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 األمم المتحدة

 

 

 

لجنةةا الراءاا المين ةةا عةةنلتيةةني  الةةديل   
 ف  المسنئل الضءيا ا 

 

 

 

 تقءيء عن الديرة الثنن ا ياليشءين 
       ( 2021ن سن /أبءيل    28- 19)ديرة افتءاض ا،  

 المجلس االقتصندي ياالجتمنع  
 2021، الوثنئق الءسم ا 

 عنا   25م الملحق رق 
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الةةةديل  ف    عةةةنلتيةةةني   المين ةةةا  الراءاا  لجنةةةا 
 المسنئل الضءيا ا

     
 ياليشءين  الثنن اتقءيء عن الديرة 
 (2021ن سن /أبءيل  28-19)ديرة افتءاض ا،  

 
 

 

 

 
 2021نيويورك،  • األمم المتحدة

  

 المجلس االقتصندي ياالجتمنع 
 2021،  الوثائق الرسمية
 باء  25الملحق رقم 
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 المحتوينت

 الصفحة    الفصل 

ع المسائل التر تتطلب مر المجلس االقتصادي ثاالجتماعر البت فيها الفصل األثل   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  4  ع

ع عتمادوالالمجلس مإرثض عل  مشرثع مقرر    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  4  ع

ع مقدمة لثانرالفصل ا  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  6  ع

ع المؤقت جدثل 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  6  ع

ع تيظيم الدثرة الثالث الفصل   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  7  ع

ع ثالإشرير ثإقرار جدثل األعمال  الثانيةافتتاح الدثرة    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  7  ع

ع المسائل الموضوعية المتصلة بالتإاثن الدثلر فر المسائل الضريبية المياقشات ثاالستيتاجات بشلن الفصل الرابع  ع ع ع ع ع  9  ع

ع )ا( مر جدثل األعمال( 3المسائل اإجرائية للجية )البيد  -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  9  ع

المسائل المتصلة بتحد ث اتفاقية األمم المتحدة اليموذجية لال دثاج الضريبر بير البلدان المتقدمة اليمو   - باء   
ع )ب( مر جدثل األعمال(  3اليامية )البيد 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 ع  9  ع

ع )ج( مر جدثل األعمال(  3الضرائب ثالداأ التيمية المستدامة: تقرير متابإة )البيد  -جيم    ع ع ع ع ع ع ع ع  13  ع

 15  ع )د( مر جدثل األعمال( 3تحد ث دليل األمم المتحدة الإملر ألسإار التحويالت للبلدان اليامية )البيد  -دال   

ب األمم المتحدة بشلن مجموعة مختارة مر المسائل فر مجال فرض الضرائب عل   تي  ك  تحد ث  -لاء   
ع )ه( مر جدثل األعمال(  3الصياعات االستخراجية فر البلدان اليامية )البيد  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  16  ع

ع )ث( مر جدثل األعمال(  3ب الميا عات ثتسويتها )البيد تجي   -ثاث    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  17  ع

ع ) ( مر جدثل األعمال( 3)البيد بياء القدرات   - 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 ع  18  ع

ع )ح( مر جدثل األعمال(  3)البيد المسائل الضريبية البيئية  -حاء    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  20  ع

)ط( مر   3اآلثار الضريبية لالقتصاد الرقمر: المسائل ذات األلمية باليسبة للبلدان اليامية )البيد  - طاء   
ع جدثل 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  22  ع

المبادئ دصدار ، بما فر ذلك ()ي( مر جدثل األعمال 3)البيد  اخر  مطرثحة لليظر فيهامسائل  - ياء   
ع التوجيهية بشلن المإاملة الضريبية لمشاريع المإونة المقدمة مر حكومة دل  اخر   ع ع ع ع ع ع ع ع  26  ع
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 الفصل األيل 
 المسنئل الت  تتطلب من المجلس االقتصندي ياالجتمنع  الات فيهن   
 عتمندهالالمجلس  ميءيض على  مشءيع مقءر   

توصأأأأأأأأأأأأأر لجية  الخبراء المإيية بالتإاثن الدثلر فر المسأأأأأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأأأأأريبية المجلس  االقتصأأأأأأأأأأأأأادي   - 1
 ثاالجتماعر باستإراض ثاعتماد مشرثع المقرر التالر:

 
ياليشةةةةةةةةءين للجنا الراءاا المين ا عنلتيني  الديل  ف     الثنلثالديرة  مواعيد انيقند امكن  ي   

 يجديل أعمنلهن المؤقت  المسنئل الضءيا ا

األثر المسأأأأأأأأأأأتمر لمرض فيرث  كورثنا    اعتباروالمجلس االقتصأأأأأأأأأأأادي ثاالجتماعر، دذ يلخم فر  دن   
 ثدثرات ليئاته الفرعية: 2021لإاي المجلس  ة( عل  ترتيبات الإمل لدثر 19-)كوفيد

ثالإشأأأأأأأأأرثن للجية الخبراء المإيية بالتإاثن   الثالثةالدثرة  ، حسأأأأأأأأأب اإمكان،يقرر ان ت إقد )ا( 
فر جييف،   2021ل/اكتوبر  تشأأأأأأأأأأأأأأرير األث    22عل     19الفترة مر  الأأدثلر فر المسأأأأأأأأأأأأأأأائأأل الضأأأأأأأأأأأأأأريبيأأة فر  

ل/اكتوبر  مختزل تسأأأر  ذلك فإل   أأأكل جلسأأأات رسأأأمية  لم ثإذا باسأأأتخداي   2021ة ت إقد فر  أأأهر تشأأأرير األث 
خم قرارات  ت  الطرائق اليهائية بإد دجراء مشأأأأاثرات مع اعضأأأأاء اللجية، ثان ت   ثان  تم تحد د  ،ميصأأأأة افتراضأأأأية

 ؛الموافقة الصامتةاللجية مر خالل دجراء 

 ااقترحته بصأأأأأأيتته التالية الترثالإشأأأأأأرير للجية،  الثالثةيقر  جدثل األعمال المؤقت للدثرة  )ب( 
 لجية الخبراء:

 
ياليشةةةءين للجنا الراءاا المين ا عنلتيني  الديل  ف     الثنلثاجديل األعمنل المؤقت للديرة    

 المسنئل الضءيا ا

 عالدثرة مر قبل ممثل األمير الإايافتتاح  - 1

 انتخاب رئيس اللجية ثنوابه اث الرئيسير المشاركْير للجية ثن وابهماع - 2

 مالحظات  دلر بها رئيس اللجية اث الرئيسان المشاركان للجيةع - 3

 دقرار جدثل األعمال ثتيظيم األعمالع - 4

 مياقشة المسائل المتصلة بالتإاثن الدثلر فر المسائل الضريبية: - 5

 ، بما فر ذلك خيارات دجراء مشاثرات اللجية؛لجيةالمسائل اإجرائية ل )ا( 

 الضرائب ثالداأ التيمية المستدامة؛ (ب) 

اتفاقية األمم المتحدة اليموذجية لال دثاج الضريبر بير البلدان المتقدمة المسائل المتصلة ب  )ج( 
 ، بما فر ذلك:اليمو ثالبلدان اليامية

المتصأأأأأأأأأأأأأألأأأأة    12المأأأأادة   ‘1’   بأأأأالمأأأأدفوعأأأأات  تتإلق  تإأأأأد الت محتملأأأأة  )اإتأأأأاثات(: 
 مجيات ثالميتجات الرقمية؛ابالبر 
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 ؛لمسارات الإمل فر المستقبلقائمة بالمسائل التر اقترحتها األعضاء السابقون  ‘2’  

 دليل التفاثض عل  المإالدات الضأأأأأأأأأريبية الثيائية بير البلدان المتقدمة اليمواسأأأأأأأأأتإراض  )د( 
 ؛، ثإمكانية تحد ثهثالبلدان اليامية

 ؛اسإار التحويالت )ه( 

 فرض الضرائب عل  الصياعات االستخراجية؛ )ث( 

 ؛الضرائب البيئية ثالضرائب المتصلة بالبيئة ) ( 

 تجيب الميا عات ثتسويتها؛ )ح( 

 ؛القائم عل  الإولمةالمسائل الضريبية المتصلة باالقتصاد الرقمر  )ط( 

 تحسير ددارة الضرائب؛ الرقمية ثغيرلا مر فرص )ي( 

  يادة الشفافية الضريبية؛ )ك( 

 (: قضايا الجائحة ثما بإد الجائحة؛19-الضرائب ثمرض فيرث  كورثنا )كوفيد )ل( 

 الضرائب عل  الثرثة الضرائب التضاميية؛ )ي( 

 الضرائب غير المبا رة، بما فر ذلك ضرائب الصحة؛ )ن( 

 ؛اتفاقات الضرائب ثالتجارة ثاالستثمارالإالقة بير  ) ( 

 بياء القدرات؛ )ع( 

 مسائل اخر  مطرثحة لليظر فيهاع )أ( 

 ثالإشرير للجيةع الرابإةجدثل األعمال المؤقت للدثرة  - 6

 ثالإشريرع الثالثةالترتيبات الخاصة باعتماد تقرير اللجية عر دثرتها   - 7
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 الفصل الثنن  
 مقدما   

رو    2017/2  ث  2004/69عماًل بقراري المجلس االقتصادي ثاالجتماعر   - 2 ، ع قدت 2021/216ثمقر 
،  اإلكترثنيةالخبراء المإيية بالتإاثن الدثلر فر المسأأأائل الضأأأريبية، بالوسأأأائل ثالإشأأأرثن للجية    الثانيةالدثرة  
لمو ع ثحضأأأأر  2021نيسأأأأان/ابريل    28دل   19فر الفترة مر   ن ظ مت جلسأأأأات افتراضأأأأية غير رسأأأأمية ضأأأأمر

 عمراقبا مسجال 387 عضوًا مر اعضاء اللجية ث 24الجلسات االفتراضية 

ما اتخمته مر قرارات بشأأأأأأألن البيود الواردة فر لمياقشأأأأأأأات اللجية ث ملخصأأأأأأأا لالتقرير   ثيتضأأأأأأأم ر لما - 3
 عكاآلتر (E/C.18/2021/1اقرته اللجية ) الميثالإشرير،   الثانيةجدثل األعمال المؤقت لدثرتها 

 
 جديل األعمنل المؤقت  

ْيرعالدثرة مر قبل افتتاح  - 1  الرئيسير المشارك 

 دقرار جدثل األعمال ثتيظيم األعمالع - 2

 مياقشة المسائل الموضوعية المتصلة بالتإاثن الدثلر فر المسائل الضريبية: - 3

 المسائل اإجرائية للجية؛ )ا( 

اليموذجية لال دثاج الضأأأأأأأأأريبر تقرير اللجية الفرعية المإيية بتحد ث اتفاقية األمم المتحدة  )ب( 
 بير البلدان المتقدمة اليمو ثالبلدان اليامية؛

 الضرائب ثالداأ التيمية المستدامة؛ )ج( 

 تحد ث دليل األمم المتحدة الإملر ألسإار التحويالت للبلدان اليامية؛ )د( 

ضرائب  تحد ث كتيب األمم المتحدة بشلن مجموعة مختارة مر المسائل فر مجال فرض ال )ه( 
 عل  الصياعات االستخراجية فر البلدان اليامية؛

 تجيُّب الميا عات ثتسويتها؛ )ث( 

 بياء القدرات؛ ) ( 

 المسائل الضريبية البيئية؛ )ح( 

 المسائل ذات األلمية باليسبة للبلدان اليامية؛ -اآلثار الضريبية لالقتصاد الرقمر  )ط( 

 مسائل اخر  مطرثحة لليظر فيها؛ )ي( 

 ثالإشرير للجيةع الثالثةجدثل األعمال المؤقت للدثرة  - 4

 ثالإشريرع  الثانيةالترتيبات الخاصة باعتماد تقرير اللجية عر دثرتها   - 5

  

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/2
https://undocs.org/ar/E/C.18/2021/1
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 الثنلث الفصل 
 تنظ م الديرة   
 ياليشءين يإقءار جديل األعمنل  الثنن اافتتنح الديرة    

للجية الخبراء المإيية بالتإاثن الدثلر فر  ، افتتح الرئيسأأأأان المشأأأأاركان2021نيسأأأأان/ابريل    19فر  - 4
اجتماع افتراضأأأأأر   ضأأأأأأمرالمسأأأأأأائل الضأأأأأأريبية، كارمل بيتر  ثإ ريك ميسأأأأأأاو، الدثرة الحادية ثالإشأأأأأأرير للجية  

 رسمرع غير

ثعقأأب دقرار جأأدثل األعمأأال، الق  نأأافيأأد حييف، مأأد ر مكتأأب تمويأأل التيميأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة التأأابع   - 5
ز فيها عل  ثالثة مسأأأأأأأأائل لر: )ا( دنجا  خطة   االقتصأأأأأأأأادية ثاالجتماعية، كلمة افتتاحيةالشأأأأأأأأؤثن  إدارة رك 

؛ )ج( ثآفاق المسأأأأأأأأأتقبل باليسأأأأأأأأأبة الثانية ثالإشأأأأأأأأأرير للجية  الإمل الرباعية الطموحة للجية؛ )ب( ثالمية الدثرة
 عللضرائب الدثلية

، 19-ال سأأأأأأأأأأأأيما اثياء جائحة كوفيدث   لتركيزلم ثتكي فهم،ثاثي  السأأأأأأأأأأأأيد حييف عل  اعضأأأأأأأأأأأأاء اللجية  - 6
ثافادت فر  البلدان اليامية،  ترغب فيها ية ثالإملية التر  ات التوجيهات السأأأأأأأياسأأأأأأأ  ثفرتتقديمهم ميتجات ممتا ة ثل

 اليظاي الضريبر الدثلر ككلع الوقت نفسه

يوات األربع اإنجا ات الرئيسأأية التر حققتها اللجية فر السأأ فر البداية عل  المية  د حييفالسأأي   ثاك د - 7
 بشأأأأأأأألن ثالمبادئ التوجيهيةدليل األمم المتحدة الإملر ألسأأأأأأأأإار التحويالت للبلدان اليامية؛   ثميهاالماضأأأأأأأأية، 

التفاثض عل   ، ثالدليل المسأأأأتكم ل بشأأأألنالمإاملة الضأأأأريبية لمشأأأأاريع المإونة المقدمة مر حكومة دل  اخر  
ل اسأأاسأأا   عاليمو ثالبلدان الياميةالمإالدات الضأأريبية الثيائية بير البلدان المتقدمة  ثاثضأأح ان  لما الدليل يشأأك 

 التر اطلقها ميتد  التإاثن بشأأألن المسأأأائل الضأأأريبية  ،المإالدات الضأأأريبيةبشأأألن   التفاثض  لمجموعة ادثات
 ع2021 هر آذار/مار  فر 

ة سأأأأأأتكون مي دليل األمم المتحدة الإملر ألسأأأأأأإار التحويالت للبلدان اليامر  2021ثقال دن  نسأأأأأأخة  - 8
ددارة   نظمتهابياء القدرات التر   مفيدة بشأأأأأأأأأأأكل خاصع ثاثضأأأأأأأأأأأح ان  البلدان اليامية قد ثج هت، خالل فإاليات

، دعوًة مر اجل ثضأأأأأأأأع المزيد مر توجيهات األمم المتحدة عر المسأأأأأأأأائل  الشأأأأأأأأؤثن االقتصأأأأأأأأادية ثاالجتماعية
ليص ثسأأأأيجإل اع المجموعاترثض داخل  المإاملة الضأأأأريبية للقالمإقدة المتصأأأألة بلسأأأأإار التحويالت، مثل 

لممارسأأير فر  مفيدا باليسأأبة لالممارسأأات القطرية، الدليل بفضأأل الميته الإملية ثتحد ثاته التر تشأأمل الحالر، 
البلدان عل  مكافحة تحويل لما األمر يكتسأأأأأر المية بالتة حيث تإمل  د حييف ان  البلدان الياميةع ثاكد السأأأأأي  

السأأأأأأأأأأأأأأتثمأار فر الخأدمات  مر اجل اتشأأأأأأأأأأأأأأتأد الحأاجة دل  الموارد المحليأة  ث ،  ضأأأأأأأأأأأأأأريبرالوعاء الاألرباح ثتآكل  
 الإامةع ثالميافع

المبادئ التوجيهية بشأأأأألن المإاملة الضأأأأأريبية لمشأأأأأاريع المإونة   د حييف المشأأأأأاركير بلن  ر السأأأأأي  ثذك   - 9
لمو المسأأأأللة، ثلر تمثل   حول المداثالت الدثليةلر تتويج لسأأأأيوات عد دة مر   المقدمة مر حكومة دل  اخر  

تيظر الحكومات فر   مر اجل اناديس ابابا   خطأة عمأل للأدعوة الواردة فراسأأأأأأأأأأأأأأتجأابة لامة مر جانب اللجيأة  
ثفر اتسأأأأأأأأأأأأأأاق نمأائر  اإتإأاثن  المزيأد مر الفإأاليأة فر ال  يمهأد الطريق امأاي  بمأاالمإونأة،    لهأمواءات  دلتأاء اإعفأ 
 التيمية المستدامةع بلوغ مر اجل السياسات
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ضأأأأأأأمر خطة عمل اللجية، البيود الرئيسأأأأأأأية األخر   ثم سأأأأأأأل   السأأأأأأأيد حييف بإد ذلك الضأأأأأأأوء عل    - 10
ء بشألن فرض ضأرائب عل  اإ رادات المتلتية مر الخدمات  با 12فر ذلك االنتهاء مر ثضأع نص المادة  بما

اتفاقية األمم المتحدة اليموذجية لال دثاج الرقمية اآللية ثمر نص  أأأأأأأأأأرثحها، بقية الموافقة عل  ددراجهما فر  
ع  ب الميا عات ثتسأويتها دليل تجي  ، ثايضأا ددراجهما ضأمر الضأريبر بير البلدان المتقدمة اليمو ثالبلدان اليامية

أأأأأأأأأأأأتأأأأأأي أأأأأأبث  الكربون عر ضرائب األمم المتحدة الجد د   جر  الأأأأأأتلكيد عل  ما تقوي به اللجية مر اعمال بشلن ك 
ه دل  شأأأأأأألن مجموعة مختارة مر المسأأأأأأأائل فر مجال  المسأأأأأأأتكمل ب ب األمم المتحدة كتي  ، ث البلدان اليامية الموج 

اإ أأارة ايضأأا دل  الخطوات الكبيرة  ع ثتمتفرض الضأأرائب عل  الصأأياعات االسأأتخراجية فر البلدان اليامية
ثافاد المتكل م  عالتر سأأأأادت فر اآلثنة األخيرةالرغم مر الظرثأ السأأأألبية  فر مجال تيمية القدرات، ثذلك عل 

لفر ضأأأأمان جودة ميتجات التوجيه التر    مر دثر رئيسأأأأراللجية ثلجانها الفرعية   بما قامت به األسأأأأا     تشأأأأك 
ثبألن  دثر اللجيأة  البلأدان اليأاميأة،   فر مجأال تيميأة قأدراتة ثاالجتمأاعيأة  ددارة الشأأأأأأأأأأأأأأؤثن االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأ جهود  ل

 ع ت سم بالتركيز البرنامج لما جإلفر قد ساعد ايضا  التوجيهر

 أأد د االقتصأأاد الإالمر ال  زال   ل أأار دل  ان  فالضأأرائب الدثلية،   آفاقتياثل السأأيد حييف ثم ثالثا،   - 11
مر االسأتجابة  البحث عر سأبل   ضأرثرةالتلكيد عل   قد اعاد الوضأع  ثقال دن  لما عالمتواصألةالتلث ر بالجائحة  

بما فر ذلك مر خالل تحسأأأأأير تحصأأأأأيل الضأأأأأرائب، ثتوسأأأأأيع ثتحقيق التإافر بشأأأأأكل ميصأأأأأ  ثدائم ثمرن،  
  يادة اإ راداتعبإنصاأ مر اجل   الوعاء الضريبر

ه - 12 مل ععل  مسأأأأأأأأالمتها المتميزة فر   الشأأأأأأأأكر دل  اللجيةمرة اخر  ب  السأأأأأأأأيد حييف  ثفر الختاي، توج 
، ثالحظ مع التقد ر المسأأأأأأأأالمة المالية السأأأأأأأأخية التر قدمتها اليرثيج  ةالضأأأأأأأأريبي عل  المسأأأأأأأأائل  ألمم المتحدةا
التر سأأأأأأاعدت  ث ألنشأأأأأأطة فر لما المجال، فضأأأأأأال عر المسأأأأأأالمات التر قدمتها الهيد ثالمفوضأأأأأأية األثرثبية ل

 ثطموحةع مكث فةضع خطة عمل اللجية عل  اليجاح فر ث 

، ثاعربت باسأأم اللجية عر مكتب تمويل التيمية المسأأتدامةبالشأأكر دل  مد ر   بيتر ثتوج هت السأأيدة  - 13
مهامتيانها   اقصأ  قدر مر اليجاعة  لمسأاعدة فر ضأمان ثللزيادة فر الموارد مر اجل ا ،األمانة للدعم المي تقد 

 عفر عمل اللجية
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 الفصل الءاعع 
المسةنئل الموضةوة ا المتصةلا عنلتيني  الديل    المننقشةنت ياالسةتنتنجنت عشة     

 ف  المسنئل الضءيا ا 
 )أ( من جديل األعمنل( 3المسنئل اإلجءائ ا للجنا )الاند   -ألف   

مر مقدمة اتفاقية األمم المتحدة اليموذجية  23فر جلسأأأأأأأأأأأأأأة متلقة، عل  تي يح الفقرة   ،ثافقت اللجية - 14
االسأأأأأأأأتخداي الالحق  توضأأأأأأأأيح ، ثذلك مر اجل  لضأأأأأأأأريبر بير البلدان المتقدمة اليمو ثالبلدان الياميةلال دثاج ا

اقلية  ”ث    “اقلية متوسأطة الحجم مر األعضأاء”ث   “اقلية صأتيرة مر األعضأاء”ث    “ميفردعضأو  ”مصأطلحات  ل
 اتفقت عل  ان  قد اللجية   المفتوحة ان  علر فر الجلسأة  قد ا  ث  أرثح لمو الفقرةع  فر الواردة   “كبيرة مر األعضأاء

المقرر ذي اتخاذ الحاضأأأأأأرير ثالمشأأأأأأاركير فر  سأأأأأأتكون رليية بإددقلية الشأأأأأأرثط التر تيطبق عل  موق  األ
 ثستكون الصيتة كاآلتر: الصلةع

 إرب عر الراي عضو ثاحد فق (؛عضو ميفرد )عيدما ي   )ا( 

اعضأأأاء اث اكثر  اربإةاي عضأأأوان دل  إرب عر الر اقلية صأأأتيرة مر األعضأأأاء )عيدما ي   )ب( 
 تير(؛فر المائة مر األعضاء الحاضرير ثالمصو   15لقل مر ب مر عضو ثاحد، ثلكر 

اث بيسأأبة  ،اعضأأاء 9دل   5إرب عر الراي  اقلية متوسأأطة الحجم مر األعضأأاء )عيدما ي   )ج( 
 تير(؛لمصو  فر المائة مر األعضاء الحاضرير ثا 35لقل مر ب فر المائة اث اكثر، ثلكر  15

فر   35اث بيسأأبة ، عضأأوا 12دل   10إرب عر الراي اقلية كبيرة مر األعضأأاء )عيدما ي   )د( 
 تير(عفر المائة مر األعضاء الحاضرير ثالمصو   50لقل مر ب المائة اث اكثر، ثلكر  

لال دثاج الضأأأأأأأأأأأريبر بير  اللجية الفرعية المإيية باتفاقية األمم المتحدة اليموذجية ثمع اختتاي اعمال  - 15
قع  لجهودلا ثلجهودا عرب عر التقد ر ،  البلدان المتقدمة ثالبلدان اليامية ثا  أأأأأير دل  ان لما الإمل مر الميسأأأأأ 
ثقد اكتسأأأأأأأأأأأأأت  فر المسأأأأأأأأأأأأأتقبلع  بها  ثيوفر قدرًا اكبر مر القدرة عل  التيبؤ  اللجية أأأأأأأأأأأأألنه ان يإجل بإجراءات  

تهاللجية الفرعية  الممارسأأات ثإجراءات الإمل التر ثضأأإتها ا   اللجية )بصأأيتتها المإدلة فر تشأأرير األثل/  ثاقر 
ع ثالحظت األمانة ان الممارسأأأأات ثفر اإسأأأأراع بيسأأأأقه( المية خاصأأأأة فر تبسأأأأي  عمل اللجية 2020اكتوبر  

الورقات   ضأأأمرج در  سأأأت  ثلر عل  موقع اللجية عل   أأأبكة اإنترنت،   ارفعثإجراءات الإمل قد حظيت بمكانة  
ي ذات الصل  للدثرات المقبلة للجيةعة التر ست قد 

 
المسةنئل المتصةلا بتحد ث اتفنة ا األمم المتحدة النمويج ا لدودياا الضةءيا  بين الالدا    -عنا   

 )ب( من جديل األعمنل( 3المتقدما النمو يالالدا  الننم ا )الاند  
اتفاقية ب قة اللجية الفرعية المإيية سأأ  دة بيتر  بصأأفتها مي ميسأأاو، الرئيس المشأأارك، بالسأأي   السأأيدب  رح   - 16

السأأأأيدة بيتر   ثذك رت  مة اليمو ثالبلدان الياميةعاألمم المتحدة اليموذجية لال دثاج الضأأأأريبر بير البلدان المتقد  
الإأد أد مر التتييرات فر االتفأاقيأة اليموذجيأة قأد تمأت الموافقأة عليأه بأالفإأل خالل دثرات    اعضأأأأأأأأأأأأأأاء اللجيأة بألن  

مر  2021دنجا  نسأأخة  بإملية ايضأأا   اللجية    السأأيدة بيتر  ابلتتث  عضأأور األعضأأاء الحاليير أأهدت حسأأابقة 
، تلك التتييرات  ددخال تإمل عل األمانة ثثضأأأأأأأأأأأأأإها فر صأأأأأأأأأأأأأيتتها اليهائية، ثافادت بلن    التفاقية اليموذجيةا
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رسأل التي يحات دل  اعضأاء اللجية عل  ت  ثلر سأ فق عليها خالل الدثرة الثانية ثالإشأرير،  المت   ثميها التتييرات
بحلول   جالزة،   أأأأأأأأأأرثحها، بما فر ذلك برمتهاتفاقية اليموذجية تكون االدفإات خالل األسأأأأأأأأأأابيع المقبلة حت  

 ع2021 هر حزيران/ ونيه  نهاية 
 
 ددراج مدفوعات البرامجيات فر تإريف اإتاثات   

)ب( مر جدثل   3المتب ية فر دطار البيد  المفتوحة    ثم انتقلت السأأأأأأأأأأيدة بيتر  دل  المسأأأأأأأأأأللة الوحيدة - 17
مسأأأأللة ما دذا كان  يبتر تي يح تإريف اإتاثات  اي،  E/C.18/2021/CRP.9 ثالواردة فر الممكرة األعمال،

وعات البرامجيات الحاسأأأأوبيةع  صأأأأراحة دل  مدف  مر اجل اإ أأأأارةمر االتفاقية اليموذجية  12الوارد فر المادة 
قة باسأتخداي  بحيث تتجاث  المدفوعات المتإل   12ع نطاق المادة ان توسأ   مر  ألنها  لمو اإضأافة ثاثضأحت ان  

مجيأات الحأاسأأأأأأأأأأأأأأوبيأةع ثدعت األمانة دل  تلخيص الإمأل المي انجزته اللجيأة الفرعيأة ميأم احق المؤل  فر البر 
إامة فر  المياقشأأأة لل مسأأأودة، بما فر ذلك عقد ثالث جلسأأأات ثإصأأأدار للجية الخبراءالدثرة الحادية ثالإشأأأرير  

 ع2021 باط/فبرا ر 

دذا كان  السأأأأأأأؤال األسأأأأأأأاسأأأأأأأر المتإلق بماان تيظر اثال فر   لجية الخبراءدل  ثطلبت السأأأأأأأيدة بيتر    - 18
ثليصأأأأأأأأوص يص المإالدة مقترحة ل اتتتيير مر الممكرة مر  2ما  رد فر الفرع   الموافقة عل  ددراج  بوسأأأأأأأأإها
لو عمل المقترح   الوارد فر الشأرحالإمل التقير    قد ذلب دل  ان  اعضأاء اللجية   ثرغم ان  البإض مر عالشأرثح

ر بما يكفر   لياك حاجة    ان    ارتلثااعضأأأأأأاء آخرير  ، فإن  2021االتفاقية اليموذجية لإاي    ضأأأأأأمرإدراجه  متطو 
تفاعل ب ث  ،ية فر السأأأأأألع ثالخدمات األخر  مجيات المضأأأأأأم  راال سأأأأأأيما فيما  تإلق بمإاملة الب ث دل  مزيد الإمل، 

فر المياقشأأأأأأة    أأأأأأاركواالمراقبون الم ر   كما اعربع  اءب   12 ال  ث 12مع المادتير   12التتيير المقترح للمادة 
 ععر مواق  تسيد كال الرا ير

لأأما   راءثجود اغلبيأأة فر اللجيأأة تؤيأأد دج  بسأأأأأأأأأأأأأأبأأب عأأدي  ثلم يطرا اي تتيير عل  تإريف اإتأأاثات - 19
يإرب عر  12المادة  أأأأرح راي اقلية فر  ثجود  تتييرع ثم انتقلت السأأأأيدة بيتر  دل  المسأأأأللة الثانية، مسأأأأللة  ال

عل  اليحو المبير  ثذلك لبرامجيات الحاسأأأأأأوبية،  المبالغ المدفوعة ل  حت  يشأأأأأأمللتإد ل تإريف اإتاثات تل يدو  
،  عليهأا تإأد الت طييفأةمع ددخأال الفقرة الجأد أدة  راج اتُّفق عل  ددمر الورقأةع ثبإأد الميأاقشأأأأأأأأأأأأأأة،   3فر الفرع  

بتل يد اقلية كبيرة مر اعضأأأأاء اللجيةع ثاتفقت اللجية  التيصأأأأيص عل  ان ها قد حظيت    ثعل  ان  تم فر الشأأأأرح
مر  12المادة   أأأأأأأرثحالحالية مر  12راي األقلية الحالر الوارد فر الفقرة    صأأأأأأأيتة بيان  وضأأأأأأأحايضأأأأأأأا عل  

 ةعاالتفاقية اليموذجي 

لمو  عل الإمل    واصأأأأأأأأألوابلن    اعضأأأأأأأأأائها المقبليردل    موجهة  توصأأأأأأأأأية  لجية الخبراءدت ثاخيرا، ا    - 20
 عE/C.18/2021/CRP.9الإمل التقير الوارد فر الممكرة   باالعتماد عل  المسللة

 
المتقأأدمأأة اليمو تفأأاقيأأة األمم المتحأأدة اليموذجيأأة لال دثاج الضأأأأأأأأأأأأأأريبر بير البلأأدان  ال   2021تحأأد أأث عأأاي    

 اليامية  ثالبلدان 
راألمانة طلبت السأأأأأأأيدة بيتر  ايضأأأأأأأا دل   - 21 عل  االتفاقية   المدخلةاعضأأأأأأأاء اللجية بالتتييرات    ان تمك 

كلها، بما فر ذلك  التتييراتمو قائمة بهاألمانة    ثاثردتدثرات سأأأأأأأأأأابقةع  فر  التر تم االتفاق عليها   ،اليموذجية
التر تتياثل ادثات االسأأأأأأأأأأأتثمار الجماعر ثصأأأأأأأأأأأياد ق   عل  الشأأأأأأأأأأأرثحمإالدة ث عل  نص ال  التتييرات المدخلة

المإا أأأأأأات التقاعدية ثصأأأأأأياد ق االسأأأأأأتثمار الإقاري ثالتحويالت غير المبا أأأأأأرة الخارجية ثالميشأأأأأأآت الدائمة، 
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عليهأأأأأأا    اثعأأأأأأدد الموافقأأأأأأة  تمأأأأأأت  التر  التقييأأأأأأة  المسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأل  سأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأاق  مر  المأأأأأأمكرة  ضأأأأأأأأأأأأأأمر  فر  اليظر 
E/C.18/2020/CRP.37  التتييرات التر تإكس ثاثضأأأأأأأأأأأأأأحأت ان   الأدثرة الحأاديأة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير للجيأةع   لخال

تمت الموافقة   ثالتإد الت التبعية الترباء   12دضافة المادة  تشمل  القرارات المتخمة فر الدثرة الثانية ثالإشرير 
دل    مر اجل اإ أأأارة 25المادة    أأأرحفقرة جد دة فر ثإضأأأافة  ،  E/C.18/2021/CRP.15 عليها فر الممكرة

مقدمة االتفاقية اليموذجية   ثإدخال تتييرات عل ها،  دليل األمم المتحدة بشأأألن تجيب الميا عات الضأأأريبية ثحل  
 كل هم  فر االتفاقية اليموذجية، بما فر ذلك عيدما ال يكون اعضأأأأأأاء اللجية  يةكييية عرض آراء األقل لتوضأأأأأأيح
المسأأأأائل ال  ثفر سأأأأياق اليظر فر  -ل الرابعثقد تم ايضأأأأا بيان لمو اليقطة األخيرة ضأأأأمر الفصأأأأ   حاضأأأأريرع

 ع)ا( مر جدثل األعمال( 3اإجرائية للجية )البيد 
 
تفاقية األمم المتحدة اليموذجية لال دثاج الضأأأأأأأريبر بير  المسأأأأأأأائل المحتمل ددراجها فر التحد ثات المقبلة ال   

 البلدان المتقدمة اليمو ثالبلدان اليامية 
 توجيأه دعوة دل ثافقأت فر دثرتهأا الحأاديأة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير عل   كأانأت قأد  هأا  بألن    اللجيأة    األمأانأة    ذك رت - 22

فأر   الأيأظأر  اجأأأأأأأل  مأر  الأمأقأبألأيأر  الأتأقأيأيأأأأأأأة  اعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأهأأأأأأأا  الأفأرع    الأواردةالأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأأل  الأمأأأأأأأمكأرة    2فأر  مأر 
E/C.18/2020/CRP.37 ثفيما  لر المسأأأأأأأأأائل الواردة فر    ألعضأأأأأأأأأاء الحاليير مإالجتهاع تسأأأأأأأأأر  ل، التر لم

 :الوثيقة تلك

ال دثاج الضأأأريبر بير البلدان المتقدمة ل( مر اتفاقية األمم المتحدة اليموذجية 6) 5المادة  )ا( 
 اليمو ثالبلدان اليامية، الميشلة الدائمة فيما  تإلق بلنشطة التلمير، بما فر ذلك مإاملة دعادة التلمير؛

فة غيرلتفسير المصطلحات  التراضر، اإ ارة دل  دجراءات 3المادة  )ب(   ؛المإر 

 ؛المبادرة الماتية بالتسويات ،25 ث 9 ث 7المواد   رثح )ج( 

 ؛9 ث 7الحدثد الزميية لتسوية األرباح بموجب المادتير  )د( 

 )دجراءات التراضر(؛ 25تتييرات عل  المادة  )ه( 

 تتإلق بالمدفوعات عيد دنهاء الخدمة؛ 15تإد الت عل   رثح المادة  )ث( 

 )الفيانون ثالرياضيون(؛ 17تطبيق المادة  توضيحات بشلن ) ( 

 االنبإاثات؛ ائتمانات دطالق/قضايا المإالدات الضريبية المتإلقة بتراخيص )ح( 

 ( التر تتياثل الكيانات الشفافة؛2) 1بالمادة  فيما  تصلالمسائل المحتملة  )ط( 

 السيادية؛تطبيق االتفاقية اليموذجية عل  صياد ق الثرثة  )ي( 

 ؛11المادة مسللة الفوائد المستحقة فر  رح  تياثل )ك( 

 استكشاأ الموارد الطبيعية ثاستخراجها؛ب احكاي المإالدات الضريبية المتإلقة  )ل( 

 دل  اي مد  يمكر ان تؤدي مإالدة ضريبية دل   يادة الضرائب؛ )ي( 

محاكم   حسأأأأمتهال التر سأأأأبق ان  المسأأأأائ   التراضأأأأر ان تتياثل  اتجراءإما دذا كان  يبتر   )ن( 
 ان   دل  بالفإل يشأأأأأأأأأأأأير 25المادة ان   أأأأأأأأأأأأرح    E/C.18/2020/CRP.37حيث  رد فر الممكرة  دحد  الدثل )
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ح صادر عر محكمة فر تلك الدثلة،   بحكم  متقي دةمتإاقدة قد تكون  الدثلة  الالسلطات المختصة فر  لكي ه  وض 
المختصأأأأة    اتحالة السأأأألطتياثل  دثن   فر دجراءات التراضأأأأرالدخول  فر لمو الحالة رفض ان ه ليس باإمكان 

 ثقد قيل دن ه ال بد مر اليظر فر لمو المسللة(؛ عبشكل مبا راألخر  

مإاملة د رادات الشأأأأأأأأأأأأحر  ما  تإلق ب ، بما فر ذلك 8المادة  تي يح جولرما دذا كان  يبتر   ) ( 
 مر حركة اليقل الدثلر؛

 ، البد ل باءع18لمادة ضمر ا( ثقاعدة المصدر 3) 21التفاعل بير المادة  )ع( 

 تياثلالإمل عل    واصأأأأألواثباإضأأأأأافة دل  لمو المسأأأأأائل، اثصأأأأأت اللجية األعضأأأأأاء المقبلير بلن  - 23
( 6) 13لمادة جد دة ل  دعداد صأيتةع ثلم تتمكر اللجية مر  12المادة  ضأمر دطارالحاسأوب    مسأللة برامجيات

بحسأأأب ما جاء فر المياقشأأأة ضأأأمر ،  مر قبل الكيانات الشأأأفافة عمليات نقل األسأأأهم اليظر فر مسأأأللة حتمها
 ع يظر فيها األعضاء القادمون ، ثلمو مسللة اخر  يمكر ان E/C.18/2020/CRP.33 الممكرة

بلن  التوصأأيةالمسأأائل األخر  التر يمكر فر   دبداء را هم  اعضأأاء اللجية دل ثم طلبت السأأيدة بيتر    - 24
فييا آخر،  تمثل فر مإاثدة اليظر  ع ثاقترح احد اعضأأأأأاء اللجية موضأأأأأوعا  يظر فيها اعضأأأأأاء اللجية المقبلون 

 الميا عات ثالحد ميهاع ميعبهدأ ، ثذلك 7ألرباح بموجب المادة فر مسللة تو يع 

تيفيم مر اجل ثاقترح احد المراقبير ان تإمل اللجية عل  ثضأع صأك متإدد األطراأ لألمم المتحدة  - 25
غير ان  لما المقترح لم يحظ  ،  باء 12االتفاقية اليموذجية، ثال سأأأأأأأأأأيما دضأأأأأأأأأأافة المادة التتييرات المدخلة عل  

 عبتل يد اللجية

برت  مر لما التقرير، اعت    1مقترح فر الفقرة  مر جدثل األعمال المؤقت ال  ‘2’  )ج( 5 البيدألغراض   - 26
 دمكانيةاألعضأأأأاء الحاليون    ارتل قائمة المسأأأأائل التر   بمثابةاعالو  24دل   22البيود الواردة فر الفقرات مر 

الخاصأة  سأيت خم األعضأاء المقبلون قراراتهم  األعضأاء المقبليرع ثبطبيإة الحال،  الإمل عليها مر قبلمواصألة  
 عفيما  تإلق ببرنامج عملهم

البلدان اليامية بشأأأألن المسأأأأائل التر  ثجهات نظرسأأأأاليب تلقر ثكانت لياك ايضأأأأا مياقشأأأأة عامة أل - 27
برنامج  لاألعضأأأأأأأاء المقبلير    مياقشأأأأأأأةفر توجيه   ثذلك مر اجل المسأأأأأأأاعدةالمية بالتة باليسأأأأأأأبة لها،    تكتسأأأأأأأر
اثل دثرة  قبأل انإقأاد  ه ربمأا  يبتر طلأب لأمو التإقيبأات مر البلأدان اليأاميأة  احأد األعضأأأأأأأأأأأأأأاء انأ   ثارتأل   عمعمله

فر سأأبل األمانة  ثاعرب عدد مر األعضأأاء ثالمراقبير عر تل يدلم لهما المقترحع ثسأأتيظر  علألعضأأاء المقبلير
ع ثاعرب بإض األعضاء  عملهمعل  ثضع برنامج  األعضاء المقبلير   توسيع دائرة انخراطها مر اجل مساعدة

، ا مر الدثرة الثالثة ثالإشأأأأريرثقت مبكر جد  تخوفهم مر اال يقدر اعضأأأأاء اللجية عل  اتخاذ القرارات فر عر  
للجية رئيسأأأأأأأأأها  ت إي ر ا  ان  األمر عادي فر اناألمانة   ثذكرتع ثمر ذلك مثال القرارات بشأأأأأأأأألن رئاسأأأأأأأأأة اللجية

تسأأأوية ما يطرا مر مسأأأائل  فر   مر اجل المسأأأاعدة ،مر الدثرةممكر  ( فر اقرب ثقت  رؤسأأأاؤلا الجددالجد د )
 ابكر فر  لت قون ببإضأأأأهم األمانة سأأأأتبحث الخيارات المتاحة لجإل األعضأأأأاء  بيد ان  المياقشأأأأات،  ثفر دجراء  
، ثذلك بقية تكوير اآلراء حول المسأأأأأأأأأأأائل التر  تإي ر البت فيها، ثميها مسأأأأأأأأأأأللة  الدثرة  انإقادقبل    ثقت ممكر

غيرلا مر المسأأأائل دذا رات  فر لمو المسأأأللة اث    البت فراللجية درجاء   تسأأأتطيعئاسأأأةع ثفر الدثرة نفسأأأها،  الر 
 عبمثابة مانع يحول دثن ذلكذلك ضرثريا، ثال  يبتر اعتبار ترتيب جدثل األعمال 
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 األعمنل()ا( من جديل  3الضءائب يأهداف التنم ا المستداما: تقءيء متنعيا )الاند   -ج م   
مسأأأأأأأأأأأار الإمل المتإلق  ي مد ر مكتب تمويل التيمية المسأأأأأأأأأأأتدامة، السأأأأأأأأأأأيد حييف، عرضأأأأأأأأأأأا عرقد   - 28
مجاالت ذات األثلوية التر انبثقت للتزثيد اللجية بإطار ، ثذلك مر اجل  الداأ التيمية المسأأتدامةث الضأأرائب  ب 

المي مؤخرا، مثل ميتد  تمويل التيمية المياقشأات الحكومية الدثلية التر جرت عر عر اعمال األمم المتحدة ث 
صأأأياغة السأأأياسأأأة  المتإلق ب نيسأأأان/ابريلع ثدعا اللجية دل  مواصأأألة توجيه عمل األمم المتحدة  أأأهر فر عقد 

 ثالتإافر ميهاع 19-، ثكملك جهود التصدي لجائحة كوفيدالداأ التيمية المستدامةالضريبية التر تدعم 

د السأأأأأأأأيد حييف عل    - 29 الضأأأأأأأأريبية فر تحقيق الداأ التيمية   اتلطويل األمد للسأأأأأأأأياسأأأأأأأأ الدثر اث أأأأأأأأد 
التقدي الخرثج عر خ   ، التر  ادت مر خطر  الجاريةالمسأأتدامة، ثلكر بصأأفة خاصأأة فر التإامل مع األ مة 

مر الجائحة   التإافرثخطر فقدان عقد مر التيمية المسأأأأأأأأأأأأأتدامةع ثا أأأأأأأأأأأأأار دل    فر بلوغ لمو األلداأالمحر  
صأأأأة التخاذ دجراءات حاسأأأأمة بشأأأألن السأأأأياسأأأأات ثاإصأأأأالحات المالية الموجهة نحو تحقيق فر  ثاعتبرو بمثابة

القدرة عل  الصمودع ثثص  الجهود المبمثلة إعادة   ثتبيرالمخاطر  مر    ، التر تحدالداأ التيمية المستدامة
رادات التر اإ    حجم  للسأأأأياسأأأأات الضأأأأريبية  ر أأأأد عل دطار  ثجود   متوق فة عل البياء عل  نحو افضأأأأل بلنها  

ثلأملأك اكأ د   هجعمجموعأة متيوعأة مر اليُّ ثقأد يألخأم لأما اإطأار  أأأأأأأأأأأأأأكأل جمإهأا ثكيييأة جمإهأا ثإنفأاقهأا،     يبتر
 كانت لهاالتإاثن الضأأأأأأريبر الدثلر فر مواجهة األ مة الرالية المتإددة األبإاد، التر السأأأأأأيد حييف عل  دثر 

 آثار اجتماعية ثاقتصادية ثبيئيةع

الضأأأريبية،  بير الداأ التيمية المسأأأتدامة ثالسأأأياسأأأات القائمة ييف الصأأأالت الرئيسأأأية  ر السأأأيد حثبي   - 30
ال، لث  ف ع19-الثالثية الركائز فر مواجهة كوفيدتوصأأأأأأيات مر خالل اسأأأأأأتجابة األمم المتحدة التر تتخم  أأأأأأكل  

لسأأأأكر  دة ثالرفاو( فرض ضأأأأرائب صأأأأحية )عل  ا)الصأأأأحة الجي   3للهدأ الداعمة  تتطلب االسأأأأتجابة الصأأأأحية  
االسأتجابة الحالية   ثتملب دل  ابإد مرسأياسأات دنفاق توسأع نطاق التتطية الصأحية  اعتماد  ثالتبغ ثالكحول( ث 
الفقر(،  القضأأأأأأأأاء عل ) 1لأللداأ  ، الداعمة حماية األرثاح ثسأأأأأأأأبل العي  تتطلبثانيا،  ث لألمراض المإديةع  

، )الحد مر اثجه عدي المسأأأأأأأأأاثاة( 10  (، ثاالقتصأأأأأأأأأادثنمو )الإمل الالئق  8 )القضأأأأأأأأأاء عل  الجوع(، ث 2 ث
مر التهرب الضأأأأأريبر، ثتوفر الحماية االجتماعية،   ثتحد  تقلل مر عدي المسأأأأأاثاة،    سأأأأأياسأأأأأات ضأأأأأريبية  توخر

عالم افضأأأأل فر    ثإحاللثالثا،  ث ثتإز  االقتصأأأأاد، ثتسأأأأتإيد االسأأأأتدامة المالية، ثال سأأأأيما فر البلدان الياميةع  
ثجهود لبياء القدرات   ضأأريبيةسأأياسأأات    دعم الداأ التيمية المسأأتدامة ال ب د  مر ثجودحة  مرحلة ما بإد الجائ 

 تحمر البيئة ثتزيد مر التللب ثتبير القدرة عل  الصمودع

اللجية فر دثرتها الحادية ثالإشأرير    اعتبرتهار السأيد حييف التلكيد عل  المسأائل الرئيسأية التر ثكر   - 31
ثاثرد  الضأأرائب ثالداأ التيمية المسأأتدامةعالمتإلق ب الإمل  ضأأمر مسأأارات اثلوية ذ  بمثابة مجاالت اسأأاسأأية

، ثإضأأأفاء ثعل  اصأأأحاب الثرثات الطائلةالضأأأرائب المفرثضأأأة عل  الشأأأركات قائمة بهمو المسأأأائل تتضأأأمر  
السأأياسأأات الضأأريبية التر تركز عل  المياا، ثسأأياسأأات  ثضأأع الطابع الرسأأمر عل  القطاع غير الرسأأمر، ث 

 ارةعدعادة التو يع، ثإنهاء الحوافز ثاإعانات الضريبية الض   تفضلنفاق التر اإ

ي - 32 السأأأأأأأأأأأأأأيأد حييف الوثيقأة الختأاميأة لميتأد  تمويأل التيميأة بأاعتبأارلأا دطأارا مرجعيأا ثأانيأا، ثعرض   ثقأد 
 ضأأأريبيةظم ثالثة مجاالت رئيسأأأية للتركيز لر: )ا( عدي المسأأأاثاة، التر يمكر للبلدان ان تكافحها مر خالل ن 
 ثضأرثرة اتخاذ أفافة، ثفرض ضأرائب عل  االقتصأاد الرقمر، ثخفض التدفقات المالية غير المشأرثعة؛ )ب( 

ثتأأدابير لحمأأايأأة البيئأأة، مثأأل اإلتأأاء التأأدريجر للأأدعم غير الفإأأال للوقود األحفوري،   متإلقأأة بأأالميأأاادجراءات  
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)ج( ثتوفير التتطية الصأأحية للجميعع  لإمل؛لا  فرصأأ  ثيخلق مر اليمومشأأتركة   مكاسأأب ولد   مر  أألنه ان بما
ر السأأأأأأيد حييف التيمية المسأأأأأأتدامة،  فر مجال الضأأأأأأرائب ثالداأثكيقطة مرجعية ثالثة لألثلويات الحالية   كر 

الدعوات التر ثجهها األمير الإاي فيما  تإلق بمجاالت التركيز الثالثة، بما فر ذلك اليظر فر فرض  التمكير ب 
ثتحويل الإبء    خالل الجائحة،  ضأأأأأأأريبة عل  الثرثة باليسأأأأأأأبة لألطراأ التر اسأأأأأأأتفادتضأأأأأأأريبة تضأأأأأأأامر اث  

ثةالضريبر مر دافإر الضرائب دل    عالجهات الملو ِّ

مر انشأأأأأأأأطة بياء القدرات    مكتب تمويل التيمية المسأأأأأأأأتدامةثعرض السأأأأأأأأيد حييف امثلة لما يقوي به  - 33
اإدماج المتإدد   ع ثذكر بالتحد د مسأأأأأللةية المسأأأأأتدامةالضأأأأأرائب ثالداأ التيمألجل تيفيم خطة الإمل بشأأأأألن  

جميع انواع التقدي اإنمائر، مر  مر اجل حفزالسأياسأة الضأريبية  األغراض أللداأ التيمية المسأتدامة ضأمر 
عمل اللجية للحد مر عدي   ثمسأأأأأللة تإميم؛ القادرة عل  الصأأأأأمودالمسأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأير دل  اليظم الصأأأأأحية  

الضأأأأأأرائب  ث الكربون    فرض ضأأأأأأريبةكتيبات عر  ثتإميم ال اليامية؛اليمو ثالبلدان   دان المتقدمةالمسأأأأأأاثاة فر البل
التر اسأأتقطبت اكثر   طار التمويل الوطير المتكاملثقاعدة المإارأ التابإة إعل  الصأأياعات االسأأتخراجية؛  

 اديس اباباع لخطة عملالتيفيم المتسق ثالمتماسك  مر البلدان ألجل دعم  70مر 

اخر  لتيسيق الإمل  باعتبارو ثسيلةثا ار السيد حييف دل  ميتد  التإاثن بشلن المسائل الضريبية   - 34
الشأأأأأأأراكة  المإير ب التيمية المسأأأأأأأتدامة   مر الداأ 17ثالهدأ ثالبيئة  نوع الجيسالضأأأأأأأريبر المتإلق بمجاالت 

لمجلس االقتصادي ثاالجتماعر برنامج االجتماع الخاص ل قاي بإرضالإالمية مر اجل التيمية المستدامةع ثم  
تحد د سأياسأات    بهدأ 2021نيسأان/ابريل   29فر  المقرر عقدوبشألن التإاثن الدثلر فر المسأائل الضأريبية،  

ثسأأأأل     مجتمإات اقدر عل  الصأأأأمود ثاكثر  أأأأموال ثاسأأأأتدامةع  تدعم دقامةضأأأأريبية ثخيارات ددارية ملموسأأأأة 
، اللتير تتخلالن كل المداثالت  19-مسأللة التإافر مر كوفيدثايضأا  ، الضأوء عل  مسأللة تزا د رقمية االقتصأاد
لب األفرقة الثالثة بشأألن  السأأيد ثالحظ   البيئة ثالصأأحةعبإدي المسأأاثاة ثب الإمل الضأأريبر المتإلق الدائرة فر صأأ 

اماي دال ان  الجائحة قد فسأأأأحت مجاال االقتصأأأأاد السأأأأياسأأأأر للضأأأأرائب البيئية يطرح تحديات كثيرة، حييف ان  
خطة التيمية المسأأأأأتدامة  ثتتول  قيادته ثفق   ،التإافر االقتصأأأأأادي المسأأأأأتدايلكر تإيد صأأأأأياغة مفهوي لدان  الب 

 اتفاق باريس بشلن تتير الميااع الميصوص عليها فرثااللتزامات  2030لإاي 

  حولالضأأرائب ثالداأ التيمية المسأأتدامة بطرح سأأؤال عل  اللجية   عرثاختتم السأأيد حييف عرضأأه   - 35
المطرثحة  لتحديات فر مواجهة امر السأأأأياسأأأأة ثاإدارة الضأأأأريبيتير   ان تسأأأأتفيديية التر يمكر بها للبلدان الكي 

ثطلب دل  اللجية ايضأأأأأأأأأأأأا آراءلا ثمقترحاتها   ثالتإافر ميهاع 19-سأأأأأأأأأأأأياق التصأأأأأأأأأأأأدي لجائحة كوفيد ضأأأأأأأأأأأأمر
دل  حوار ثتوجيه فر مجال  ضأأأأأأأأأمر مسأأأأأأأأأار الإمل لما، التر تحتاج  المجاالت اليا أأأأأأأأأئة األخر    تإلق ب  فيما

 المجاالت ذات األثلوية للمساعدة التقيية ث/اث بياء القدراتعثايضا فيما  تإلق ب السياسات، 

مه، ثطلبوا  ثاعرب اعضأأأأاء اللجية ثالمراقبون عر  أأأأكرلم للسأأأأيد حييف عل  الإرض - 36 دجراء  المي قد 
الضأأرائب الدثلية بإجراءات ملموسأأة ثميسأأقة تإز   حوللرب  المداثالت التقيية  لثاألعمامزيد مر المياقشأأات  

فإالية الضأأأأأأأرائب المفرثضأأأأأأأة عل  عر تل يدو لاحد اعضأأأأأأأاء اللجية   ثاعربالتيمية المسأأأأأأأتدامة داخل البلدانع  
دي المسأاثاة عثكملك لمإالجة المسأائل الصأحية ثمسأائل   السأكر ثالتبغ ثالكحول كلداة لتوليد اإ راداتاسأتهالك  

بشأألن ما دذا كان بإمكان اللجية ثميتديات اخر  التإم ق فر  سأأؤال    ثقد ط رحع ، ثلو األمر األلمبير الجيسأأير
 عتياثل مسائل ضرائب الصحة
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تيفيم السياسات الضريبية ثخط  التحفيز د اء  ثاعرب عضو آخر فر اللجية عر قلق البلدان اليامية  - 37
  لضأريبة الدخلثتحد د عتبة مثالية   الوعاء الضأريبر، ثإ اءتقويض    دثن ان  تم مرالحوافز،    ثميها،  الضأريبر

مر الإاملير فر القطاع غير   الكثير ثذلك ألن  عيد دضأأأأأأفاء الطابع الرسأأأأأأمر عل  االقتصأأأأأأاد غير الرسأأأأأأمر، 
لمي ثابد  اعضأاء اللجية اراءلم بشألن الإمل ا عال يصألون دل  مسأتو  لمو الإتبة فر الوقت الحالرالرسأمر 

  اتلسأأأأياسأأأأ فر مجال ا يادة صأأأأياغة المإا ير ثبياء القدرات  سأأأأيضأأأأطلع به األعضأأأأاء القادمون، بما فر ذلك 
 ثثضأع السأياسأات الترالضأريبية الدثلية، ثال سأيما فيما  تإلق بفرض الضأرائب عل  المإامالت عبر الحدثد؛  

ثإجراء  الفئات الضأأأأعيفة فر المجتمع؛   لد ، ثال سأأأأيما الدخل ثاإنفاق التفاثت فرتسأأأأتيد دل  البيانات ثتإالج  
تكاليف الفرصأأأأة البد لة؛ ثفرض الضأأأأرائب عل  االقتصأأأأاد   بما يشأأأأملالتحليل االقتصأأأأادي ل ثار الضأأأأريبية  

 الرقمر، فضال عر االستفادة مر الفرص التر تتيحها الرقميةع

بلن    : )ا(افاد فيهايسية ثاجاب بثالث نقاط رئ ثاسئلتهم،  بتإليقات اعضاء اللجية  ثرح ب السيد حييف   - 38
 تسأتطع انثضأع الإمل الضأريبر فر سأياقه يمكر ان يإز  بإض المقترحات مثل الضأرائب الصأحية التر لم 

لحاق الضرر بلي ال بد ان يقلل مر احتمال دفرض السياسات الضريبية ثبلن  تكتسب  خما فر السابق؛ )ب( 
ثبلن   )ج( ؛ عل  السأأأأأكان  عائدة أأأأأفافية ثفوائد ملموسأأأأأة  ثجود ، ثان  برلر عل   أأأأأريحة مر  أأأأأرائح المجتمع

مإالم خطة التيمية  يجب يسأأأأأأير ثفق جملة مر األطر الداعمة التر تشأأأأأأملاالقتصأأأأأأاد السأأأأأأياسأأأأأأر للضأأأأأأرائب  
 مستويات عالية مر التإاثن الدثلر المستدايع التر تتطلب بدثرلاثاتفاق باريس،  2030المستدامة لإاي 

ثعل  المفيدة    تإقيباتهمثاختتم السأأأيد حييف المياقشأأأة بتوجيه الشأأأكر دل  جميع اعضأأأاء اللجية عل   - 39
عمل مكتب تمويل التيمية المسأأأأأأأتدامة بشأأأأأأألن السأأأأأأأياسأأأأأأأات ثاإدارة  بما يإز   ال يادة ثالتوجيه  تول   مواصأأأأأأألة

 الداأ التيمية المستدامةع التر تحققالضريبية الفإالة ثالشاملة 
 

)د( من    3 ةث دليةل األمم المتحةدة اليمل  ألسةةةةةةةةةيةنر التحويدت للالةدا  النةنم ةا )الانةد  تحةد -دال   
 جديل األعمنل(

، المإيية بهما الموضأأأأوعد عيت دنتيال ثيلفور  ثسأأأأتيغ سأأأأوليد، الميسأأأأقان المشأأأأاركان للجية الفرعية   - 40
الثالثة مر دليل األمم  سأأأأأأأأأأأخةالي آخر اجزاء  ثافاد الميسأأأأأأأأأأأقان بلن   )د( مر جدثل األعمالع 3دل  عرض البيد  

، ثبلن   قد ثافقت عليها اللجية فر الدثرة الحادية ثالإشأأأأأأرير  المتحدة الإملر ألسأأأأأأإار التحويالت للبلدان اليامية
قان بالشأكر دل  ميم ذلك الحيرع   اعمال التحرير متواصألة ه الميسأ  ثكل  مر ابد  اعضأاء اللجية الفرعية،  ثتوج 
فر  خطة الإمل دنجا   دسأأهامهم فرألمانة عل  امشأأاركير فر الإمل التحريري، ث لثا، تإليقاته عل  المسأأودات

موعدلا المحددع ثاعربا عر  أأأأأأأأكرلما الخاص للجهات التر اسأأأأأأأأتضأأأأأأأأافت مختل  اجتماعات اللجية الفرعيةع  
يات لواقع ثاثلو ركان المية الدليل فر مإالجة المسأائل المإقدة ثالهامة بطريقة تسأتجيب اثالحظ الميسأقان المشأ 

التر   اآلراءبصأأأأأأفة خاصأأأأأأة دل  الفصأأأأأأل المتإلق بالمإامالت المالية، المي انبثق عر    ثا أأأأأأاراالبلدان اليامية، 
 عفر تيظيم مثل لمو الفإاليات مستقبالاآلن  ثالمي سي سهمبياء القدرات،  خالل فإالياتالبلدان اليامية  ابدتها  

دليل األمم المتحدة الإملر ألسأإار التحويالت للبلدان ثتم بشأكل رسأمر دصأدار الطبإة الجد دة مر  - 41
عل  اللجيأأة   لجيأأة الخبراءثاثي  اعضأأأأأأأأأأأأأأأاء  ، التر لقيأأت ترحأأابأأا ثحظيأأت بتإليقأأات ديجأأابيأأةع  (2021)  اليأأاميأأة
ر دنجا  ثعل  اليجاح ف،  لمسأأأأأأأأأأائل التقييةعل  رثح ال يادة فر تياثل االميسأأأأأأأأأأقير المشأأأأأأأأأأاركير عل  الفرعية ث 
 عثتوجهوا بالشكر لكل مر اسهم فر تحد ث الدليل فر ثقتهالمشرثع، 
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ب األمم المتحدة عشةة   مجموعا مرتنرة من المسةةنئل ف  مجنل فءض الضةةءائب  تي  ك  تحد ث   -هنا  
 )ه( من جديل األعمنل( 3على الصننعنت االسترءاج ا ف  الالدا  الننم ا )الاند  

ق المشأأأأأأأأارك للجية الفرعية المإيية ب عرض  - 42 كتيب األمم المتحدة بشأأأأأأأألن مجموعة مختارة مر الميسأأأأأأأأ 
، الموضأوع السأيد ميسأاو، المسأائل فر مجال فرض الضأرائب عل  الصأياعات االسأتخراجية فر البلدان اليامية

ةع ثافاد بلن  لر بمثابة عرض موجز لإمل اللجية الفرعي   E/C.18/2021/CRP.14ثابلغ اللجية بلن  الممكرة 
كانون  9دل   7: مر كاآلتر ميم الدثرة الحادية ثالإشأأأأأأأرير، ثالث جلسأأأأأأأات رسأأأأأأأميةاللجية الفرعية قد عقدت  

ع ثذكر ايضأأا ان  2021آذار/مار    19؛ ثفر 2021آذار/مار    2 ث 1ثفر  ومر ؛ 2020األثل/ديسأأمبر 
رسأأأأأأأأأمية الثالثة، سأأأأأأأأألسأأأأأأأأألة مر عقدت، دل  جانب االجتماعات القد  مختل  فصأأأأأأأأأول الدليل  صأأأأأأأأأياغةافرقة  

 التقييةع االجتماعات

ثعلمأت اللجيأة  بألن  اللجيأة الفرعيأة قأد اعأد ت، عمال بتوجيهأاتهأا خالل الأدثرة الحأاديأة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير،  - 43
 الوثائق التالية المإرثضة للمياقشة ثالموافقة عليها:

 ؛“لمحة عامة”، بإيوان E/C.18/2021/CRP.10 )ا( 

 ؛“لوق  التشتيلالمإاملة الضريبية ”، بإيوان E/C.18/2021/CRP.11 )ب( 

ثافضأأل    التإد رث انشأأطة اليف  ثالتا     مسأأائل تدقيق”، بإيوان  E/C.18/2021/CRP.12 )ج( 
 ؛“الممارسات بهما الشلن

 ع“اسإار التحويالتقضايا ”، بإيوان E/C.18/2021/CRP.13 )د( 

ألثراق غرفة يو  مفوال، عرضأأأأأأأأأأأأا موجزا   أأأأأأأأأأأأ جية الفرعية، دغياق المشأأأأأأأأأأأأارك اآلخر لل  ي الميسأأأأأأأأأأأأ  ثقد   - 44
ثافأاد بألن  التتييرات المأدخلأة عل  فصأأأأأأأأأأأأأأل اللمحأة الإأامأة لر نتيجأة  لتألثير جأائحأة    علأمو  األربع  االجتمأاعأات

ع ثيلخم لما الفصللما  تحد ث البيانات ثالتيبؤات الواردة فر    التر فرضتاالقتصاد الإالمر، عل    19-كوفيد
 ا فر الحسبان الفصول التر ا ضيفت حد ثاعالفصل ايض

ثافضل الممارسات بهما الشلن   التإد رث انشطة اليف  ثالتا    تدقيق ثيتضم ر الفصل المإير بمسائل - 45
مياقشأأأأأأًة لإملية التدقيق ضأأأأأأمر مراحلها التالية: اإعداد؛ ثالتخطي ؛ ثالتيفيم؛ ثاالختتايع ثتيطوي الإملية عل  

فر   ت ياق  المسأائل التر   بلتت اللجية بلن  ثا    تر تكتي  تدقيق الصأياعات االسأتخراجيةعاسأتإراض للتإقيدات ال
للصأأأأأأأأياعات  الطابع المإقد ، ثذلك بسأأأأأأأأبب قصأأأأأأأأد بها ان تكون  أأأأأأأأاملةال ي  لر مسأأأأأأأأائل عامة    لما الفصأأأأأأأأل
 ثلر بالتالر مسائل تتطلب مر الياحية الإملية دجراء تحليالت مإم قة ثمستييضةع ؛االستخراجية

 المسأأأأأأأأائلتزثيد البلدان اليامية بلمحة عامة عر  ثاثضأأأأأأأأح السأأأأأأأأيد مفوال ان  لما الفصأأأأأأأأل  هدأ دل   - 46
ز فر   رك الفصأأأأأل  الصأأأأأياعة االسأأأأأتخراجيةع ثرغم ان    تدقيقاثياء تخطي  ثتيفيم عمليات  التر تطرااليموذجية 

للتدقيق المشأأأأأأأترك ثالمتزامر، ثيشأأأأأأأتمل التطبيق المتزا د ه يسأأأأأأأل م ب المحلية، فإن التدقيق التالب عل  ممارسأأأأأأأات  
الثيائرع ثيتضأمر الفصأل ايضأا فر احد  التدقيق األطراأ ث  دالمتإد طرائق التدقيقلبإض   بالتالر عل  ثصأ 
ثاخيرا، ثبحسأأأب ما قررته  ععل  التدقيقلقدرات  بياء افر مجال  متاحة للبلدان اليامية اللبرامج لاقسأأأامه ثصأأأفا 
 يإي  بالتالعب باألسإار التجاريةعقسما  ،  تضم ر لما الفصلدثرتها الحادية ثالإشريراللجية فر 

ل مر ة - 47 ثالتحد ث  عثافاد المتكل م بلن  الفصأأأل المإير بقضأأأايا اسأأأإار التحويالت لو فصأأأل ي إر ض ألث 
عل  دليل األمم المتحدة الإملر ألسأأأأأأأأإار التحويالت للبلدان  باسأأأأأأأأتمرار  ةالمدخل التتييراتضأأأأأأأأرثري بسأأأأأأأأبب 
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ثيتضأأأمر التحد ث ايضأأأا   عثايضأأأا بسأأأبب اإ أأأارات دل  الدليل التر ترد فر جميع اجزاء لما الفصأأألاليامية،  
 حاالت عملية جد دةع، مشفوعة ب المإامالت المالية عرمواضيع جد دة 

جوانب عد دة مر لمو الإملية  تإير  تياثل  ة ثق  التشأأتيل، ثلو   بإملي تم تحد ث الفصأأل المتإلق ث  - 48
ثلو يشأير ايضأا دل  ن ظم ثق  التشأتيل بلنواعها، المطب قة    القضأايا البيئية القانونية ثالموضأوعيةعبحثها، مثل 

المدفوعات اليقدية االسأأتحقاقات، ثميها  عل  اسأأا    فر  أأت  البلدان مر اجل حسأأاب تكاليف ثق  التشأأتيل
قد تطرا  مسائل اثسع نطاقا  استإراضا لايضا    تضمربلتت اللجية بلن الفصل  ر نهاية المشرثع اث خاللهع ثا  ف

مشأأأأرثع ثق  التشأأأأتيل مر ، مثل التإويض عر تكاليف الصأأأأياعات االسأأأأتخراجيةفرض الضأأأأرائب عل  عيد  
 ع، ثتسييج الموجوداتمختل  فر البلد نفسه

ثقاي فريق مر افرقة الصأأياغة، عقب كل فصأأل يإرضأأه السأأيد مفوال، بتقديم  أأرثح مفصأألة بشأألنهع  - 49
المي لالنتإاش،   كمحر كالصأياعات االسأتخراجية    عرالمائدة المسأتد رة الإالمر اجتماع  بلتت اللجية ايضأا ب ثا  

لمإير باللمحة الإامة دل  ثسأي شأار فر الفصأل ا ع2021ايار/ما و  10ان  راسأه األمير الإاي فر   مر المتوقع
 لما االجتماع، حيث سيكون لياك راب  يحيل دل  نتائجهع

ثتم  ثبإد تقديم ديضأأأاحات بشأأألن المسأأأائل التر اثارتها اللجية، تمت الموافقة عل  الفصأأأول األربإة،  - 50
التر تظأل  دليأل، تحأد أث الأ عمليأة    اليأاجح فر دنجأا األمأانأة عل  الإمأل  إل   اللجيأة الفرعيأة ث توجيأه الثيأاء دل   

 الميسقان المشاركانعكالإادة رليية بلعمال التحرير الال مة التر سيشرأ عليها 
 

 )ي( من جديل األعمنل(  3ب المننوعنت يتسويتهن )الاند  تجن   -ياي   
ي - 51 الميسأأأأأأأق المشأأأأأأأارك للجية الفرعية المإيية بتجيب الميا عات ثتسأأأأأأأويتها، جورج اثموندي اثبيل،   قد 

ثعرض ايضأا  فر الدثرات السأابقةع  تم دقرارلالفصأول التر للإمل المي انجزته اللجية الفرعية ث لعرضأا موجزا  
خدمت بالفإل فر  ثذكر السأأأأأأأيد اثبيل ان بإض محتويات الدليل قد اسأأأأأأأت   عبإيجا  الفصأأأأأأأول السأأأأأأأتة مر الدليل
مة لهمو الفإاليات سأأأأأأأتجدحلقات الإمل المتإلقة ببياء القدرات،   اليسأأأأأأأخة الكاملة مر الدليل   ثان  الجهات الميظ ِّ
 مفيدة بشكل خاص لهما الترضع

سأأأأأأأأأأأأأأيزاري كريسأأأأأأأأأأأأأأيأأأاك، المأأأمكرة السأأأأأأأأأأأأأأيأأأد    ق المشأأأأأأأأأأأأأأأأارك اآلخر للجيأأأة الفرعيأأأة،ي الميسأأأأأأأأأأأأأأ  ثم قأأأد   - 52
E/C.18/2021/CRP.2  بإأان عر كثأب  ت   ،المأمكرةميأه، الورادْ ر فر  1مأة الأدليأل ثالفصأأأأأأأأأأأأأأل  مقأد   ، ثافأاد بألن
ع ثابر  ان 2020تشأأأأرير األثل/اكتوبر    أأأأهر اللجية فر دثرتها الحادية ثالإشأأأأرير فرالمخط  المي ناقشأأأأته 

تإبئة الموارد المحلية  فيما  تإلق ب ألمم المتحدة  ثم جمل الإمل المي تقوي به االمقدمة توضح الصلة بير الدليل  
ل  الموافقة عل  ثدعا اللجية د 1ع ثم عرض السأأأيد كريسأأأياك األجزاء األربإة مر الفصأأأل  2030خطة عاي ثب 

 محتويات الممكرةع

بالصأأأيتة التر اللجية   التر اقرتها، 1ثلم تكر لياك اي مداخالت بشأأألن محتويات المقدمة ثالفصأأأل   - 53
 لبلدان الياميةعاقدرات فر بياء ع ثابر  اعضاء اللجية ثالمراقبون المية الدليل ث ضإت بها

دجراءات  ) 25المادة   أأأأأأأأأأرح أأأأأأأأأأارة دل  الدليل فر  احد األعضأأأأأأأأأأاء انه قد يكون مر المفيد اإ ثذكر - 54
( مر اتفاقية األمم المتحدة اليموذجية لال دثاج الضأأأريبر بير البلدان المتقدمة اليمو ثالبلدان الياميةع التراضأأأر

  الحقأااللجيأة   ثا قر تع  E/C.18/2021/CRP.16 المأمكرةدرج فر  الأمي ا    ،ثكأان ليأاك تأل يأد عأاي لهأما االقتراح
 الوثيقةعالواردة فر تلك  25المادة   رحعل   التتييرات
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 )و( من جديل األعمنل( 3)الاند  بننا القدرات   -واي   

تيمية القدراتع ثاطلإت كارثلير  فر مجال  دعا السأأيد ميسأأاو األمانة دل  تقديم عرض عر برنامجها   - 55
قدرات ثما  تصأأأأأأأأأأأأأأل بملك مر جهود بياء ال  فر مجالعل  آخر المسأأأأأأأأأأأأأأتجدات    لومباردث ثمايكل لييارد اللجية  

 الحادية ثالإشريرعملا مكتب تمويل التيمية ميم الدثرة يف  انشطة اخر     

لجية الخبراء   تضأأإهاالتوجيهات التر    تإميماإدارة تواصأأل   المشأأاركير بلن  ثابلتت السأأيدة لومباردث   - 56
المإيية بالتإاثن الدثلر فر المسأأائل الضأأريبية، ثال سأأيما عل  البلدان اليامية، مر خالل برنامج  أأامل لتيمية 

، عل  الصأأأأأأأأإد الإالمية ثاإقليمية عل  حلقات دراسأأأأأأأأية  أأأأأأأأبكيةمؤخرا  ثم حلقات عمل،   يطوي عل القدرات  
لثالوطييةع  مة بطلب مر الدثل   الدثرات التدريبية ثالخدمات االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأارية التقيية ثت شأأأأأأأأأأأك  اإلكترثنية، المقد 
ثتؤدي األطراأ الشأأأأريكة الدثلية، ثباألخص اإقليمية، دثرا حاسأأأأما    جزءا لاما مر لما البرنامجع األعضأأأأاء،

القضأأأأأايا اليا أأأأأئة سأأأأأتطيع األطراأ الشأأأأأريكة اإقليمية ان تكون مفيدة فر تحد د فر تإميم ميتجات اللجيةع ثت 
 عضمر مجال الضرائب  تهم البلدان الياميةالتر 

متها، دل  السأأأأأأيدة لومباردث ثا أأأأأأارت - 57 ل حلقة عمل افتراضأأأأأأية لألمم المتحدة اث  ، فر اإحاطة التر قد 
،  2020كانون األثل/ديسأأأأأأأأأأأمبر  1 نر/نوفمبر ثتشأأأأأأأأأأأرير الثا  30قدت  ومر  الكربون، ع   ضأأأأأأأأأأأريبةكتيب   عر

أأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأي أأأأأأأبالفصول ذات الصلة مر مشرثع  ثتياثلت باليقاش ه دل    ضرائب الكربون   عراألمم المتحدة   ك  الموج 
هلبلدان الياميةع ا  الضأأأأرائب البيئية رسأأأأائل   بمسأأأأائلاللجية الفرعية المإيية فر  خبراء مشأأأأهورثن ثاعضأأأأاء    ثثج 

مسأؤثلير مر ال  110  تلل  مر اكثر مرجمهور ، ثذلك لفائدة الكتيبإملية الواردة فر الدثات  محورية عر األ
بلدا نامياع ثلياك خط  لإقد حلقة عمل افتراضأأأأأأية عل  سأأأأأأبيل المتابإة  30القادمير مر ا يد مر حكوميير  ال

 ع2021لموضوع ضرائب الكربون ثاستخداي اإ رادات التر  ول دلا، ثذلك فر ثقت الحق مر عاي 

حلقتير دراسأأأيتير  أأأبكيتير ددارة الشأأأؤثن االقتصأأأادية ثاالجتماعية نظ مت  ، 2021ثفر آذار/مار    - 58
مها اعضأأأأأأأأأأأاء اللجية فر الدثرة الحادية  قد   لمقترحات عر اسأأأأأأأأأأأإار التحويالت، ثذلك فر سأأأأأأأأأأأياق االسأأأأأأأأأأأتجابة

لتدريب عليهع ثحظيت  ثقد تم  حييها تحد د اسأأأأأأأإار التحويالت كموضأأأأأأأوع يحتاج دل  المزيد مر ا  ثالإشأأأأأأأريرع
ر لي مسأأأأؤث مر جهات ضأأأأم ت    تسأأأأجيلعملية اكثر مر ال   ، ثاسأأأأتقطبتا باسأأأأتحسأأأأان كبيرالحلقتان الدراسأأأأيتان 

المجتمع المدنر ثالقطاع الخاص ثاألثسأأأأأأأأأأأاط األكاديميةع ثقاي  اطرأ مر ر ثميظمات دثلية ثإقليمية ث ي حكومي 
، 19-جائحة كوفيد   مرالمقارنة فر   قابلية  بييهامواضأأأأأأأأأأأيع مر بتحليل ثمياقشأأأأأأأأأأأة   فريق المحاثريراعضأأأأأأأأأأأاء 

ثتلْت   ، ثالمية التصأأأأييف االئتمانرعاتالقرثض داخل المجموع ثمإاملةثمسأأأأائل التحد د الدقيق للمإامالت، 
 الإرثض جلسة  حوار لطرح األسئلة ثالرد  عليها،  هدت مشاركًة مكثفة مر البلدان الياميةع

سأأأأأأأأأأأأياق ميتد  التإاثن بشأأأأأأأأأأأألن المسأأأأأأأأأأأأائل   ضأأأأأأأأأأأأمر الإمل الميجزعل     اللجية   كما اطلإت األمانة   - 59
مبادرة مشأأأأأأأأتركة بير امانات صأأأأأأأأيدثق اليقد الدثلر ثميظمة التإاثن ثالتيمية فر    المي لو بمثابةالضأأأأأأأأريبية،  

ميتد    بلن  الميدان االقتصأأأأأأأأأأادي ثاألمم المتحدة ثالبيك الدثلرع ثفر لما الصأأأأأأأأأأدد، ابلغ السأأأأأأأأأأيد لييارد اللجية  
فر   اسأأأأأأأأأإار التحويالت،: )ا( ثثائق قد اصأأأأأأأأأدر مجموعتر ادثات لما  بشأأأأأأأأألن المسأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأريبية  التإاثن 

  مجموعة    ثتضأأم ع2021، فر آذار/مار   المإالدات الضأأريبيةثالمفاثضأأات عل  ؛ )ب( 2021 أأباط/فبرا ر 
الة ثناجإة فر  فإ تيفيم ثتوفير نظمالسارية فيما  تإلق ب اإر ادات  اسإار التحويالتبوثائق  الخاصةاألدثات  
فهر  المإالدات الضأأأريبية  بالمفاثضأأأات عل    الخاصأأأةمجموعة األدثات  اما ع  اسأأأإار التحويالتثثائق  مجال  

دل  دليل التفاثض عل  المإالدات الضأأأأأأأأأريبية الثيائية بير البلدان المتقدمة اليمو ثالبلدان   تسأأأأأأأأأتيد باألسأأأأأأأأأا 
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مر مسائل تتإلق بهمو المفاثضات ثبكييية دان اليامية  البلعل  ما تواجهه اليامية، المي  وفر در ادات عملية 
ميتد  التإاثن بشأأأأأأألن المسأأأأأأأائل الضأأأأأأأريبية، المي اسأأأأأأأهم فر تجيب لامثلة جيدة    ثالمجموعتان بمثابةع دجرائها

 مختل  المسائل الضريبيةع عررسالة متسقة مر األمانات )كلما امكر( فر توجيه ا دثاجية الجهود ث 

ددارة الشأأأأأأأأأأأؤثن االقتصأأأأأأأأأأأادية   ب يادةمبادرة جد دة  ايضأأأأأأأأأأأا بوجود لمو الدثرة   علم المشأأأأأأأأأأأاركون فرث  - 60
، تتمثل فر المحاضأأأأأرات القادمة لألمم المتحدة عر الضأأأأأرائب، التر تشأأأأأكل مياسأأأأأبة مجانية عر ثاالجتماعر
ل محاضأأرتير عر الضأأرائب   خبراء رفيإو المسأأتو  يقدمها تيمية القدرات   ضأأمر تسأأجيالت مسأأبقةع ثتتياثل اث 

خبراء مشأأأهورثن تحليل مر اليقاش الرقمرع ثيتول     اقل البلدان نمواة  مسأأأتقبل الحوافز الضأأأريبية ثمحل  مسأأألل
األدن  الإالمر  اجتماب االسأأأأأأأتثمارات ثالمحافظة عليها، ثالحد  فر اسأأأأأأأتخداي ضأأأأأأأرائب الشأأأأأأأركات  صأأأأأأأإوبات

الدائرة بشأأأألن تمثيل اقل البلدان نموا فر المياقشأأأأات  ثافضأأأأل السأأأأبل لللضأأأأرائب ثاثرو عل  الحوافز الضأأأأريبية، 
 فرض الضرائب عل  االقتصاد الرقمرع

ثافادت بلن  الدثرات الشأأأأأبكية  المقبلةع عر المياسأأأأأباتمت السأأأأأيدة لومباردث دحاطة دل  اللجية ثم قد   - 61
التر المواد الجد دة  حويالت ثالمإالدات الضأريبية يجري تحد ثها ثتبسأي  محتوياتها عل  ضأوءعر اسأإار الت 

ثيجري الإمل حاليا عل  ترجمة الدثرة الشأأأأبكية عر  عسأأأأتظهر فر الميشأأأأورات القادمة التر سأأأأتصأأأأدرلا اللجية
  2021ران/ ونيه  حزي   أأأأأهر  فر ثقت الحق مر  دجراءات التراضأأأأأر دل  اللتتير الفرنسأأأأأية ثاإسأأأأأبانيةع ثسأأأأأيتم

، متوف رة فإالتكون بإض الميشأأأأورات ثحييها سأأأأت اللجية،   فإالية بمياسأأأأبة صأأأأدثر ميشأأأأوراتاحتفال عاي/  تيظيم
لمو األنشأأطة ثغيرلا مر ثذكرت السأأيدة لومباردث ان ه قد تسأأي  تيظيم    باللتتير الفرنسأأية ثاإسأأبانيةع ثبإضأأها

 قدمتها الوكالة اليرثيجية للتإاثن اإنمائرع المسالمة السخية التر بفضلانشطة تيمية القدرات 

  عر التزاي ددارة الشأأأأأؤثن االقتصأأأأأادية ثاالجتماعية بتيمية القدراتع ثتحدثت السأأأأأيدة لومباردث بإيجا  - 62
  ادت مراإدارة  قد اعلر مؤخرا ان    إدارة الشأأأأأأأأأأأؤثن االقتصأأأأأأأأأأأادية ثاالجتماعيةثذكرت ان  ثكيل األمير الإاي 

تإزيز  فر  تلك الموارد   فإال مربهدأ االسأأأتفادة  ، ثذلكللبرنامج الإادي للتإاثن التقيرة  المخصأأأصأأأ ميزانيتها  
 اإدارة فر مجال تيمية القدراتع الإمل المي تقوي بهاثر 

البيية  ددارة اصأأأأأأول   مشأأأأأأرثع  عل  تيفيماثضأأأأأأحت السأأأأأأيدة لومباردث المية بياء القدرات  ثفر الختاي،  - 63
الهدأ مر لما المشأأأأأرثع لو المسأأأأأاعدة  بئة الموارد المحليةع ثا أأأأأارت دل  ان  فر مجال تإثاألنشأأأأأطة   التحتية
 تإزيز اإ رادات المحليةع عل 

اعمالها فر مجال بياء  لمواصأأأألةثاثي  اعضأأأأاء اللجية عل  ددارة الشأأأأؤثن االقتصأأأأادية ثاالجتماعية   - 64
ثالتوصيات التر تصدرلا اللجية    بقية نشر التوجيهاتثذلك  عرثضها،    نطاق ايضا لتوسيع ثتإميقث القدرات،  

ثالدثرات الدراسأأأية عل  اإنترنتع ثا أأأار احد األعضأأأاء   ثالحلقات الدراسأأأية الشأأأبكيةمر خالل حلقات الإمل  
، ثتوعية مقرري  مسأأأأاعدة البلدان اليامية عل  تإبئة الموارد المحليةدل  ضأأأأرثرة مواصأأأألة لما الإمل مر اجل  

تسأأاعد لمو البلدان عل  التصأأدي للتحديات  التر سأأ ادثات بياء القدرات  ما لو متاح مر  لسأأياسأأات الضأأريبية ب ا
 الحد مر الفقر ثعدي المساثاةععل  التر تفرضها األ مة الحالية ث 

حلقة  الحلقات الدراسأية الشأبكية عر اسأإار التحويالت ثإل  دل   الم ر اخمثا الكلمةثا أار األعضأاء   - 65
أأأأأأأأأأتأأأأأي أأأأأب األمم المتحدة  عرالإمل  باعتبارلما مثالير جي د ر  ،البلدان الياميةالموجه دل    ضرائب الكربون  عرك 
برنامج  بياء القدرات التر تقوي بها ددارة الشأأأأأأأأأؤثن االقتصأأأأأأأأأادية ثاالجتماعيةع ثاقترحوا توسأأأأأأأأأيع نطاق   ألعمال

الشأاملة    الدثرات قد تكتسأرميشأورات اللجية الجد دة ثالمحدثةع ثعالثة عل  ذلك،   بجميعاالتصأاالت ثالتوعية 
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، فائدة ثقيمة كبيرتير  ثتسأأأأأأأويتهامواضأأأأأأأيع محددة مر الميشأأأأأأأورات، مثل دثرات تجيب الميا عات    التر تتياثل
 للبلدان الياميةعباليسبة 

لمراقبير الم ر  أأأأأاركوا فر انشأأأأأطة بياء القدرات خالل  لعضأأأأأاء اللجية ث ثتوج هت األمانة بالشأأأأأكر أل - 66
 عفر تقديم دعمهم ، ثطلبت دليهم االستمرارالإاي الماضر

 
 )ح( من جديل األعمنل( 3)الاند  المسنئل الضءيا ا الايئ ا   -حنا  

عامة   ميسأأأقة اللجية الفرعية المإيية بمسأأأائل الضأأأرائب البيئية، ناتاليا اريسأأأتيزابال مورا، لمحةً قد مت   - 67
أأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأي أأأأأأأأب األمم المتحدة عر ضرائب الكربون  ه دل    عر هيكل ك  ، ثم انتقلت دل  مياقشة  يةالبلدان اليامالموج 

 :ثذلك كاآلترالدليل سيتلل  مر مقدمة ثسبإة فصول ثمرفق، قالت دن  ث الفصول، كل  عل  حدةع 

كييية تلثير  تتضأأأأأأم ر آراءو فيما  تإلق ب مد ر مكتب تمويل التيمية المسأأأأأأتدامة، مر دمة مق   )ا( 
 وما فر جميع انحاء الإالم؛اعتماد ضريبة الكربون ثعل  سياسة تتير المياا عم عل  19-كوفيد

مة ضأأأأأأأأأأأمر  1الفصأأأأأأأأأأأل   )ب(  مةع ع رضأأأأأأأأأأأت لمو المقد    E/C.18/2021/CRP.4الممكرة : مقد 
 ؛الدثرة الثانية ثالإشرير للجية خالللمياقشتها ثالموافقة عليها  

ري الفصل الثانر: مقدمة   )ج(  فر الدثرة الحادية ثالإشرير  ثقد ا قر  لما الفصل    السياساتع لمقر 
 ؛E/C.18/2020/CRP.45 باعتبارو الممكرةللجية، 

  ضأأأأأأأرائب الكربونع يقبل ب  الجمهور  كيف نجإل(:  سأأأأأأأابقان  ث )الفصأأأأأأأل الإشأأأأأأأر  3الفصأأأأأأأل   )د( 
ي لم الفصأأأأأأل فر   E/C.18/2021/CRP.5الممكرة   اليموذج اليظري ثالتبإات عل  مسأأأأأأتو  السأأأأأأياسأأأأأأاتع ق د 

 فر الدثرة الثانية ثالإشرير للجية؛ عليه للمياقشة ثالموافقة

الدثرة الإشرير ا قر  لما الفصل فر    (: تصميم ضريبة الكربونعسابقا 3)الفصل   4الفصل   )ه( 
، المتإلق باليقل البحري 2-5-5ال ،  4؛ غير ان الفرع E/C.18/2020/CRP.17 ضأأأأأأأأأأأأأأمر الممكرةللجية 
ر الأدثرة الثأانيأة عليأه ف  ميأاقشأأأأأأأأأأأأأأأة ثالموافقأةلل  E/C.18/2021/CRP.6ضأأأأأأأأأأأأأأمر المأمكرة    قأد ع رضالأدثلر،  

 بإد دجراء تإد الت تإكس احدث اعمال الميظمة البحرية الدثلية؛ثذلك ثالإشرير للجية، 

 (: مر التصأميم دل  اإدارة: التطبيق الإملر لضأريبة الكربونعسأابقا 4)الفصأل  5الفصأل   )ث( 
 ؛E/C.18/2020/CRP.44 ر الممكرةضم الدثرة الحادية ثالإشرير للجيةا قر  لما الفصل فر 

ع رض لما الفصأأأأأل ضأأأأأمر الممكرة    (: اسأأأأأتخداي اإ راداتعسأأأأأابقا 5)الفصأأأأأل   6الفصأأأأأل   ) ( 
E/C.18/2021/CRP.7 فر الدثرة الثانية ثالإشرير للجية؛ عليه للمياقشة ثالموافقة 

ع رض لما  األخر ع الصأكوك(: ضأريبة الكربون: التفاعل مع سأابقا 6)الفصأل  7الفصأل   )ح( 
 ؛فر الدثرة الثانية ثالإشرير للجية عليه للمياقشة ثالموافقة E/C.18/2021/CRP.8الفصل ضمر الممكرة 

الدثرة  ا قر  لما المرفق فر  سأأأأأأياق األمم المتحدةع ضأأأأأأمرل: ضأأأأأأرائب الكربون  المرفق األث   )ط( 
 عE/C.18/2020/CRP.45الممكرة مر ضالإشرير للجية الحادية 
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لمحأأأأأة موجزة عر  ث  - 68 مورا  اريسأأأأأأأأأأأأأأتيزابأأأأأال  السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأدة  الأأأأأدليأأأأأل 1الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل  ”قأأأأأدمأأأأأت  مقأأأأأدمأأأأأة   :“  
(E/C.18/2021/CRP.4  ،)فصل مر فصول الدليلع  ص محتو  كل  لخ  فصل تحريري     المي لو عبارة عر 

 ع1ثقد اقر ت اللجية الفصل 

ي السأأأأأأأأيد - 69 يقبل  الجمهور : كيف نجإل3الفصأأأأأأأأل  ”ريق صأأأأأأأأياغة رئيس ف سأأأأأأأأفيركر جع جاغر ، ثقد 
فرض    دمكانيةثابر  ان  عامة عر محتويات الفصأأأألع  لمحةً   (،E/C.18/2021/CRP.5)  “ضأأأأرائب الكربون ب 

عل  حيث التكلفة ث مر   فإالية لمو الضأأأأأأأأريبة ثنجاعتها  لر مسأأأأأأأأللة تتوق   عل  مد   ضأأأأأأأأريبة عل  الكربون 
ثاثضأأأأح ان  المقبولية )التر لر فر صأأأأميم لما الفصأأأأل( تتيح اتخاذ القرارات ثتيفيم الضأأأأريبة    مقبوليتها؛مد  

، مثل الثقة السأأأأياسأأأأية ثالمؤسأأأأسأأأأية، ثاثجز  الظرفيةثابر  السأأأأيد جاغر  المية الإوامل ثتيسأأأأير االمتثال لهاع  
ثميها عل  سأأأأأأأبيل  ن،  ضأأأأأأأريبة الكربو ب  الجمهور  قبول    ان تزيد بهالحكومات تسأأأأأأأتطيع بها ابإض الطرق التر  
ع ثاختتم كلمته حزمة مر السأأياسأأات  ضأأمر دطارضأأريبة الكربون    ثاسأأتحداثفترات تجريبية  المثال تخصأأيص  
سأأأأأأأأأأياقه الوطير  ضأأأأأأأأأأمر ع بات بار ةكل بلد بتحد د الإوامل التر تشأأأأأأأأأأكل    الك تي ب  يصأأأأأأأأأأح بالتلكيد عل  ان  

اليهائية  افر صأأأأأأأأيتته  ت)ثضأأأأأأأأإ  تحريرية بإدخال تإد الت، رليا 3افقت اللجية عل  الفصأأأأأأأأل  ثقد ث  عالخاص
 :حت  يكون اليص كاآلتر، 21اثياء الدثرة( عل  الجملة األخيرة مر الفقرة 

تواجه، الإد د مر البلدان التر فرضأأأأأأأأت ضأأأأأأأأرائب الكربون   ان   تجدر اإ أأأأأأأأارة دل ثاخيرا،   
)ميظمة الشأفافية الدثلية، ، مسأتو  ميخفضأا نسأبيا مر الفسأاد  مقا يس مؤ أر مدركات الفسأادبحسأب  
ام ا البلدان ثالحكومات التر تإانر مر انخفاض مسأتو  الثقة السأياسأية، فإن ه يجدر بها ان  (ع2017

 (ع2018تستحدث ضريبة الكربون بطريقة ال تزيد مر تآكل ثقة المؤسسات )كليييرت ثآخرثن، 

، ال    4، الفرع 4عل  الفصأل    ا دخلت ل مورا لمحة عامة عر التإد الت التر ثقدمت السأيدة اريسأتيزابا  - 70
تإأد الت الأمي جر  تحأد ثأه عل  دثر ال(،  E/C.18/2021/CRP.6، بشأأأأأأأأأأأأأألن اليقأل البحري الأدثلر )5-5-2

احدث اعمال الميظمة البحرية الدثلية، بما فر ذلك اسأأأأأأأأأأأأأتراتيجية الميظمة البحرية الدثلية   المدخلة ألجل بيان
ثافقت اللجية عل  قد ع ث 2018إاي ل األثلية بشأأأأأأأأأأأأأألن خفض انبإاثات غا ات االحتبا  الحراري مر السأأأأأأأأأأأأأأفر

 ع2-5-5ال ،  4، الفرع 4التإد الت عل  الفصل 

السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأد   - 71 ي  مأأأأأا ر،ثقأأأأأد  فريق صأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأ   ديكر  اإ رادات 6  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأل”اغأأأأأة  رئيس  اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأأأداي   :“  
(E/C.18/2021/CRP.7 ًلمحة ،)  عامة عر محتويات الفصألع ثابر  ان الضأرائب المفرثضأة عل  الكربون

دمكأانيأة كبيرة لزيأادة ثمع ذلأك ليأاك  ؛  محأدثدة فر نطأاقهأا ثميخفضأأأأأأأأأأأأأأة فر نسأأأأأأأأأأأأأأبتهأافر جميع انحأاء الإأالم  
ثإن كانت لمو اإ رادات سأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأهد لتزامات المياخية، اال  ثفقاإ رادات مر خالل تحد د اسأأأأأأأأأأأأأإار الكربون  

بسأأأأبب السأأأألوكات التر سأأأأتصأأأأبح اقل كثافة مر حيث البصأأأأمة الكربونيةع    الإقودهيكليا عل  مد    انخفاضأأأأا
ثذكر ان    عامة عر االسأأأأأأأتخدامات المحتملة ل  رادات التر نوقشأأأأأأأت فر الفصأأأأأأأل؛  لمحةً  السأأأأأأأي د ما ر قدي ثم

اغل مر حيث القدرة التيافسأأأأأأأأأأأية ث/اث التو يع بما  تيح للحكومات ان تختار ضأأأأأأأأأأأرائب الكربون قد تطرح  أأأأأأأأأأأو 
لحكومات ان تإز  اثر د الة  تسأتطيع اتإويض الصأياعات ثاألسأر المعيشأية المتضأررةع ثباإضأافة دل  ذلك،  

الإامة  الكفاءة اث ان تحسر   توجيه اإ رادات نحو اإنفاق البيئر؛مر خالل  لمو الضريبة،  الياجم عرالكربون  
  بالتلكيد عل  ان اختيار طريقةلليظاي الضأأأأأأأأريبر، مر خالل التحوالت الضأأأأأأأأريبيةع ثاختتم السأأأأأأأأيد ما ر كلمته 

بإمكانها ان تسأأأأأإ ، مر خالل تحد د  الحكومات ان  ثعل  اسأأأأأتخداي اإ رادات  توق  عل  الظرثأ القطرية، 
 تحسأأأأير الدعم الإايعإل  تماعية ثالبيئية، ث تحقيق اقصأأأأ  قدر مر الفوائد االقتصأأأأادية ثاالجلمو الطريقة، دل  

 ع6ثقد اقر ت اللجية الفصل 
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صأأكوك ال: ضأأريبة الكربون: التفاعل مع  7  الفصأأل”، رئيسأأة فريق صأأياغة آنا تيويسثقد مت السأأيدة  - 72
ضأأأأأأأأأأأرائب   كيف ان  ع ثاثضأأأأأأأأأأأحت  عامة عر محتويات الفصأأأأأأأأأأأل  (، لمحةً E/C.18/2021/CRP.8)  “خر  األ

ان تركز عل  األلداأ المتوخاة مر ضأأأأأأريبة    يبتر لحكوماتثان  ا، سأأأأأأياسأأأأأأاترفراغ   ضأأأأأأمرم  يف  ت   الالكربون  
د  د الأة الكربون، ثتوليأد اإ رادات، ثمأا دل  ذلأك(  مثأل  الكربون ) لأة مأا دذا كأانأت األدثات األخر  مكم  حت  تحأد 

الحالر دل    الهيكل السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأاترسأأأأأأأأأباب، قد يحتاج ثلهمو األ  فر تحقيق لمو األلداأع موا نة  ايمتداخلة   اي
تإد ل تصأأأأأأميم قد  تطلب  فإالية ضأأأأأأريبة الكربون    ثالحرص عل تإد الت لتجيب اآلثار غير المرغوب فيهاع 

اث غيرلا مر األدثات، اث دضأأأأافة سأأأأياسأأأأات تكميلية )اث لجيية(، اث د الة حوافز ضأأأأارة قائمة   لمو الضأأأأريبة
  بوضأأأأأع المياقشأأأأأة فررثدريتو بيزارث، ثلو  فريق الصأأأأأياغة،    ثقاي احد اعضأأأأأاءع  )مثل دعم الوقود األحفوري(
ة بير ضأأأأأأريبة الكربون ثقطاع الطاقة فر  ن ثالمتداخلة ثالموا   المكم لةلتفاعالت امثلة لسأأأأأأياقها مر خالل تقديم  

تلكيد التزاي   ةمر اجل دعاد  اسأأتحداثهاقوانير ثانظمة الطاقة المتجددة التر تم  ثميها عل  سأأبيل المثال أأيلر،  
 ع7ثقد اقر ت اللجية الفصل   الداأ ضريبة الكربونع ثلتحقيقالبلد بمكافحة تتير المياا،  

أأأأأأأأتأأأأي أأأأبعل  قد ثافقت  اللجية    تكون ، 7الفصل   ثبإقرار - 73   الموج هضرائب الكربون  عر األمم المتحدة   ك 
 ثميها ان  مسأأأأأأأتكملة عر الخطوات التالية،  ثقدمت السأأأأأأأيدة اريسأأأأأأأتيزابال مورا مإلومات  ع، برم تهلبلدان الياميةل

رير، ث األمانة ستإمل مع    مر اجل تجهيز الك أأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأي أأأأأأأببالتإاثن الوثيق مع اعضاء اللجية الفرعية،  احد المحر 
 كل فصل(ع الموافقة عل بإد   المحتوياتلليشر )لر  تم ددخال اي تتييرات جولرية عل  

ه - 74 عل  دتمامها الكتي ب، بإد حظيت جميع فصأأأأأوله  الفرعية   بالتهانر دل  اللجيةاعضأأأأأاء اللجية    ثتوج 
عل  مد  السأأأأيوات األربع  لما قاموا به مر اعمالاللجية الفرعية عل  ثاثيت اللجية عل  الميسأأأأق ث بالموافقةع 
  المتزا د د اءالإالمر  القلق  فر ظل  المية   ثلما تكتسأأأأأيه اعمالهم مرميم دنشأأأأأاء اللجية الفرعية،  اي الماضأأأأأية، 
 تصأوغعضأاء ايضأا بلن  عدد مر األع ثاثصأ   19-كوفيدمر جائحة   الدائمالتإافر  ثضأرثرة بلوغ تتير المياا 
الضأأأأأأوء عل   ت سأأأأأأل   فيها)مع مدخالت مر اعضأأأأأأاء اللجية الفرعية(  ألعضأأأأأأاء اللجية المقبلير    األمانة ممكرةً 
ثالتر فر المياقشأات الدثلية، بالبيئة، التر تكتسأر المية خاصأة    ثالضأرائب المتصألةالضأرائب البيئية    مواضأيع
 عان ها تحتاج دل  مزيد التوجيهات بشلنهاالبلدان اليامية  ذكرت 

قاموا به  ما ثاختتمت السأأيدة اريسأأتيزابال مورا كلمتها بتوجيه الشأأكر دل  اعضأأاء اللجية الفرعية عل  - 75
مأا بأملتأه مر األمأانأة الإأامأة لألمم المتحأدة عل     ثإل توجيهأات،  مأا قأدمتأه مر    اللجيأة عل   ثإل ،  مر اعمأال
أأتأي أبثضع  سبيل فردعم   لبلدان الياميةعل الموج هضرائب الكربون عر األمم المتحدة  ك 
 

  )ط(   3اآلثنر الضةءيا ا لدقتصةند الءقم : المسةنئل يات األهم ا عنلنسةلا للالدا  الننم ا )الاند   -طنا  
 من جديل األعمنل(

 باء   12المادة    
مت الرئيسأأأأأأة المشأأأأأأاركة، السأأأأأأيدة بيتر ، مإلومات مسأأأأأأتكملة عر حالة عمل اللجية الفرعية حت  قد   - 76
  E/C.18/2021/CRP.1ثعرضأأأأأأأت الورقات ذات الصأأأأأأألة بهما الإمل، حيث ا أأأأأأأارت دل  ان  الممكرة  اآلنع

بير   اليموذجية لال دثاج الضأأأأأأريبر  اتفاقية األمم المتحدةباء ضأأأأأأمر  12تتضأأأأأأم ر مقترحا بشأأأأأألن ددراج المادة 
التتييرات المترت بأة فر    E/C.18/2021/CRP.15 ، فيمأا تتيأاثل المأمكرةثالبلأدان اليأاميأة  البلأدان المتقأدمأة اليمو

فقت مر حيث المبدا خالل  ات  قد   لجية الخبراء  ن  دل  ا  السأأأأأأأيدة بيتر  ثا أأأأأأأارت االتفاقية عر ددراج لمو المادةع
قد  اللجية الفرعية    ان  إل  االتفاقية اليموذجية، ث  ضأأأأأأأأأأأأمر اءب  12الدثرة الحادية ثالإشأأأأأأأأأأأأرير عل  ددراج المادة 
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مر اجل ددراجه  راي اقلية  ا لثثضأأإت نصأأ  ث أأرحها،تياثلت فيما بإد المسأأائل التقيية المتإلقة بصأأياغة المادة 
 عفر الشرثح

ه - 77 ق المشأأأأأارك  ثتوج  للجية الفرعية المإيية باآلثار الضأأأأأريبية لالقتصأأأأأاد الرقمر، ثيلياي فاثلر،  الميسأأأأأ 
 أأت  مر امت به ميظمات ثنو و بما قاعضأأاء اللجية الفرعية،  بالشأأكر دل  كل  مر عمل عل  لمو المسأألة مر 

لت الكثير  19-ة كوفيدجائحثا أأار دل  ان    فرض الضأأرائب عل  االقتصأأاد الرقمرع  اعمال عر مسأأللة قد حو 
مر األعمال التجارية دل  اعمال رقمية، ثان ه مر المحتمل، فر غياب عمل ضريبر فإال، ان تشهد اإ رادات  

البلدان اليامية  الضأأريبية انخفاضأأا كبيراع لملك فإن  ديجاد حل مبسأأ   لو مسأأللة ذات المية حيوية ألن ه يسأأاعد
عل  التحل ر، اعضأاء اللجية  ث أكر السأيد فاثلر   عاالقتصأاد الرقمر تلتية مرالمد رادات مر األرباح عل  جير 

 عباء 12المادة  صياغة التوصل دل  مر اجل رغم قياعاتهم الراسخة، برثح الإمل الجماعر

اليتيجة  ا الميسأق المشأارك اآلخر، آرت رثيلوفسأر، فقد الحظ ان لمو المهمة كانت صأعبة، ثلكر  ام   - 78
ة الإضأأأأأأوية الحالية لر  عمفخرة مر المفاخركانت  ه بالشأأأأأأكر دل   أأأأأأريكه فر التيسأأأأأأيق، ثالحظ ان  مد  ثم توج 

ثاعتبر ذلك بمثابة نموذج ممتا ، ثإن ،  ميسأأأأأأأقان مشأأأأأأأاركان  جان الفرعيةل  يكون فيها لالتر  بمثابة المرة األثل  
اضأأأأأطلع بإمل فريق الصأأأأأياغة المي الشأأأأأكر دل  ب رثيلوفسأأأأأر  كما السأأأأأيد  الإمل الجماعرع كان جد دا، يإز  

ثضأأع  فر   التر اسأأهمتغير األعضأأاء فر لما الفريق األطراأ   دل   ايضأأاث ،   األثل  المسأأودةدعداد لائل فر 
ةميم الدثرة السأأابقة،  ثاثضأأح ان ه قد تم،  ع  ث أأرحهاالمادة  نص اجتماعات اسأأفرت عر ددخال تتييرات  عقد عد 
مفهوي المأدفوعات    مر خالل اسأأأأأأأأأأأأأأتحأداث  10 ث 1الفقرتير   ييأات عل ددخال تحسأأأأأأأأأأأأأأ ، ميهأا: المسأأأأأأأأأأأأأأودةعل  

 12مع المادتير  باء  12توضأأأأأأيح تفاعل المادة ث ؛ 6 ث 5ثامثلة فر الفقرتير    ثتقديم توضأأأأأأيحاتاألسأأأأأأاسأأأأأأية؛  
 ثم، ثلو األلم، ددراج  راي األقلية فر الشرحع ؛7فر الفقرة  ال  12 ث

 لمو المادة، حيث ابر عامة عر  راجات بانسأأأأأأأأأأأال، لمحةً  السأأأأأأأأأأأي دالصأأأأأأأأأأأياغة،   فريقي احد قادة ثقد   - 79
السأأأأأأأيد   ثا أأأأأأأارع 2020األثل/اكتوبر   تشأأأأأأأريرميم الدثرة الحادية ثالإشأأأأأأأرير فر يها  التتييرات التر ادخلت عل

ن المادة   دل  ان  بانسأأأأأأأأأال  ثتشأأأأأأأأأمل التتيرات المدخلة    عفقرات 8بإد ان كان لما الإدد فقرة،    11  مراآلن   تتكو 
فقرة  حت  تتياثل الحاالت التر ال تتوافر بشأأأأأأأأألنها المإلومات الال مة؛ ثاسأأأأأأأأأتحداث   3 لر: تحسأأأأأأأأأير الفقرة   ما

باالعتماد عل  ما ثرد فر تقارير    “المتإددة الجيسأأأأأيات  المؤسأأأأأسأأأأأة”أ مصأأأأأطلح  تإر  التر  4 لر الفقرة جد دة
  لتشأأأأمل قائمةً اسأأأأت حدث  التر   6الفقرة  ث الضأأأأريبر ثنقل األرباح؛   تآكل الوعاءالبلدان مر اعمال تياثلت مسأأأأللة 

اصأأأأأأأأأأأبحت اآلن فقرة  التر  7ثالفقرة   ببإض الخدمات الرقمية اآللية المحتملة، ثلكر ليس بطريقة قائمة بماتها؛
 ثتم ايضا استحداث مفهوي المدفوعات األساسية ضمر لمو المادةع ععل  حدة

بشأأأأأألن لمو المادةع عامة   مالحظات  ،كارلو  برثتو، السأأأأأأيد لصأأأأأأياغةافريق اآلخر لرئيس  ال ثابد  - 80
لإدي ضأأأأرائب   مشأأأأكلة غياب الحق فر فرضضأأأأريبية، اي لمشأأأأكلة تتإلق بالمإالدات ال  حل   ثقال دن ها بمثابة  

قطاع األعمال عل    ثاثضأأح ان  الرقمية تسأأاعد  نشأأاط اقتصأأادي كبيرعثجود ميشأألة دائمة، ثلكر مع حضأأور  
ثفق التإريف اسأأأأتيفاء عتبة الميشأأأألة الدائمة  انشأأأأطة تجارية كبر  داخل البلدان مر دثن لية فر بفإا  االنخراط
 ةمتإأددديجأاد حلول ال تحول دثن    اءبأ   12المأادة    قواعأد المإأالأدات الضأأأأأأأأأأأأأأريبيأةع ثا أأأأأأأأأأأأأأار دل  ان   الوارد فر
خر  مثل ميظمة التإاثن األميظمات الجارية الميفمة مر قبل ال  ثنو و فر لما الصأأأأأأأأأأأدد دل  األعمالاألطراأ،  

اللجيأأة قأأد تختأأار فر    ان  ؛ ثذكر  األطراأول متإأأددة  ديجأأاد حلمر اجأأل  ثالتيميأأة فر الميأأدان االقتصأأأأأأأأأأأأأأأادي  
 ثاثضأحع  مر اجل اسأتكشأاأ حلول اخر  ممكية قائمة عل  تإدد األطراأالإمل  االسأتمرار فر لما  المسأتقبل 

 متإدد األطراأع إيجاد حل   المبمثلةرض مع الجهود الإالمية لمو المادة ال تتإا السيد برثتو كملك ان  
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فرض ضأأأأأأرائب عل  االقتصأأأأأأاد الرقمر يشأأأأأأكل تحديا  لمسأأأأأأللة  ديجاد حل   ثالحظ احد األعضأأأأأأاء ان   - 81
الواردة فر    آلراء األقلية  ثاعرب عر تل يدو علهمو اللجيةفق   جميع المشأاركير فر لما المسأإ ، ثليس  باليسأبة ل

التفاثض الثيائر قد   ثا أأأأأأار دل  الشأأأأأأواغل التر  ر  اصأأأأأأحابها ان  حلول،  الشأأأأأأرحمر   17دل   8الفقرات مر 
لوالية القضأأأائية  دل  احقوق فرض الضأأأرائب    ميح كما ان  بالضأأأرثرة الخيار األفضأأأل للبلدان الياميةع   تكون  ال

فر مجال السياسات    بالضرثرة خطوة سليمةدثن غيرلا، ال يشكل  اسا  المبيإات ، عل   التر  تبع لها السوق 
قد تسأأأأأأأأير بيسأأأأأأأأق  المفاثضأأأأأأأأات الثيائية إدراج لما الحكمثبما ان  لما الحل  لو حل ثيائر، فإن     الضأأأأأأأأريبيةع
اليظر     تياثل سأو  الدفع دثن  ضأيق دل  حد ما ألنه اللو نطاق  الحكم  لما  نطاق   قيل ايضأا دن  قد  ث بطرءع 
 عدي اليقير فر تطبيق الحكمعحالة  إدارية المحتملة ث التحديات اثابر  لما الإضأأأأأو ايضأأأأأا   ع“المسأأأأأتإمل”دل  

 ثقد ا درجت لمو اآلراء فر الشرح، ثكما اآلراء المقابلةع

عما دذا ع ثاسأأأأأأأأتفسأأأأأأأأر احد المراقبير لما قامت به مر عمل جي دثاثي  المراقبون عل  اللجية الفرعية   - 82
المادة فر قوانييها الوطيية، اي ان تجإلها جزءا مر كانت توصأأأأأأأأأأأأأأية األمم المتحدة لر ان تدرج البلدان احكاي 

ا عل  لما االسأتفسأار، ذكر الرئيس المشأارك ان  االت  نالت فاقية اليموذجية لر اتفاقية سأياسأاتها الضأريبيةع ثردع
عضأأاء األمم المتحدة ككل، بل لر تهدأ دل  تشأأكيل موق  ألاألمانة ان المادة ال   ثاثضأأحتاللجيةع موافقة  

  ع دل  البلأدان فر التفأاثض عل  المإأالأدات الضأأأأأأأأأأأأأأريبيأة ثتيفيأملأا فأة بتقأديم التوجيأه  لجيأة مكل    نص صأأأأأأأأأأأأأأاغتأه
 ثيتضمر لما التوجيه المادة ثما ذ كر بشلن مزايالا ثعيوبهاع  

األمانة  ثتسأأاءل بإض المشأأاركير عما ما دذا كان  تإير التصأأويت مجددا عل  لمو المادة، ثذك رت - 83
باء  12عل  ددراج المادة  بالموافقةفر الدثرة الحادية ثالإشأأأأأأأأأأرير    كانت قد صأأأأأأأأأأوتتاللجية    المشأأأأأأأأأأاركير بلن  

لو آخر  للموافقة   اآلن  مإرثضبلن  ال، ث للشأأأأأأأأأرثط المقترحة حييهااالتفاقية اليموذجية ثفقا  ضأأأأأأأأأمر ث أأأأأأأأأرحها
 نسخة مر نص المادة ث رحهاع

كل عضأأأأأأأأو فر اللجية    ان  مر األحوال    اعتماد المادة ثإقرارلا ال يإير بلي حال  ثالحظت األمانة ان   - 84
اإدراج،  لما تإارض    ثجهات نظر راسأخةلياك    ؛ ثان  باء فر االتفاقية اليموذجية 12 وافق عل  ددراج المادة 

عل  الدثرة   فإال  المسأأأأأأأللة المطرثحة  تتمثلع ثلملك، كما جاء فر الشأأأأأأأرح اقلية كبيرة مر األعضأأأأأأأاءثتشأأأأأأأكل 
ع ثلملك فإن الموافقة بتوافق اآلراء،  ترد بما فيه الكفاية فر الشأأأأرحن آراءلم دذا كان األعضأأأأاء مقتيإير بل مافي 

بوجهأة نظر األغلبيأة   بمثأابأة اعتراأبأل  بأاء،    12لمأادة  بمثأابأة دجمأاع عل  اعيأد التوصأأأأأأأأأأأأأأأل دليهأا، لر تكون  
فضأأأال   تلك اليقطة،  حوليإكس عل  نحو كاأ االختالفات   اليص   لن  ، ثتسأأأليم ب المؤيدة )مع خيارات ثبدائل(
ثبإأد لأما التوضأأأأأأأأأأأأأأيح، اقرت اللجيأة المأمكرة   علأما االختالأ فر ثجهأات اليظرعر األسأأأأأأأأأأأأأأبأاب الكأاميأة ثراء  

E/C.18/2021/CRP.1  ت الموافقأأأة فر االجتمأأأاع ايضأأأأأأأأأأأأأأأأا عل  ددخأأأال تتييرات ثتحريريأأأة طييفأأأة،  ع ثتمأأأ 
 ع E/C.18/2021/CRP.17/Rev.1  ث  E/C.18/2021/CRP.17ثفق ما لو مبير فر الممكرتير  ،  باألسا 

 
 التإد الت التبعية   

لوثيقة المطرثحة للمياقشأأأأأأة  مإلومات اسأأأأأأاسأأأأأأية موجزة عر اقدي الرئيس المشأأأأأأارك، السأأأأأأيد ميسأأأأأأاو،  - 85
(E/C.18/2021/CRP.15  التر ،) ددراج    مراالتفأأأاقيأأأة اليموذجيأأأة    التبعيأأأة المترتبأأأة فر  التإأأأد التتيأأأاثل  ت

خالل لما ثيرت عدة مسأأائل ثا  لمو الورقة مع المشأأاركيرع    باتريشأأيا براثن دة ثاسأأتإرضأأت السأأي  باءع 12 المادة
ثتمت ايضأأأأأأأأأأا دثارة جملة مر المسأأأأأأأأأأائل المتإلقة   تإليقات تحريريةع عل   أأأأأأأأأأكل مإظمهاكان ، االسأأأأأأأأأأتإراض

، سأتكون محل اسأتإراض ثتياثل مر قبل األمانةالمسأائل ان  لمو فق األعضأاء عل  ثات  بالتداخل فر األحكايع 
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 ضمرللمياقشة فر ثقت الحق    عيد طرحها بالموافقةتإليقات اخر ،  ما قد  رد مر رليا ب ان  الورقة ستحظ ،  ث 
 عالحسبانالتإليقات الواردة فر  كل عل  ان  تم اخمجلسات الدثرة، 

مر اجأل دبأداء المزيأد مر اليظر بأاء    12ددراج المأادة    التبعيأة المترت بأة عرالتإأد الت  ثلأد  عرض   - 86
 E/C.18/2021/CRP.15المأمكرة   ان تإرض عل  لجيأة الخبراء، دعأا السأأأأأأأأأأأأأأيأد ميسأأأأأأأأأأأأأأاو األمأانأة دل   فيهأا

Rev.1 المياقشأأأأأات السأأأأأابقةع ثعرضأأأأأت السأأأأأيدة براثن   ما ا بدي مر تإليقات فرمراعاة ا عدت مر اجل  ، التر 
باء فر    12المادة   ثراء ددراج، بموادلا ث أأرثحها، مر نص االتفاقية اليموذجيةالتر قد ت دخل عل   التإد الت

، اي بإد ان باء 12ثاثضأحت ان  لمو التإد الت التبعية تسأتيد دل  احدث صأيتة للمادة االتفاقية اليموذجيةع 
 عE/C.18/2021/CRP.17الممكرة  الواردة فراعتمدت اللجية التتييرات التحريرية  

درج التر سأأأت   ،باء الجد دة 12دل  المادة   ة  اإ أأأار   ان تتضأأأم راقترح احد األعضأأأاء  اثياء المياقشأأأة،  ث  - 87
، بحيث تؤدي دل  تطبيق بالتحد د باء 12مر المادة  2دل  الفقرة ، د أارًة (اإعفاءال  )طريقة   23فر المادة 
سأأأأقا مع ، ألن ذلك سأأأأيكون مت  دثن غيرلا مر الحاالت الضأأأأرائب اإجمالية حاالت تطبيقفر    الخصأأأأمطريقة 

ها الحالراالتفاقية اليموذجية   تطبيق طريقة اإعفاء فر ع ثلم  وافق بإض األعضأأأأأأأأأأأأاء عل  اإ أأأأأأأأأأأأارة  بيصأأأأأأأأأأأأ 
باء مر دثن الولوج فر لمو  12ثفضأأأأأأأأأأألوا ددراج د أأأأأأأأأأأارة دل  المادة   باء،  12مر المادة  2الفقرة   بالتحد د دل 

 ال سأأأأأأأأيماث ال ،   23لمادة السأأأأأأأأليم فر تياثل االيهج    التداثل عل  مسأأأأأأأأللةثبإد   عالمسأأأأأأأأتو  مر التخصأأأأأأأأيص
ثثضأأع الموضأأوع  مياقشأأة   ان  تول  فريق مصأأت رباء، طلب السأأيد ميسأأاو   12مر المادة  3 تإلق بالفقرة  فيما
 لتيظر فيه اللجيةع مقترح

المأأأأمكرة  - 88 تقأأأأديم  األمأأأأانأأأأة دل   السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأد ميسأأأأأأأأأأأأأأأأأاو،  المشأأأأأأأأأأأأأأأأأارك،  دعأأأأا الرئيس  التأأأأالر،  اليوي  ثفر 
E/C.18/2021/CRP.19 ال    23بشأأأألن صأأأأياغة المادة  مصأأأأت رالفريق النتائج مياقشأأأأات   تتضأأأأمر، التر

ي خصأأأًما ضأأأريبيا   عث أأأرثحها ح المسأأأودة المقترحة ان  بلد اإقامة عليه ان يقد   خضأأأععل  الدخل المي ثتوضأأأ 
فر حالة عدي االتفاق  ثذلك  ( باء 12مر المادة  3اث  2لضأأرائب مخفضأأة فر بلد المصأأدر )بموجب الفقرتير  

 ثقد اقرت اللجية ذلكع عل  توصيف الدخلع

 24المادة ثفر  ال ،  23الجد دة فر المادة  باء 12د أأأأأأأأارة دل  المادة   ددراجقررت اللجية   ثمر ثم، - 89
لألطراأ التر يجو  طلب الحصأأأأأأأأأول   29ثتوسأأأأأأأأأيع نطاق التإريف الوارد فر المادة   التر تكفل عدي التمييز؛

دة تتييرات عل  فقت لجية الخبراء ايضأأأأأأأأأأأأأأا عل  دجراء ع  ثات  عل  الميافع الإائدة مر المإالدات الضأأأأأأأأأأأأأأريبيةع  
عل  سأأأأأأأأأأبيل ثسأأأأأأأأأأتتياثل لمو التتييرات،  الجد دةع باء 12مراعاة المادة مر اجل   االتفاقية اليموذجية  أأأأأأأأأأرثح

بأأاء   12ثالمأأادة  مر جهأأة    14ال  ثالمأأادة    12المأأادة    التأأداخأأل بير  األحكأأاي مر قبيأألالمثأأال، التأأداخأأل بير  
التتييرات األخر  عل  الشأأأأأأأأأأأأأأرثح فهر نتيجأأة للتإأأد الت المأأدخلأأة عل  المواد  امأأا  عر  مر جهأأة اخ  لجأأد أأدةا

)ب( مر جدثل األعمال،  3عل  حدة ضأأأأأأأمر البيد    12ع ثترد تإد الت  أأأأأأأرثح المادة 29 ث 24 ال  ث 23
لأأدان  بتحأأد أأث اتفأأاقيأأة األمم المتحأأدة اليموذجيأأة لال دثاج الضأأأأأأأأأأأأأأريبر بير البلأأدان المتقأأدمأأة اليمو ثالب المإير  
 عE/C.18/2021/CRP.18، كما  رد فر الممكرة اليامية

التإد الت  عل  ما قاموا به مر اعمال تتصأأأأأأل ب   ث أأأأأأكر السأأأأأأيد ميسأأأأأأاو األمانة ثاألعضأأأأأأاء المإييير - 90
 فيهاع باء 12التبعية المترتبة فر االتفاقية اليموذجية مر ددراج المادة 
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إصةةةةةدار  ، عمن ف  يلك  ( )ي( من جديل األعمنل  3)الاند    مسةةةةةنئل أطءو مطءيحا للنظء فيهن  -ينا   
 الملندئ التوجيه ا عش   المينملا الضءيا ا لمشنريع الميونا المقدما من حكوما إلى أطءو 

اللجية الفرعية المإيية بالمإاملة الضأأريبية لمشأأاريع   المشأأاركة، السأأيدة بيتر ، ميسأأقة   دعت الرئيسأأة   - 91
)ي( مر جدثل   3دل  عرض البيد    ،باركر -  مارلير باتريشأأأأأأيا نيمباردالسأأأأأأيدة  ة،  المسأأأأأأاعدة اإنمائية الرسأأأأأأمي 

 األعمالع

ما حققته مر  ثعرضأأتباركر مإلومات اسأأاسأأية عر عمل اللجية الفرعية    -  مت السأأيدة نيمباردثقد   - 92
وجيهية بشألن المبادئ الت ان  الإمل عل   باركر    -  السأيدة نيمباردثاثضأحت  ع  2017ميم دنشأائها فر عاي  نتائج  

 ع يته بإدثلكيه لم  2005المإاملة الضأأأأريبية لمشأأأأاريع المإونة المقدمة مر حكومة دل  اخر  قد بدا فر عاي 
ت عليه خما قد اكتسأأأأب الموضأأأأوع  ثقالت دن   قد   لجية فرعية جد دة ثإن  خطة عمل اديس ابابا،   بإد ان نصأأأأ 

و اللجية الفرعية فر صأفوفها اكاديميير، ثايضأا ثعالثة عل  اعضأاء اللجية، تضأم  لم ع2017ا نشأئت فر عاي 
صأأأأأأأأأأأأأأيأدثق اليقأد الأدثلر، ثميظمأة التإأاثن ثالتيميأة فر  ثمر    ممثلير مر الميتأد  األفريقر إدارة الضأأأأأأأأأأأأأأرائأب،
 عالميدان االقتصادي، ثمجموعة البيك الدثلر

التر عقدت اجتماعْير    عمل اللجية الفرعية  لسأأأأأأأأأأأير موجزا  عرضأأأأأأأأأأأا باركر   -   السأأأأأأأأأأأيدة نيمبارد   ثقد مت  -   93
المفوضية حضوريير ثاجتماعا افتراضيا، ثتوج هت بالشكر دل  الجهات التر استضافت االجتماعات، ثايضا دل   

متأه مر تمويالت لتتطيأة تكأاليف السأأأأأأأأأأأأأفرع ثاثضأأأأأأأأأأأأأحأت ان  األثرثبيأة عل   كانت محل   المبأادئ التوجيهيأة  ما قد 
لمو المبادئ رسأميا    قد اقر ت  اللجية  ثان  ، مر اجل دبداء الراي فيها دتها لجية الخبراء  عق مياقشأة فر اربع جلسأات  

ثفر الوقت نفسأأأأأأأأأأأه، اعتمدت اللجية   ع 2020تشأأأأأأأأأأأرير األثل/اكتوبر    المإقودة فر دثرتها الحادية ثالإشأأأأأأأأأأأرير    فر 
المإونة المقدمة مر  اإفصأأأأأأأأاح الإلير عر األحكاي المتإلقة بالمإاملة الضأأأأأأأأريبية لمشأأأأأأأأاريع  ب التوصأأأأأأأأية المتإلقة  

مر جهة  بير عمل لجية الضأأرائب  القائمة   لة الصأأ  ثت ظهر المبادئ التوجيهية، ثكما التوصأأية،  ع اخر  حكومة دل  
 الداأ التيمية المستدامةع التر تكتسر المية اساسية فر بلوغ ،  مر جهة اخر   تإبئة الموارد المحلية ث 

المبادئ التوجيهية بشأأألن المإاملة   ن رسأأأميا عر دصأأأداردل  اإعالباركر   -  السأأأيدة نيمباردثانتقلت  - 94
إل  اعضأأاء اللجية الفرعية ث  ثتوج هت بالشأأكر دل الضأأريبية لمشأأاريع المإونة المقدمة مر حكومة دل  اخر ، 

 عما بملوو مر جهوداألمانة عل  

  جية الفرعيةعلالمي تقوي به ال امتيانها للمشأأأأأأأأأأأأأاركة فر الإمل الهايثاعربت عضأأأأأأأأأأأأأوة فر اللجية عر  - 95
، ثاعليت عر اختتاي اليظر فر لما عل  عملها الممتا بالشأأأأأأأأأأكر اللجية الفرعية   دل السأأأأأأأأأأيدة بيتر     ثتوجهت
 ع جدثل األعمال البيد مر

السأأأأأأأأيدة بيتر ، الرئيسأأأأأأأأة ، ذكرت “مسأأأأأأأأائل اخر  ”ثدائما فر  تإلق بالبيد جدثل األعمال، المإيون   - 96
لت دن ها ت إلر اآلن عر حل ها بشأأأأأأأأأأكل  قد اد ت ثاجباتها بشأأأأأأأأأأكل ممتا ، ثقا  اللجان الفرعيةكل   المشأأأأأأأأأأاركة، ان  

ثافادت بلن  ميسقر اللجان الفرعية سيواصلون االضطالع بلدثار ضمر األعمال   عرسمر بإد ان انته  عملها
لمشأأاركير فر اللجان الفرعية  دل  ابما فر ذلك التحريرية للميشأأورات، ثسأأيقدمون ما  رثنه ال ما مر المشأأورة )

(ع ثعل  ضأأأأأأأوء خطة الإمل التر ثضأأأأأأأإتها لجية الخبراء، سأأأأأأأيتول  اعضأأأأأأأاؤلا  دذا راثا ذلك مياسأأأأأأأبا السأأأأأأأابقة
 القادمون تإيير لجانها الفرعيةع
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