ حه ا 

كاتبو ال ص ثأعضأأاء اللج ة الفرعية الته ئة علد إكمال الفصأأل  الشأأوارل ف  م كرة ف  مشأأرث  ال صع ثتلقد 
 ال ي تمت الموافقة عليم اآلنع

ثقدي حاف   أأأأأأودري الفصأأأأأأل المت لق بالم املة الضأأأأأأريبية للمت اقدير مر الباطر ثمقدم  الادمات  - 67
(E/C.18/2020/CRP.50 ع ث)  قد نوقش الفصأأأأل ف  الدثرة السأأأأابقة، ثلكر ال سأأأأاة الجديدة أضأأأأافت ب ض

 التفاصيلع ثتمت الموافقة علد ذ ا الفصلع

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.48
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.49
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.50
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اانتأأأأأأاا  - 68 ف   المشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأأأأأة  ب قود  المت لق  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل  ليأأأأأأديسأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأا  خوان  دي  ألفأأأأأأارث  ثعر  
(E/C.18/2020/CRP.51 ع ث)  ،المقارنة مع الصأيرة السأابقة الت  اطل ت عليها اللج ة ف  دثرتها ال شأرير

فإن محتو  المشأأأأأرث  الجديد قد أعيدت صأأأأأيارتم ثجر  تحديثم بشأأأأأكل كبيرع ثجاء ال ص الجديد أكثر توا نًا 
ع  ف  مراعاة مصأأأأأأالح كل مر الحكومة ثالمسأأأأأأتثمرير، اسأأأأأأتجابة لب ض االقتراحات المقدمة ف  الدثرة السأأأأأأابقة

 ث  د م اقشة موجزة، تمت الموافقة علد الفصلع

(ع E/C.18/2020/CRP.52ثقدي أندريم نسأأأأأأاحيمانا عرضأأأأأأا للفصأأأأأأل المت لق بالم امالت المالية ) - 69
ب ف  البلدان ال امية ع د الت امل  ثقدي الفصأل توجيهات بشألن المسأائل الرئيسأية الت  يواجهها مسأؤثلو الضأرائ

مع الجوانب الضأأريبية للم امالت المالية ف  الصأأ اعات االسأأتاراجيةع ثقد لق  ذ ا الفصأأل قبواًل حسأأ ًا، ثتم  
االتفاث علد تشأأأأأأكيل فريق عامل يتللف مر أعضأأأأأأاء اللج ة الفرعية للتسأأأأأأ ير التحويل  ثمر أعضأأأأأأاء اللج ة 

حدة بشأأأأأأأألن مجموعة ماتارة مر المسأأأأأأأأائل ف  مجال فر  الضأأأأأأأأرائب علد  الفرعية الم  ية بكتيب األمم المت
الصأأأأأأأأ اعات االسأأأأأأأأتاراجية ف  البلدان ال امية ، السأأأأأأأأت را  إر أأأأأأأأادات التسأأأأأأأأ ير التحويل  ف  الصأأأأأأأأ اعات  
االسأأأأأأتاراجية ثال مل علد إيجاد إحاالت مرجوية حير دليل التسأأأأأأ ير التحويل  ثالكتيبع ث ما أنم مر المتوقع  

 مة الفريق ال امل مجرد أعمال تحريرية، فقد ثافقت اللج ة علد ذ ا الفصلعأن تكون مساذ

ثعرضأت الوثيقتان التاليتان لل ظر فيهما بشأكل أثل ع ثقدمت نانا أثكوا عرضأا تفصأيليا للفصأل المت لق   - 70
(ع  E/C.18/2020/CRP.53بالمسأائل ثأفضأل الممارسأات ف  مراج ة حسأابات أنشأطة ال ف  ثالرا  أث الت دير ) 

 (ع E/C.18/2020/CRP.54ث  د يلد قدي جيم رث رتسون تحديثا للفصل المت لق حوقف التشريل ) 

 عثتلقت اللج ة الفرعية الشكر علد عملها الواسع ال طاث - 71
 

 ) ( من جد ل األعم ل( 3تجنب المن وع ت  تسويته  )البند  -  ا  

قدي الم سأأق المشأأارك للج ة الفرعية الم  ية حتج ب الم ا عات ثتسأأويتها، سأأيزاري كريسأأياك، عرضأأا  - 72
 للفصلير المتبقيير مر الدليل المقترح بشلن تج ب الم ا عات ثتسويتهاع

كريسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأاك - 73 السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأد  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل    ثقأأأأأأدي  البأأأأأأدايأأأأأأة  الم أأأأأأا عأأأأأأات    2ف   تفأأأأأأادي  نُهج  بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأألن 
(E/C.18/2020/CRP.29  الأ ي ُعر  علد اللج أة للموافقأة عليأمع ثقأد تم تحأديثأم م أ  الأدثرة ال شأأأأأأأأأأأأأأرير ،)

لم الجة ب ض الت ليقات الاطيةع ثقدمت ريا سأأأوتيرث ولو ، بصأأأفتها رئيسأأأة فريق صأأأيارة الفصأأأل، الشأأأكر  
 إلد المشاركير ف  اللج ة الفرعية ثالمساذمير فيهاع

الفصأأأأأأأأأأأألع رير أن أحد ذؤالء األعضأأأأأأأأأأأأاء علق قائاًل ثأيد ثالثة مر أعضأأأأأأأأأأأأاء اللج ة الموافقة علد   - 74
 2، الواردة ف  الحا أأأية  “علد سأأأبيل المثال إيا اسأأأترلت المشأأأورة بطريقة ت سأأأىية أث رير مقصأأأودة”عبارة  إن

، ال تبدث مثااًل سأليمًا لما ثصأفتم الفقرة بلنم حاالت يكون فيها دافع الضأرائب ف  أسأتراليا محميًا  32مر الفقرة 
اعتمد علد مشورة قدمتها إدارة الضرائب ثتبّير فيما ب د أنها رير صحيحة أث مضللةع ث  د م اقشة    قانونًا إيا

موجزة، ُقبل اقتراح السأأأأأأيدة سأأأأأأوتيرث ولو  بح أ تلد الوبارةع ثررم أن نفس ال ضأأأأأأو اقترح أيضأأأأأأًا توضأأأأأأيح  
سأأأأأأأائر إلد ثقت سأأأأأأأاحق  مر المالحظة تشأأأأأأأير إلد ترحيل الا 6ف  الفقرة   “توافر الاسأأأأأأأائر”اا أأأأأأأارة إلد  أن
يمكر أن يشأأأأأأأأير أيضأأأأأأأأًا إلد   “توافر الاسأأأأأأأأائر”الحق، فقد تقرر عدي إجراء ذ ا التريير ب د إيضأأأأأأأأاح أن  أث

إمكانية اسأأأأتاداي الاسأأأأائر المتراكمة ب د ترّير الجهة المسأأأأيطرة علد كيان ماع ثعقب ذ ا المداخالت، ثافقت  
 بصيرتم الم دلةع 2اللج ة علد الفصل 

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.51
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.52
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.53
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.54
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.29
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)مقدمة ثلمحة عامة( يرد ف  الم كرة  1عر  السأأأأأأأيد كريسأأأأأأأياك ماططا عاما للفصأأأأأأأل  ث  د يلد - 75
E/C.18/2020/CRP.28 ع ثأثضأأأأأأأأح أنم ع دما ناقشأأأأأأأأت اللج ة الفرعية مشأأأأأأأأرثعا أثليا له ا الفصأأأأأأأأل أث اء

، خلصأأأأأت إلد أن المشأأأأأرث  المقترح يحتاا  2020ثل/أكتو ر  تشأأأأأرير األ 6اجتماعها االفتراضأأأأأ  الم قود ف  
إلد إصأأأأأأأأأأأأأأالح ج ري، ثاتفقأت علد أن يقأدي إلد اللج أة ماط  عاي موجز لمأا ي بر  أن يشأأأأأأأأأأأأأأملم الفصأأأأأأأأأأأأأأل 

 كما يل : 1لم اقشتمع ثاقترح أن تكون الاطوات الالحقة لوضع اللمسات األخيرة علد الفصل 

 لج ة الفرعية مشأأأأأرثعًا كاماًل للفصأأأأأل قبل نهاية عايلا  سأأأأأت د  ال اي،  الماط   م اقشأأأأأة ب د (أ) 
 ؛2021كانون الثان /ي اير  31، مع الدعوة إلد تقديم ت ليقات خطية قبل 2020

  فبراير / أأأأأأأأأأباط ف  سأأأأأأأأأأي قد ال ي المقبل  اجتماعها ف   المشأأأأأأأأأأرث  الفرعية اللج ة سأأأأأأأأأأت قح (ب) 
 الواردة؛ الت ليقات ضوء ف  ،2021  مار /آيار أث

ال سأأاة الم قحة مر الفصأأل قبل الدثرة الثانية ثال شأأرير، الت  سأأي ر  فيها الفصأأل    سأأتو   (ا) 
 عللموافقة عليم، إلد جانب الصيرة الموحدة لدليل األمم المتحدة بشلن تج ب الم ا عات الضريبية ثتسويتها 

الماط   مر   4- 1ثأ أأارت األمانة إلد أن الت ليقات سأأتكون موضأأع ترحيب خاص فيما يت لق بالفر   - 76
ال اي، ال ي يشأأأأأأأأير إلد التحديات الت  تواجهها البلدان ال امية، ثال سأأأأأأأأيما أقل البلدان نموا، فيما يتصأأأأأأأأل حتج ب 

 :الدعوة  الم ا عات الضريبية ثتسويتهاع ثقدي ثالثة أعضاء مر البلدان ال امية الت ليقات التالية استجابة لتلد 

يتمثل ف  كيىية ضمان بقاء السلطة الماتصة ت  التحديا  ذ ا  أحد  أن  األعضاء  أحد  الح  (أ) 
 مستقلة عر إدارة الضرائب؛

 داف    حقوث  حماية  مسأللة  مر  اآلخر الجانب إلد  4-1 الفر   يشأير  أن  آخر  عضأو اقترح (ب) 
 الضرائب؛ استاداي اساءة البلدان ب ض ت ر   مستو    ثذو الضرائب،

صأأأأأأأأ و ات فيما يت لق باعتماد ثت في   م تواج  ال امية البلدان  ب ض  أن  ثالث  عضأأأأأأأأو  الح  (ا) 
 آليات حديلة لتسوية الم ا عات، ثال سيما فيما يت لق بموقف السلطات المكلفة بالرقابةع

 ث كر السيد كريسياك أعضاء اللج ة علد ذ ا الت ليقاتع 

 
 )و( من جد ل األعم ل( 3حن   القدرات )البند  - واي 

عر  عر حرنامجها ثأنشأأطتها لت مية القدراتع ثقدمت كارثلير    دعا السأأيد م سأأاا األمانة إلد تقديم - 77
لومباردث ب د يلد لمحة عامة عر ال هج ال ي يّتب م مكتب تمويل الت مية المسأأأأأأأأأأتدامة ف  حرنامجم المتصأأأأأأأأأأل 

، ثعرضأأأأأأأأأأأأأت األنشأأأأأأأأأأأأأطة الت  تم ت في ذا  19-حت مية القدرات، ثأ أأأأأأأأأأأأأارت إلد كيىية تكييفم مع ظرثأ كوفيد
ع ثأ أأأأأأارت إلد مجاالت جديدة مقترحة للدعم، مر حي ها االسأأأأأأتثمار ف  أذداأ  2021ل اي ثاألنشأأأأأأطة المقررة  

الت مية المسأأأأتدامة ثتصأأأأميم ثت في  أطر تمويل ثط ية متكاملة، ثسأأأألطت الضأأأأوء علد الكيىية الت  يسأأأأهم حها  
ت زيز دثرذأا  عمأل ت ميأة القأدرات الأ ي يقوي بأم مكتأب تمويأل الت ميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة ف  دعم األمم المتحأدة ف   

 المميز ف  مجال ال مل الضريب  الدثل ع

ثأ أأارت السأأيدة لومباردث إلد مشأأرث  إدارة الشأأؤثن االقتصأأادية ثاالجتماعية المت دد المانحير ال ي  - 78
تأدعمأم الوكأالأة ال رثيجيأة للت أاثن اانمأائ  الرام  إلد تمكير البلأدان ال أاميأة مر المشأأأأأأأأأأأأأأاركأة ثاالناراط بقأدر  

،  19-مال اللج ةع ثأكدت ب د يلد أن مكتب تمويل الت مية المسأأأأتدامة قد تكيف بسأأأأرعة مع كوفيدأكبر ف  أع
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مر خالل االست اضة عر حلقات ال مل/الدثرات التدريبية الت  ت قد بالحضور الشاص  لتحل محلها حلقات  
السأأأأأأأأأتفادة  ال مل االفتراضأأأأأأأأأية الت  سأأأأأأأأأمحت ل دد كبير مر مسأأأأأأأأأؤثل  الضأأأأأأأأأرائب مر جميع م اطق ال الم با

أنشطة المكتب ف  مجال ح اء القدراتع ثأخيرا، أحلرت اللج ة بالتحاث مستشارير أقاليميير جديدير م  يير   مر
 بالت اثن الدثل  ف  المسائل الضريبيةع

ثخاطبت إرفي و أثخيدا ألفاريز المشاركير ف  حلقات عمل افتراضية بشلن الم اذدات الضريبية ُعقدت  - 79
مر المسأأأأأأأأأؤثلير الضأأأأأأأأأريبيير ثمر مفاثضأأأأأأأأأ  الم اذدات    60ثحضأأأأأأأأأرذا    2020م ثتمو /يوليم  ف  حزيران/يوني 

حلدان ف  أمريكا الالتي يةع ثجرت حلقة ال مل باللرة ااسأأأأأأأأأبانية، ثُنّظمت بالت اثن مع أعضأأأأأأأأأاء اللج ة،   10 مر 
ادارات الضأأأأأأرائب، ثخبراء إقليميير  ثم ظمة الت اثن ثالت مية ف  الميدان االقتصأأأأأأادي، ثمركز البلدان األمريكية 

آخريرع ثأعرب المشأأأأاركون عر تلييدذم القوي ل ياي األمانة بمواصأأأألة البرنامج ثادراا مواضأأأأيع أخر  للم اقشأأأأة،  
 عمر قبيل التس ير التحويل ، ثت كل الوعاء الضريب  ثنقل األر اح، ثتج ب الم ا عات ثتسويتها 

تائج الرئيسأأأأأأأية لحلقة ال مل االفتراضأأأأأأأية بشأأأأأأألن الجوانب ال ملية ثأثضأأأأأأأح مايكل لي ارد المالمح ثال  - 80
ع ثحضأأأأأأر ذ ا  2020ثالسأأأأأأياسأأأأأأاتية لفر  الضأأأأأأرائب ف  االقتصأأأأأأاد الرقم ، الت  عقدت ف  أيلول/سأأأأأأبتمبر 

علد األقل مر البلدان ال امية( بمر فيهم أعضأأاء اللج ة ثممثلو    100مشأأاركا )م هم   160الم اسأأبة أكثر مر 
 ة ثالقطا  الااص ثاألثساط األكاديمية ثالم ظمات رير الحكوميةعالم ظمات الدثلي

ثأكد السأأأأأأأأأأيد لي ارد علد أذمية إ أأأأأأأأأأراك البلدان ال امية ف  الم اقشأأأأأأأأأأات المت لقة بفر  الضأأأأأأأأأأرائب   - 81
االقتصأأأاد الرقم  ف  ثقت مبكر، مما يالق حيزًا لزيادة قدرتها علد ج ل آرائها يؤخ  حهاع ثأ أأأارت نتائج  ف 

آراء المشأأاركير إلد أن نتائج حلقة ال مل كانت إيجاحية للراية ف  مسأأاعدتهم علد م الجة القضأأايا   اسأأتطال 
ثالايارات الراذ ة ثتقديم المشأأأأأأورة بشأأأأأألنهاع ث  اء علد ال تائج ال اجحة الت  حققتها حلقة ال مل، خط  مكتب  

 المستقبلع تمويل الت مية المستدامة ل قد م اسبات أخر  تركز علد ذ ا الموضو  ف 

ثأحلو جاك سأأأأأاسأأأأأيبيل  اللج َة بإطالث الدثرة التدريبية التمهيدية لألمم المتحدة علد اانترنت بشأأأأألن  - 82
، ثثصأأأأأأأأف بإيجا  ال  اصأأأأأأأأر الرئيسأأأأأأأأية للدثرة اسأأأأأأأأت ادًا إلد 2020إجراءات االتفاث المتبادل ف  تمو /يوليم  

ا عات ثتسأأأأأأأأأأأأأويتها، ثك لد المواد المسأأأأأأأأأأأأأتمدة  مر إجراءات االتفاث المتبادل ف  دليل تج ب الم  4الفصأأأأأأأأأأأأأل 
 م اسبات تدريبية بشلن إجراءات االتفاث المتبادلع مر

ثقدمت إيلي ا حيليت  ثسأأأأيسأأأأيليا سأأأأودري م لومات مسأأأأتكملة عر التقدي المحر  ف  الم اسأأأأبات المتوقع   - 83
ال التحضأأأأأيرية لحلقة ع ثقدمت السأأأأأيدة حيليت  إحاطة بشأأأأألن األعم 2021ثف  عاي   2020عقدذا ف  أثاخر عاي 

، حدعم مر اللج ة الفرعية  2020ال مل بشأأأألن فر  ضأأأأريبة علد الكر ون الت  سأأأأت قد ف  الر ع الرابع مر عاي 
الم  ية بفر  الضرائب البيئيةع ثستكون ذ ا الم اسبة ذ  حلقة ال مل األثلد الت  تست د إلد الفصول الم تمدة  

د الكر ونع ثتشأأأأمل األنشأأأأطة ااضأأأأافية الدثرات الدراسأأأأية الت  مر دليل اللج ة المقبل بشأأأألن فر  ضأأأأريبة عل 
ت ظمها األمم المتحدة ثم ظمة الت اثن ثالت مية ف  الميدان االقتصأأأأادي بشأأأألن المفاثضأأأأات ثالت اثن التق   علد 

 ع2021 الص يد القطري فيما يت لق بالم اذدات الضريبية ثالت  ُأرجئت إلد عاي 

جأدثل األعمأال ، مر المقرر عقأد حلقأة عمأل حول الضأأأأأأأأأأأأأأرائأب ثأذأداأ  )ا( مر    3ث موجأب الب أد   - 84
ع ثتح يقا له ا الراية، أ أأارت السأأيدة سأأودري إلد أن تبادل 2021الت مية المسأأتدامة ف  الر ع األثل مر عاي  

اآلراء المثمر حير أعضأأاء اللج ة ثالسأأيد ح يف أث اء ال مل علد يلد الب د يمكر أن ير أأد عمل مكتب تمويل  
 مية المسأأأأأأأأأأتدامة ف  حلقة ال مل الم كورةع ثمواضأأأأأأأأأأيع فر  الضأأأأأأأأأأرائب ثالحد مر أثجم عدي المسأأأأأأأأأأاثاة؛  الت
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ثالسأياسأات المالية المراعية لالعتبارات الج سأانية؛ ثالضأرائب ثاالقتصأاد رير الرسأم  ذ  مر حير المواضأيع  
لمسأتدامة، ثعدي المسأاثاة ف  رأ   المقرر ت اثلها، بااضأافة إلد تلثير الحوافز الضأريبية علد أذداأ الت مية ا

 المال ثالدخلع

ثأكأأد فريأأد حسأأأأأأأأأأأأأأ أأاثي أذميأأة تحأأديأأث الأأدثرات التأأدريبيأأة القأأائمأأة الموجودة علد اانترنأأت ثفقأأًا ألحأأدث   - 85
توجيهات اللج ةع ثأ ار إلد الاط  الرامية إلد تحديث الدثرة التدريبية التمهيدية علد اانترنت بشلن الم اذدات  

دثرة التدريبية التمهيدية علد اانترنت بشأأأأألن التسأأأأأ ير التحويل  اسأأأأأت ادًا إلد م شأأأأأورات الم اذدات  الضأأأأأريبية ثال 
الضأأأريبية القائمة ثتحديث اتفاةية األمم المتحدة ال مويجية لال دثاا الضأأأريب  حير البلدان المتقدمة ال مو ثالبلدان  

ليم خالل ذ ا الدثرة، علد التوال ع ثأ أأأأأأأأار السأأأأأأأأيد ال امية ، ثالد دليل التسأأأأأأأأ ير التحويل  ال ي تمت الموافقة ع 
  “ الدثرة التدريبية التمهيدية علد اانترنت بشأأأأأألن إجراءات االتفاث المتبادل ” حسأأأأأأ اثي إلد أنم يجري حاليًا ترجمة 

 عإلد الفرنسية ثااسبانية، ثأنم سيتم إعداد دثرة دراسية بشلن موضو  إس اد األر اح إلد الم ش ت الدائمة 

ف  م ر  ااحاطة الت  قدمها دانيال حالتز ألعضأأأاء اللج ة بشأأألن أنشأأأطة م تد  الت اثن بشأأألن  ث  - 86
، فقد أكد علد اسأأأأتجابة الم تد  للتحديات الت  تطرحها  2021المسأأأأائل الضأأأأريبية ثاألثلويات الرئيسأأأأية ل اي  

لمتوسأأأأأأأأأأأأطة األجل ثعلد أنشأأأأأأأأأأأأطتم ف  مجال التوعيةع ثقال إن اسأأأأأأأأأأأأتراتيجيات اايرادات ا 19-جائحة كوفيد
ثالضأأأأرائب ثأذداأ الت مية المسأأأأتدامة ذ  مر أذم األثلويات بال سأأأأبة لشأأأأركاء م تد  الت اثن بشأأأألن المسأأأأائل  
الضأأأأريبيةع ثكانت مجموعات األدثات ثالحلقات الدراسأأأأية الشأأأأبكية المت لقة بفر  الضأأأأرائب علد التحويالت 

بشلن الم اذدات الضريبية مر حير ال واتج التحليلية   الاارجية رير المبا رة، ثالتس ير التحويل ، ثالمفاثضات
تشأأأرير  4المقررة له ا ال ايع ثمر األمثلة علد يلد الحلقة الدراسأأأية الشأأأبكية الت  كان مر المقرر عقدذا ف  

بشألن مجموعة األدثات المت لقة بالم اذدات الضأريبية، ل ر  المالمح الرئيسأية لألداة،    2020الثان /نوفمبر  
ت دت إلد حد كبير إلد دليل األمم المتحدة للتفاث  علد الم اذدات الضأأأأأأأأريبية الث ائية حير البلدان  الت  اسأأأأأأأأ

 ع2019المتقدمة ال مو ثالبلدان ال امية ل اي 

أيضأًا م لومات مسأتكملة عر مشأرث  إدارة أصأول الب ية التحتية  ال ي يجريم مكتب  ثقدي السأيد حالتز  - 87
تمويل الت مية المسأأأأأأأأأأأأأتدامةع ثُي ف  المشأأأأأأأأأأأأأرث  ف  أر  ة حلدان رائدة )أثر دا ث  رالديش ثجمهورية ت زانيا المتحدة  

 عنشرا  ت ددة ثيتم ثنيبال(، ثذو يتللف مر حلقات عمل ثاعداد دليل عر إدارة األصول سيترجم إلد لرات م 

ثأث د أعضأأأأأأأأأأأأأأاء اللج ة علد إدارة الشأأأأأأأأأأأأأأؤثن االقتصأأأأأأأأأأأأأأادية ثاالجتماعية لماتلف األنشأأأأأأأأأأأأأأطة الت   - 88
االضأأأأأطال  حها م   الدثرة ال شأأأأأريرع ثاقترح الب ض إجراء تدريب بشأأأأألن التسأأأأأ ير التحويل  ثفقا للطرائق   تم

ع كما اقترح  2019ت ف  نيرث   ف  عاي المسأتادمة ف  حلقة عمل مكتب تمويل الت مية المسأتدامة الت  عقد
ثالتدريب علد الم املة الضأأأريبية للادمات حيثما تمس الحاجة ل لدع ثفيما   “لتدريب المدر ير”ت ظيم م اسأأأبة 

  ،يت لق بالدثرات الدراسأأية علد اانترنت، رحب األعضأأاء بالدثرة الدراسأأية المت لقة بإجراءات االتفاث المتبادل
 رحة بشلن موضو  إس اد األر اح إلد الم ش ت الدائمةعثك لد بالدثرة المقت

 
 )ح( من جد ل األعم ل( 3قض ي  الضيائب البائو  )البند  -ح    

لاصأأأت م سأأأقة اللج ة الفرعية الم  ية بمسأأأائل الضأأأرائب البيئية، ناتاليا أريسأأأتيزابال مورا، األنشأأأطة   - 89
بشأأأألن تصأأأأميم  3الفرعية، ال سأأأأيما: )أ( ُأقر الفصأأأأل المضأأأأطلع حها م   الدثرة ال شأأأأرير، ثحالة عمل اللج ة 

، ال ي يت اثل  2-5-5(؛ ثسُيستكمل القسم E/C.18/2020/CRP17ضأريبة الكر ون خالل الدثرة ال شأرير )
انب أأأاثأأأات الكر ون البحريأأأة، لي كس ال مأأأل الأأأ ي قأأأامأأأت بأأأم الم ظمأأأة البحريأأأة الأأأدثليأأأة مؤخرا؛ )ب( تفأأأاديأأأًا  

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP17
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بشأأأأأأأأأألن التجارب القطرية، حل إدراا إ أأأأأأأأأأارات إلد  7لال دثاجية، اقترحت اللج ة الفرعية عدي إدراا الفصأأأأأأأأأأل  
التمهيدي ف  الدثرة الثانية ثال شأرير، ثيتللف مر موجز   1سأُي ر  الفصأل المصأادر ال لمية الموجودة؛ )ا(  

للفصأأأول األخر ؛ )د( سأأأيتضأأأمر الدليل أيضأأأا مسأأأردا للمصأأأطلحات، كجزء مر المواد التحريرية، ثكتصأأأدير،  
ثالت اف  م هاع ثأعرب   19-سأأتقوي األمانة بإعدادا، مع إحرا  دثر ضأأريبة الكر ون ف  التصأأدي لجائحة كوفيد

 د مر أعضاء اللج ة ثالمراقبير عر تلييدذم، بما ف  يلد ما يت لق بال قطة األخيرةععد

ثُطلب إلد اللج ة أن ت ظر ف  خمسأأأة مشأأأاريع فصأأأول سأأأُتدرا ف  دليل اللج ة المقبل بشأأألن فر   - 90
 1، ثمرفقم  “مقدمة لواضأأأأ   السأأأأياسأأأأات”مر الدليل   2ضأأأأريبة علد الكر ونع ثقدمت السأأأأيدة حيليت  الفصأأأأل 

( للموافقة ال هائية عليمع  E/C.18/2020/CRP.45) “فر  ضأأأأأريبة علد الكر ون ف  سأأأأأياث األمم المتحدة”
ثسأأأأبق أن نوقش الفصأأأأل ثالمرفق ف  الدثرة ال شأأأأرير ثُنقِّح ثفقًا للت ليقات الواردة، ال سأأأأيما لتحسأأأأير انسأأأأياب  

ضأأأأأأريبة   1توفير م اقشأأأأأأة أكثر تفصأأأأأأياًل ثتوا نًا لةليات البديلة لتسأأأأأأ ير الكر ونع ثثضأأأأأأع المرفق  الفصأأأأأأل ث 
الكر ون ف  سأأياث الجهود األثسأأع نطاقًا الت  تب لها األمم المتحدة )بما ف  يلد اتفاث باريس، ثأذداأ الت مية 

 مر الدليلع 1ثالمرفق   2 المستدامة(ع ثأث د أعضاء اللج ة علد عمل اللج ة الفرعية ثأقرثا الفصل

مر التصأأأأأأميم إلد اادارة: التطبيق ال مل  لضأأأأأأريبة  ” 4ثم عرضأأأأأأت السأأأأأأيدة أريسأأأأأأتيزابال الفصأأأأأأل  - 91
ح  ( للموافقأة ال هأائيأةع ثنوقش ذأ ا الفصأأأأأأأأأأأأأأأل ف  الأدثرة ال شأأأأأأأأأأأأأأرير ثُنقِّ E/C.18/2020/CRP.44)  “الكر ون 

ماتلف ااجراءات ثالاطوات الال مة لت في   4لتحسأأير سأأهولة قراءتم ثادراا أمثلة إضأأافيةع ثثصأأف الفصأأل 
ضريبة الكر ون، ب د تصميمهاع ثأث د أعضاء اللج ة علد ذ ا ال ملع ثاقترح عضوان إدخال ت ديالت طىيفة  

 أة الفرعيأة، بأإدمأاا تلأد الت ليقأات  علد ال ص تت لق بأاألمثلأة القطريأةع ثقأامأت األمأانأة، بأالتشأأأأأأأأأأأأأأأاثر مع اللج
 مر الدليل بصيرتم الم دلةع 4الدليل أث اء الدثرة، ثأقرت اللج ة الفصل  ف 

( للم اقشأأأأأة  E/C.18/2020/CRP.46)  “اسأأأأأتاداي اايرادات” 5ثعرضأأأأأت السأأأأأيدة حيليت  الفصأأأأأل   - 92
توفير دليل للم  يير حت في  ضأريبة الكر ون، مر ثاضأ   السأياسأات إلد  5الرر  مر الفصأل   األثلدع ثكان

المسأأأتويات الف ية، لفهم الت قيدات المتصأأألة باسأأأتاداي اايرادات المتلتية مر ضأأأريبة الكر ون ث  ض المسأأأائل  
ت  آراء اللج ة، خاصأأأأة  الت  يت ير مواصأأأألة بحثها ف  ااطار الوط   المحدد لكل م همع ثطلبت السأأأأيدة حيلي

ث شأألن م اقشأأة أثجم االسأأتاداي المحتملة ل يراداتع ثأ أأار أعضأأاء اللج ة إلد  5بشأألن الهيكل ال اي للفصأأل 
ثجاذة ذ ا الفصل ثدعوا إلد ت ميمم عر طريق ت مية القدراتع ثاقترح أحد األعضاء إجراء ت ديالت لتحسير  

الكر ون، ثالكفاءة االقتصأأأأأأأادية الشأأأأأأأاملة، ثال القة حير    ثضأأأأأأأوح الم اقشأأأأأأأة بشأأأأأأألن األر اح المزدثجة لضأأأأأأأريبة
 اايرادات الت  يتم تحصيلها بالضرائب علد الطاقة مقاحل تس ير الكر ونع

قبول الجمهور ضأأأأريبة الكر ون: ال مويا االفتراضأأأأ   ”  “ XX” ثعرضأأأأت السأأأأيدة أريسأأأأتيزابال الفصأأأأل   - 93
( للم اقشأأأأأأأأأة األثلدع ثناقشأأأأأأأأأت اللج ة ف  دثرتها  E/C.18/2020/CRP.43)   “ ثاآلثار علد السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة ال امة 

ال شأأأرير ضأأأرثرة إعداد جزء يت لق بقبول ضأأأريبة علد الكر ون؛ ث  د م اقشأأأة دةيقة داخل اللج ة الفرعية، تقرر  
أن يكون الجزء المت لق بقبول ضأريبة الكر ون فصأال مسأتقال قائما ح اتم مر الدليل )ال يزال ثضأ م ضأمر الدليل 

ثالثة أكاديميير )سأأأفيركر جارر    “ XX” يد، ثذ ا ذو سأأأبب ترةيمم رير المحدد(ع ثأعد الفصأأأل بحاجة إلد تحد 
 ع 2020ثنيكال  ذاريي و ثسيمون مات (، است ادا إلد عر  ُقدي ف  اجتما  اللج ة الفرعية ف   باط/فبراير  

فرعا   “XX”ل  ثطلبت السأأأأأيدة أريسأأأأأتيزابال آراء اللج ة بشأأأأألن ما إيا كان ي بر  أن يتضأأأأأمر الفصأأأأأ - 94
ي ر  أمثلة ثاقوية، ثدعت األعضأأأأأاء إلد المسأأأأأاذمة ف  ذ ا الفر ع ثاتفق أعضأأأأأاء اللج ة علد أن الفصأأأأأل  

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.45
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.44
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.46
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.43
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يحتاا إلد نهج عمل  أكثر ثأن األمثلة قد تكون ثسأأأأأيلة لتحسأأأأأير سأأأأأهولة القراءةع ثاقترح أحد أعضأأأأأاء اللج ة 
 إعادة صيارة مثال ك دا توخيًا لمزيد مر الدقةع

)التفاعل حير ضأأريبة الكر ون ثالقواعد ثالصأأكوك األخر (   6، عرضأأت السأأيدة حيليت  الفصأأل ثأخيراً  - 95
(E/C.18/2020/CRP.47  للم اقشأة األثلدع ثكان الهدأ مر الفصأل )ت اثل مسأللة التفاعل حير ضأريبة  6

خر  الت  تضأأأأأأأع )ضأأأأأأأم ا أث صأأأأأأأراحة( سأأأأأأأ رًا للكر ون أث علد ال كس  الكر ون ثمجموعة مر الصأأأأأأأكوك األ
يلد، تافض تكلفة الم تجات الت  تحتوي علد الكر ونع ثي ّيم الفصأأأأأأأأل ذ ا التفاعالت باتبا  نهج موجم   مر

 نحو تحقيق األذداأع

متبع فيمع  ثال هج ال 6ثطلبت السأيدة حيليت  رأي اللج ة بشألن ما إيا كانت توافق علد نطاث الفصأل  - 96
ليشأأمل توجيهات عملية أكثر بشأألن الجوانب   4-6ثاسأأتفسأأرت بصأأفة خاصأأة عما إيا كان ي بر  توسأأيع الفر  

المحددة للسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة ثالت في  الت  ي بر  للبلدان ال امية أن ت ظر فيها ع د تطبيق ضأأأأأأأأأأريبة الكر ون باالقتران 
 إصالح جوذري ل عانات الماصصة للوقود األحفوريع مع

ث أعضاء اللج ة اللج َة الفرعية علد ضمان أن يتضمر الفصل توجيهات عملية ثموجزة للبلدان ثح - 97
ال امية بالتركيز علد القضأأأأايا األثثق صأأأألة بالبلدان ال امية، مثل ااعانات، ثعلد الحد مر م اقشأأأأة الجوانب  

 األقل أذمية، مثل حرامج تحديد سقف االنب اثات ثتداثلهاع

السأأأأأيدة أريسأأأأأتيزابال ثالسأأأأأيدة حيليت  كلمتها حتوجيم الشأأأأأكر إلد جميع المشأأأأأاركير    ثاختتمت كل مر - 98
اللج ة الفرعية علد عملهم ثالد أعضأأأأأأأأأأاء اللج ة ثالمراقبير علد ت ليقاتهمع كما  أأأأأأأأأأكرتا السأأأأأأأأأأيد مونيانيزا  ف 
الت ليقات األمانة ال امة علد مسأأأأأأأأأاذمتم كجهة ت سأأأأأأأأأيق للج ة الفرعية ف  السأأأأأأأأأ ة السأأأأأأأأأابقةع ثالحظتا أن   مر

 ااضافية علد الفصول الت  نوقشت ستحظد بالترحيب حتد األسبو  األثل مر كانون األثل/ديسمبرع

 
المسةةةةةةةة ئل يات األهمو    لنسةةةةةةةةب  للبلدا  الن مو   : اآلث ر الضةةةةةةةةييبو  لدقتصةةةةةةةة د اليقمي - ط   

 )ط( من جد ل األعم ل( 3 )البند

ة باآلثار الضأأأأريبية لالقتصأأأأاد الرقم ، آرت رثلوفسأأأأأر،  قدي الم سأأأأق المشأأأأارك للج ة الفرعية الم  ي - 99
م لومات مسأأأأأأأأأأأتجدة عر ال مل المت لق بالمسأأأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأأأريبية المتصأأأأأأأأأأألة حرقم ة ”الوثيقة المطرثحة لل قاإل  

(ع ثقال إن الوثيقة مقسأأأأأأمة إلد ثالثة أجزاءع فالجزء األثل ذو تقرير  E/C.18/2020/CRP.41االقتصأأأأأأاد“ )
الم سأأأأأأأأأأقير ال ي ي ر  بالتفصأأأأأأأأأأيل ال مل الم جز، بما ف  يلد القرار ال ي تم التوصأأأأأأأأأأل إليم ف  االجتما  

 يادة راجات بانسال ثكارلو  حرثتوعاألخير حتشكيل فريق صيارة ب 

ثيتضأأأأأأأأأأمر الجزء الثان  موجزًا مقتضأأأأأأأأأأبًا للت ليقات الواردة مر األعضأأأأأأأأأأاء ثالردثد الواردة مر فريق  - 100
الصيارةع أما الجزء األخير فيتللف مر أر  ة مرفقاتع ثالمرفق األثل ذو االقتراح ال ي قدمم فريق الصيارة،  

ثالثالث الت ليقات المقدمة مر األعضأاء ثردثد فريق الصأيارة، الت  جم ت  ف  حير يتضأمر المرفقان الثان  
حسأأأأأأأأأأأأب ثقت تلقيهاع ثيتضأأأأأأأأأأأأمر المرفق الرابع ت ليقات ثردت مر مجلس الواليات المتحدة لألعمال التجارية 

 الدثلية ثردثدًا مر فريق الصيارةع

ف أجزاء االقتراح، مبر ًا القرارات ثاسأت ر  السأيد رثيلوفسأر مع المشأاركير الجوانب الرئيسأية لماتل - 101
بأأاء ف  الصأأأأأأأأأأأأأأيرأأة   12المطلو أأة مر الأأدثرةع ثمر ذأأ ا القرارات مأأا إيا كأأان ي بر  إدراا مأأادة تحمأأل الرقم  

مر اتفاةية األمم المتحدة ال مويجية لال دثاا الضأأأأأأأأأأأأريب  حير البلدان المتقدمة ال مو    2021المسأأأأأأأأأأأأتكملة ل اي  

https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.47
https://undocs.org/ar/E/C.18/2020/CRP.41
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ي بر  أن يكون ذأأ ا الحكم مأأادة ف  نص االتفأأاةيأأة ال مويجيأأة )مع  أأأأأأأأأأأأأأرح(  ثالبلأأدان ال أأاميأأة، ثمأأا إيا كأأان  
مجرد حديل ف  الشأرحع ثم أعرب  ميلم الم سأق المشأارك، باباتوندي فاثلر، عر  أكرا لفريق الصيارة ثلكل  أث

 مر أدلد حت ليقاتع

واد أخر   بأأاء، يحأأدد الت أأاريف ثالتفأأاعأأل مع م  12ثم قأأدي السأأأأأأأأأأأأأأيأأد حرثتو عرضأأأأأأأأأأأأأأأا عأأامأأا للمأأادة   - 102
االتفأاةيأة ال مويجيأةع ثُأث   علد فريق الصأأأأأأأأأأأأأأيأارأة ثاللج أة الفرعيأة، علد الررم مر تبأاير اآلراء بشأأأأأأأأأأأأأألن   ف 

 االقتراح، لحسر عملهما ثلسرعة تقديمهما حال مقترحا لموضو  مثير للجدل الشديد علد الص يد ال الم ع

ظات ماتلفة تلييدا لالقتراحع ثأ أارثا إلد ثتداثل أعضأاء اللج ة بشألن االقتراح، ثأحد  ب ضأهم مالح - 103
أن ذ ا االقتراح قد يتيح تبسأأأأأأأي  ال ملية بال سأأأأأأأبة لل ديد مر البلدان ال امية، مما يسأأأأأأأهل التصأأأأأأأدي للتحديات 
المت لقة بفر  ضأأأأأأأأرائب علد االقتصأأأأأأأأاد الرقم ع ثقد يسأأأأأأأأاعد أيضأأأأأأأأا علد تهيئة أجواء تكفل تكافؤ الفرص  

جهات الفاعلة ف  األسأأواثع ثلوح  أن البلدان ال امية سأأتتلقد موارد تشأأتد  بضأأمان أن يدفع الضأأرائب جميع ال
الحاجة إليها مر اايرادات الت  تحصل عليها مر فر  ضرائب علد االقتصاد الرقم ، للمساعدة ف  تحقيق  

ع إلد أذداأ الت مية المسأأأأأأأأأتدامةع ثأ أأأأأأأأأير إلد أن الحكم المقترح يمكر أن يكون دليال مفيدا للبلدان الت  تتطل
ثضأأأع تشأأأري ات محلية بشأأألن فر  الضأأأرائب علد الادمات الرقمية اآللية، حتد لو لم تكر طرفًا ف   أأأبكة  

 م اذدات ثاس ة ال طاثع

ثمر نأاحيأة أخر ، ُأثيرت  أأأأأأأأأأأأأأوارأل بشأأأأأأأأأأأأأألن ذأ ا االقتراحع ثكأان مر أحر ذأا نطأاث االقتراحع فم هم  - 104
لتحدي المتمثل ف  فر  ضأأأأأأأأأأأأرائب علد االقتصأأأأأأأأأأأأاد  أأأأأأأأأأأأكد ف  قدرة المقترح علد الت امل بف الية مع ا مر

الرقم ع ثأ أير إلد أنم، حتد ف  حالة ثجود مزايا ثاضأحة القتطا  الضأريبة مر الم بع، مثل سأهولة اادارة، 
تطبق قاعدة تحديد المصأأأأأأأأأأأدر دثن أن يؤخ  ف  الحسأأأأأأأأأأأبان مكان المسأأأأأأأأأأأت مل ثتركز علد مكان الدفع، حدال 

لد يلد، أ أأأأير إلد أن مر  أأأألن االقتراح المت لق حترطية المدفوعات الت  مكان تقديم الادمةع ثاضأأأأافة إ مر
ألف   12يقوي حها األفراد أن يضأأأأأأأأأأأيف درجة كبيرة مر الت قيد ااداري ثال يتسأأأأأأأأأأأق مع ال هج المتبع ف  المادة 

 درعباستب اد مدفوعات األفرادع ثأ ير أيضا إلد أن ال بء الضريب  يمكر أن يتحملم الم يمون ف  حلد المص

ثعالثة علد يلد، أ أأأأار ب ضأأأأهم إلد أن ذ ا الحكم حكم ث ائ ، يتطلب إجراء مفاثضأأأأات تقتضأأأأ   - 105
قأدرا كبيرا مر الموارد ثتسأأأأأأأأأأأأأأتررث ثقتأا طويال، دثن ضأأأأأأأأأأأأأأمأان التوصأأأأأأأأأأأأأأل إلد اتفأاثع ثأُعرب عر رأي مفأادا 

فائدةع ثلوح  أيضأأأأأأأأأأأأأأا  المرجح أن تكون اايرادات مر ذ ا االقتراح م افضأأأأأأأأأأأأأأة ثأن التكلفأة قد تفوث ال مر أن
 المادة المقترحة ال يرجح أن تكون ف الة ألنها حكم ث ائ  يس د إلد م الجة مشكلة مت ددة األطراأع أن

ثُأثيرت أيضأأا ت ليقات عامة علد ذ ا االقتراح، م ها أن ذ اك مجاال لتحسأأير االقتراحع ثلوح  أنم،  - 106
ن ف  البداية، مر المرجح أن يترير يلد ف  المسأأأأأأأأأتقبل  ررم أن اايرادات قد تكون م افضأأأأأأأأأة بال سأأأأأأأأأبة للبلدا

عالم تزداد فيم الرقم ة ثيزداد عدد سأأأكانمع ثاضأأأافة إلد يلد، علد الررم مر أن اايرادات الت  يحصأأألها   ف 
ب ض البلدان قد تكون م افضأأأأأأة، مر المرجح أن يحقق ب ض البلدان دخال كبيرا مر تلد اايراداتع ثأ أأأأأأار  

أن ما اقُترح يلخ  ف  االعتبار ال مل ال ي قامت بم مجموعات أخر ، ثعلد ثجم التحديد أحد األعضأأاء إلد 
ااطار الجامع المت لق حت كل الوعاء الضريب  ثنقل األر اح ال ي ثض تم م ظمة الت اثن ثالت مية ف  الميدان  

 مل لضأأمان توافق  االقتصأأادي/مجموعة ال شأأريرع رير أن ب ضأأهم رأ  أن مر األفضأأل انتظار نتائج ذ ا ال
 أي حديل لألمم المتحدة مع نهج مت دد األطراأع
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باء بشألن الادمات الرقمية   12ث  د م اقشأة سأبل المضأ  قدما، صأوت األعضأاء لصأالح إدراا المادة  - 107
ف  الأدثرة الحأاديأة ثال شأأأأأأأأأأأأأأرير، علد ررار مأا اقترحأم فريق   2021اآلليأة ف  االتفأاةيأة ال مويجيأة بصأأأأأأأأأأأأأأيرأة عأاي 

 عثالشرح  ةع ثف  الدثرة الثانية ثال شرير، سُيطلب إلد اللج ة أن تضع الصيرة ال هائية ل ص المادة الصيار 

م اقشأأأأأات بشأأأأألن الجوانب التق يةع ثأحد  األعضأأأأأاء عددًا مر المالحظات    ثم قاد السأأأأأيد رثيلوفسأأأأأر - 108
ال ت ص علد عتبة، مما يج ل تطبيق ذ ا الحكم أ أأأأأد قليال   2ع ثُأ أأأأأير إلد أن الفقرة 2ث  1بشأأأأألن الفقرتير 

مر تطبيق ضأأريبة علد الادمات الرقمية: يمكر أن ت طبق علد المدفوعات الصأأريرة جداع ثأ أأير أيضأأا إلد 
ر المسأأتصأأوب االنتظار حتد ت مو م شأألة األعمال ثتحقق الر ح قبل تطبيق مسأأتو  الضأأرائب المتوخد أن م

ف  المادةع ثُأ أأير إلد أن ا أأتراط اقتطا  الجميع الضأأريبة يج ل االقتراح م قدا، ال سأأيما ع دما يت لق األمر  
ة أعباء اقتطا  الضأأأأأأريبة حوسأأأأأأطاء مالييرع ثأ أأأأأأير أيضأأأأأأا إلد أن مر األفضأأأأأأل عدي تحميل األعمال التجاري

 المدفوعات الصريرةع مر

ثرد السأأأأيد بانسأأأأال علد يلد فلثضأأأأح أنم يمكر م الجة مسأأأأللة ال تبات، ثيمكر اسأأأأتاداي ضأأأأريبة  - 109
الم أادلأة ف  اله أد مثأاال يحتأ   بأمع ثيت ير تكييف يلأد مع حأالأة كأل حلأدع ثمر  أأأأأأأأأأأأأأألن ذأ ا ال تبأة المحليأة 

ريرة ثترطية األفرادع رير أن ب ض األعضأأأاء رأثا أنم ي بر  تحديد ال تبة تحل أيضأأأا مسأأأللة المبالو الصأأأ أن
الحكم الت اذدي نفسأأأأمع ثأعرب ب ض األعضأأأأاء عر قلقهم بشأأأألن كيىية سأأأأير عملية االقتطا  مر جانب  ف 

 أأأأأأأأأركات بطاقات االئتمان، نظرا ألنم سأأأأأأأأأتكون ذ اك مدفوعات ماتلفة كثيرة ُتدفع بم دالت ماتلفةع ثأ أأأأأأأأأار  
 “ ف  األرج تيرعPaisحرثتو إلد أنم يتاح للبلدان خيارات يمكر تطبيقها، مشيرا إلد ضريبة ”السيد 

، أ أأأأأأأأأير إلد أن ذ ا الفقرة تتسأأأأأأأأأم حدرجة كبيرة مر االحتكار ثالمرثنة، إي تتيح 3ثفيما يت لق بالفقرة   - 110
تج ب الضرائب المفرطةع  خيار فر  الضرائب علد أسا  صاأ، ال ي مر  لنم أن يقطع  وطا ب يدا ف  

رير أنم لوح  أنم ال حد مر ت اثل المسأأأأائل المت لقة حتوقيت طلب دافع الضأأأأرائب إخضأأأأاعم للضأأأأرائب علد  
أسأأأأا  صأأأأاأع ثأ أأأأير ك لد إلد أن التطبيق قد يشأأأأكل تحديا إيا لم تحدد الشأأأأرثط بشأأأأكل أثضأأأأحع ثأ أأأأار  

لمشأأأرث  بشأأألن تحديد نسأأأبة الر حيةع ثأُعرب  األعضأأأاء أيضأأأا إلد ضأأأرثرة ال ظر ف  رأي األقلية المقترح ف  ا
ف  المائة مرتف ة للرايةع كما أن تحديد الر حية بال سأبة لمجموعة ما يتطلب   30عر القلق مر أن نسأبة الأأأأأأأأأأأأأأأ 

دراسأأأأأأة خاصأأأأأأة ف  الحاالت الت  توجد فيها  أأأأأأركات ليس لها حسأأأأأأابات موحدةع ثأُعرب أيضأأأأأأا عر  أأأأأأوارل  
ء عر المهأاي االعتيأاديأة الت  تؤد  ف  مكأان آخر ع أد تطبيق ذأ ا الفقرةع  دثل ااقأامأة قأد ال تم ح إعفأا أن مر

ع األعضأأأأأأاء علد تقديم اقتراحات  جِّ ثاقترح أحد األعضأأأأأأاء اقتطا  األر اح االعتيادية مر نسأأأأأأبة الر حيةع ث أأأأأأُ
ية،  بشألن الت اريف الت  مر  ألنها أن تسأاعد علد تطبيق ذ ا المادةع ثأعرب عر الترحيب باالقتراحات الاط

ثأفيد بلن اللج ة الفرعية ست اقشهاع ثردا علد يلد،  رح ممثلو فريق الصيارة األسباب الم ط ية الختيار رقم 
ف  المائة ثأسباب اعتقادذم بلنها لر تؤدي إلد فر  ضريبة مرتف ة ف لياع ث رحوا أيضا أن اقتراح فريق   30

 االعتياديةعالصيارة ال يمّيز حير األر اح االعتيادية ثاألر اح رير 

، أ أأأأأأير إلد أنها تت اثل مسأأأأأأللت  ال طاث ثقاعدة تحديد المصأأأأأأادر، ثسأأأأأأيكون  4ثفيما يت لق بالفقرة   - 111
المهم تحديد الادمات الت  تقديع ثأ أأأأأير أيضأأأأأا إلد أن ب ض الادمات، مثل ااعالنات علد الم صأأأأأات   مر

ير توسأأأيع ال طاث لج ل الوالية القضأأأائية الت  االجتماعية، رير مشأأأمولة حه ا الفقرةع ثل لد، اقُترح أنم قد يت 
ياضأأأأع لها ”المسأأأأت مل“ تشأأأأمل الواليات القضأأأأائية الت  توجد فيها أعداد كبيرة مر المسأأأأت ملير ثعدي التركيز  

ألف تسأأأأأتب د الادمات الت  تقدي   12فق  علد الواليات القضأأأأأائية الت  يتم فيها الدفعع ثأ أأأأأير إلد أن المادة 
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بأاءع ثاقُترح توسأأأأأأأأأأأأأأيع نطأاث ت ريف الأدفعع ثُطلأب إلد   12إن ذ أاك ت أاقضأأأأأأأأأأأأأأأًا ف  المأادة  لألفراد، ثمر ثم فأ
 األعضاء أيضا ال ظر ف  إدراا الادمات الرقمية ف  نهاية الفقرةع

، أُعرب عر قلق مر أن تشكل ذ ا الفقرة ثررة محتملة حيث يمكر إقامة م شلة 5ثفيما يت لق بالفقرة   - 112
ع  7 باء، ثلك  ت امل حدال مر يلد بموجب المادة  12تج ب ثقوعها ف  نطاث المادة  دائمة يات ثظائف دنيا ل

 ثردا علد يلد، اقُترح م الجة ذ ا المسللة عر طريق أحكاي مكافحة إساءة االست مالع

، باصأأوص إسأأ اد قاعدة تحديد المصأأدر إلد حالة دافع الضأأرائب، أ أأير إلد 6ثفيما يت لق بالفقرة   - 113
يلد ذو تبسأأأأأأأي  التطبيق ثاادارةع رير أنم أ أأأأأأأير إلد أنم، إيا كانت قواعد تحديد المصأأأأأأأادر  أن الرر  مر  

 ماتلفة لتشمل جميع الزثايا، فإن يلد سيج ل مر الص ب حل مشكلة اال دثاا الضريب ع

ثُثجم الشأأأأأأأكر إلد اللج ة الفرعية ثفريق الصأأأأأأأيارة علد عملهماع ثاُتفق علد أن ي ظر ف  مسأأأأأأأائل   - 114
، سأأأأُيدعد إليم 2020ة ف  اجتما  للج ة الفرعية ف  تشأأأأرير الثان /نوفمبر أث كانون األثل/ديسأأأأمبر  الصأأأأيار

 جميع أعضاء اللج ةع

 
 )ي( من جد ل األعم ل(   3المع مل  الضييبو  لمش ريع المس عدة اإلنم ئو  اليسمو  )البند   -ي    

ية لمشأأأأأأاريع المسأأأأأأاعدة اانمائية الرسأأأأأأمية، أحلرت م سأأأأأأقة اللج ة الفرعية الم  ية بالم املة الضأأأأأأريب - 115
 58 ع ث ما أن الفقرة2020أيلول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر    23ث    22مارلير باركر، عر اجتما  اللج ة الفرعية الم قود ف   

مر خطة عمل أديس أبابا الصأأأأأادرة عر المؤتمر الدثل  الثالث لتمويل الت مية تشأأأأأير إلد ”م ونة مر حكومة  
يشأأير إلد المشأأاريع الت  تمولها الجهات    2007التوجيهية ال ي أُعد ف  عاي   إلد أخر “ ثأن مشأأرث  المباد 

المأأأأأأأ كرة  ف   الواردة  التوجيهيأأأأأأأة  المبأأأأأأأاد   أن  إلد  بأأأأأأأااجمأأأأأأأا   الفرعيأأأأأأأة  اللج أأأأأأأة  خلصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت  المأأأأأأأانحأأأأأأأة، 
E/C.18/2020/CRP.30  شأأأأألن الم املة الضأأأأأريبية لمشأأأأأاريع الم ونة المقدمة  )المباد  التوجيهية الم قحة ب

)توصأأأأأية بشأأأأألن    E/C.18/2020/CRP.31مر حكومة إلد أخر ( ثالتوصأأأأأية المقترحة المدرجة ف  الم كرة 
ونة مر حكومة إلد أخر (، ي بر  اافصأأأأأأاح ال ل   عر األحكاي المت لقة بالم املة الضأأأأأأريبية لمشأأأأأأاريع الم 

تشأأير إلد ”م ونة مر حكومة إلد أخر “ ثليس إلد ”المسأأاعدة اانمائية الرسأأمية“؛ ثمر  أألن يلد تفادي   أن
 أأأد ف  أن المسأأأاعدة المقدمة مر حكومة إلد أخر  مشأأأمولة بالمباد  التوجيهية ثالتوصأأأية برض ال ظر   أي
 البلدان الت  تقدي ذ ا المساعدةع عر

اجتما   ثأحلرت أيضا عر ب ض الترييرات األخر  الت  أدخلت علد المباد  التوجيهية الم بثقة عر - 116
اللج ة الفرعية، بما ف  يلد التوضأأأأأيحات الت  ُأدخلت علد التفسأأأأأيرات المقدمة فيما يت لق بإسأأأأأاءة اسأأأأأتاداي 

جل إدارة ااعفاءات فيما يت لق  إعفاءات ضأأأأريبة ال يمة المضأأأأافة ثاسأأأأتاداي نظاي اادارة اآلل  للجمارك مر أ
 بالسلع المستوردةع

ثانتقلت إلد التوصأية المقترحة، فالحظت أن رأي اللج ة الفرعية، ال ي  أاطرا المشأاركون ف  حلقة  - 117
مع لج ة المسأأأأأأأأاعدة اانمائية التاب ة لم ظمة الت اثن    2020ال مل المشأأأأأأأأتركة الت  عقدت ف   أأأأأأأأباط/فبراير  

ن االقتصأأأأأادي، ذو أنم ي بر  أن تكون ذ اك  أأأأأفافية أكبر فيما يت لق بالم املة الضأأأأأريبية  ثالت مية ف  الميدا
للم ونة المقدمة مر حكومة إلد أخر ع ثعقب م اقشأة مشأرث  أثل ف  الدثرة ال شأرير، ُعدلت التوصأية لتلخ  

أن التوصأأأأأأأأأأية ف  االعتبار ب ض الشأأأأأأأأأأوارل الت  أُعرب ع ها أث اء تلد الم اقشأأأأأأأأأأةع ثلئر كان مر الواضأأأأأأأأأأح  
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المت لق باافصأأأأأأأأأاح عر األحكاي المت لقة بالضأأأأأأأأأرائب ف  اتفاقات   6ملزمة، فإنها تبر  المبدأ التوجيه    رير
 المساعدة، ثتشدد عليم، بطريقة تحتري ضرثرة سرية الم لومات المت لقة حداف   الضرائبع

لزمة، ثان كان مر الملمول أن يراذا  ثيّكرت السيدة باركر اللج ة أخيرًا بلن المباد  التوجيهية رير م - 118
المتفاثضأأأأون علد اتفاقات المسأأأأاعدة مفيدة ثأن يح ثا ح ث األعداد المتزايدة مر الجهات المانحة الت  لم ت د  

 تطلب إعفاءات ضريبية للم ونة المقدمة مر حكومة إلد أخر ع

طبيق المبأاد  التوجيهيأة علد ثأعر أت يأان  أأأأأأأأأأأأأأيونو عر تألييأدذأا للمبأاد  التوجيهيأةع ثفيمأا يت لق حت - 119
جميع مشأأأأأأأأأاريع الم ونة المقدمة مر حكومة إلد أخر ، أ أأأأأأأأأارت إلد أنها ال ت تر  علد ذ ا التريير، ثمع  
يلد ي بر  أن يوضأأأأع ف  االعتبار أن المسأأأأاعدة اانمائية الرسأأأأمية ثالت اثن فيما حير حلدان الج وب ياتلفان  

 ، ثي بر  م املتهما عموما بطريقة ماتلفةعاختالفا جوذريا، ثال ي بر  الال  حي هما

ثأعر ت أيضأأأأأأأأا عر ب ض القلق إ اء الجزء المت لق بالشأأأأأأأأفافية مر المباد  التوجيهية، مشأأأأأأأأيرة إلد  - 120
ب ض الجهات المانحة ثالبلدان المتل ية قد تكون لها سأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأة ماتلفة فيما يت لق ح شأأأأأأأأأأأأأر أحكاي اتفاث   أن

ذامشًا أكبر لكل مر الجهات المانحة ثالمتل يةع   6المساعدةع ثل لد السبب، اقترحت أن يتيح المبدأ التوجيه   
يبدث ذ ا التريير م اسأأأباع ث  د م اقشأأأة   ثرّدت السأأأيدة باركر بلنم، نظرا ألن المباد  التوجيهية رير ملزمة، ال

موجزة، اُتفق علد أن تقوي األمانة، بالتشأأأأأأأأاثر مع السأأأأأأأأيدة  أأأأأأأأيونو ثالسأأأأأأأأيدة باركر، بصأأأأأأأأيارة اقتراح حتريير  
ال يقترح اافصأأأأأأأأأاح ال ل   عر أحكاي اتفاث   6تفسأأأأأأأأأيرات المباد  التوجيهية يوضأأأأأأأأأح أن المبدأ التوجيه    ف 

 بعتتصل بالضرائ المساعدة الت  ال

ثأعرب أعضأأأأأأأأأأأأأأاء اللج أة ثالمراقبون الأ ير تأدخلوا عر تألييأدذم بصأأأأأأأأأأأأأأفأة عأامأة للموافقأة علد المبأاد   - 121
 التوجيهية ثالتوصية، ثلك هم اتفقوا أيضا علد إمكانية ت ديل التفسيرات علد ال حو المقترح أعالاع

  فصأأاح ال ل   عر رير أن إحد  أعضأأاء اللج ة  أأككت ف  الحاجة إلد توصأأية م فصأألة بشأألن اا - 122
األحكاي المت لقة بالم املة الضأريبية لمشأاريع الم ونة المقدمة مر حكومة إلد حكومةع ثتسأاءلت عر األسأا   
ال ي تقوي عليم اا أأأأأأأأأارة إلد ”توافق ثاسأأأأأأأأأع ف  اآلراء“ ف  التوصأأأأأأأأأية، ثتسأأأأأأأأأاءلت عما إيا كان ي بر  للج ة 

لد يلد، أثضأحت الم سأقة ثاألمانة أن التوافق الواسأع  ت تمد توصأيات، ثذو نهج لم تتب م مر قبلع ثردا ع أن
اآلراء ي كس اآلراء الت  أُعرب ع هأا بأااجمأا  خالل حلقأة ال مأل المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة حير اللج أة الفرعيأة ثلج أة   ف 

المسأأأأأأأاعدة اانمائية التاب ة لم ظمة الت اثن ثالت مية ف  الميدان االقتصأأأأأأأادي، ثأ أأأأأأأارتا إلد أن اللج ة مدعوة  
االتفاث علد ثجود ذ ا التوافق ف  اآلراءع ثالحظت األمانة أيضأأأأأأأأا أن أعضأأأأأأأأاء سأأأأأأأأابقير ف  اللج ة اآلن إلد 

اعتمدثا بالف ل توصأية ف   أكل مدثنة لقواعد السألوك بشألن الت اثن ف  مكافحة التهرب مر دفع الضأرائب  قد
 عتماد التوصيةععلد الص يد الدثل ع ثأعرب أعضاء آخرثن ثمراقب ثاحد ف  مداخالتهم عر تلييدذم ال

، ثعلد المبأأأاد  E/C.18/2020/CRP.31ثثافقأأأت اللج أأأة علد التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة الواردة ف  المأأأ كرة   - 123
 رذ ًا حت ديل التفسيرات علد ال حو الم كور أعالاع E/C.18/2020/CRP.30التوجيهية الواردة ف  الم كرة 

مر تفسأأأأأأأأأأأأأأيرات المبأاد    48ثقأدمأت األمأانأة مشأأأأأأأأأأأأأأرثعأًا أثل للترييرات المقترح إدخأالهأا علد الفقرة   - 124
التوجيهية، الت  تهدأ إلد مراعاة الشارل ال ي أعر ت ع م السيدة  يونوع ث  د م اقشة قصيرة، ُقدمت نساة  

ال ساة الجديدة إلد أنم ”ععع كما ذو الحال بال سبة لجميع المباد  التوجيهية، ال يفر  المبدأ م قحةع ثتشير 
أي ت هأأد ملزي علد البلأأدان المتل يأأة ثالجهأأات المأأانحأأة“ع ثأقرت اللج أأة الصأأأأأأأأأأأأأأيرأأة الجأأديأأدة ب أأد   6التوجيه   

 أ ارت السيدة  يونو إلد أنها تستطيع قبول ااضافة المقترحةع أن
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 األعضاء اللج ة الفرعية علد عملها ال ي اختتم ح جاحعث كر   - 125

 
 )ل( من جد ل األعم ل( 3مس ئل أخيى مطي ح  للنظي فاه  )البند  -ك ف  

أ أأار السأأيد بانسأأال إلد أنم سأأيكون مر المفيد أن تجري األمانة ال امة مشأأاثرات مع البلدان ال امية  - 126
ية لالسأأأأأأأتر أأأأأأأاد حها ف  ثضأأأأأأأع جدثل األعمال ثخطة ال مل  ثالمجتمع المدن  بشأأأأأأألن المواضأأأأأأأيع يات األثلو 

ألعضأأاء اللج ة الجددع ثأعرب عدد مر أعضأأاء اللج ة ثالمراقبير عر تلييدذم ل لد ثأ أأارثا إلد أنم سأأيسأأاعد  
أيضأأأًا علد تحديد أذداأ ت مية القدرات، فضأأأال عر مسأأأاعدة األعضأأأاء المقبليرع ثقالت األمانة إنها سأأأتبحث 

 اد األعضاء المقبلير، لتكملة تجر تهم كابراءععر أفضل سبل ار 

ثتسأأأاءل السأأأيد بانسأأأال عر إمكانية عقد دثرة إضأأأافية، قبل دثرة اللج ة الت  سأأأت قد ف  نيسأأأان/أحريل،   - 127
ع ثُأ أأأير إلد أن األمانة سأأأت ظر  19- لتيسأأأير إنجا  األعمال المتب ية نظرا إلد التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد 

حقيق يلد، ثلكر ذ ا الطلب يتطلب قرارا مر المجلس االقتصأأأأأأأادي ثاالجتماع ، ثأنم علد الررم ف  إمكانيات ت 
 ععملها  مر التحديات المت لقة بالجائحة، مر المهم أن تظل اللج ة علد المسار الصحيح ف  خطة 

لتحريريأأة  ثأقرت اللج أأة بأألذميأأة التمأأا  الترجمأأة الفوريأأة ف  الأأدثرة الثأأانيأأة ثال شأأأأأأأأأأأأأأرير ثالترجمأأة ا - 128
لتوجيهات اللج ة مثل ال مايا ثالكتيبات ثاألدلة ثالمباد  التوجيهية إلد لرات عمل األمم المتحدة ف  أسأأأأأأأأأأأر  

 ثقت ممكرع
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 الفصل اليا ع 

 المس ئل التي تتطلب من المجلس االقتص دي  االجتم عي البت فاه    
 

 مشي ع مقير ُيقتيح على المجلس اعتم ده  

لج ُة الابراء الم  ية بالت اثن الدثل  ف  المسأأأأأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأأأأأريبية المجلَس االقتصأأأأأأأأأأأأأادي توصأأأأأأأأأأأأأ   - 129
 ثاالجتماع  باست را  ثاعتماد مشرث  المقرر التال :

 
مكة    مواعاةد انعقة د الةد رة الثة نوة   العشةةةةةةةةةيين للجنة  الخبيا  المعنوة   ة لتعة    الةد لي في المسةةةةةةةةة ئةل    

 الضييبو   جد ل أعم له  المؤقت 

 
لمر  فيرث  كورثنا    األثر المسأأأأأأتمر إي يلخ  ف  االعتبار  ،المجلس االقتصأأأأأأادي ثاالجتماع إن   

 ثدثرات ذيئاتم الفرعية: 2021ث  2020( علد ترتيبات ال مل لدثرت  المجلس ل ام   19-)كوفيد

 أن ُت قد الدثرة الثانية ثال شأأأأرثن للج ة الابراء الم  ية بالت اثن الدثل  ف  المسأأأأائل  يقرر )أ( 
، 2021الضأأريبية ف   أأكل ماتزل، باسأأتاداي م صأأة افتراضأأية، ثعقد جلسأأات رير رسأأمية ف  نيسأأان/أحريل 

ثأن يقرر الرئيسأأأأأأان المشأأأأأأاركان الطرائق ال هائية، ب د إجراء مشأأأأأأاثرات مع أعضأأأأأأاء اللج ة، ثأن تتا  قرارات 
 اللج ة مر خالل إجراء عدي االعترا ؛

رة الثانية ثال شأأأأرير للج ة، علد ال حو ال ي اقترحتم لج ة  جدثل األعمال المؤقت للدث   يقرّ  )ب( 
 الابراء ثالوارد أدناا:

 
 الضييبو    جد ل األعم ل المؤقت للد رة الث نو   العشيين للجن  الخبيا  المعنو    لتع    الد لي في المس ئل   

 افتتاح الرئيسير المشاركير الدثرةع - 1

 العإقرار جدثل األعمال ثت ظيم األعم - 2

 م اقشة المسائل الموضوعية المتصلة بالت اثن الدثل  ف  المسائل الضريبية: - 3

 المسائل ااجرائية للج ة؛ )أ( 

تقرير اللج ة الفرعية الم  ية حتحديث اتفاةية األمم المتحدة ال مويجية لال دثاا الضأأأأأأأأأريب    )ب( 
 حير البلدان المتقدمة ال مو ثالبلدان ال امية؛

 الضرائب ثأذداأ الت مية المستدامة؛ )ا( 

 تحديث دليل األمم المتحدة ال مل  للتس ير التحويل  للبلدان ال امية؛ )د( 

تحديث الكتيب المت لق بمجموعة ماتارة مر المسأأأأأأأأأائل ف  مجال فر  الضأأأأأأأأأرائب علد  )ذأ( 
 الص اعات االستاراجية ف  البلدان ال امية؛

 تج ب الم ا عات ثتسويتها؛ )ث( 

 ح اء القدرات؛ ) ( 
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 المسائل الضريبية البيئية؛ )ح( 

 المسائل يات األذمية بال سبة للبلدان ال امية؛ -اآلثار الضريبية لالقتصاد الرقم   )ط( 

 مسائل أخر  مطرثحة لل ظر فيهاع )ي( 

 جدثل األعمال المؤقت للدثرة الثالثة ثال شرير للج ةع - 4

 ر اللج ة عر دثرتها الثانية ثال شريرعالترتيبات الااصة باعتماد تقري - 5
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