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 الفصل األ ل 

 االقتصتدي  االجتمتع  البت فيهت المستئل الت  تتطلب من المجلس    
  

 مشر ع مقرر معر ض على المجلس العتمتده  

توصأأأأأأأأأأأأأي لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسأأأأأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأأأأأريبية المجلس  االقتصأأأأأأأأأأأأأادي   - 1
 واالجتماعي باستعراض واعتماد مشروع المقرر التالي:

 
 العشةرين للجن  الخبراء المعني  بتلتعت   الد ل  ف   مكت   مواعيد انعقتد الد رة الختمسة     

 المستئل الضريبي   جد ل أعمتلهت المؤقت

إّن المجلس االقتصأأأأأأأأأأأادي واالجتماعي، إذ يلخه في اعتبار  األثر المسأأأأأأأأأأأتمر لمرض فيروس كورونا   
 :( على ترتيبات العمل لدورات المجلس وهيئاته الفرعية19-)كوفيد

أن ُتعقد الدورة الخامسأأأأة والعشأأأأرون للجنة الخبراء المعنية بالتعاون  يقرر، كخيار مفضأأأأل،   )أ( 
في جنيف،  2022تشأأأرين األولتأكتو ر  21إلى  18في الفترة من   الدولي في المسأأأائل الضأأأريبية، إن أمكن،

باسأأأأتخدام   2022وإذا لم يتسأأأأّن ذلك فعلى شأأأأكل جلسأأأأات غير رسأأأأمية مختيلة ُتعقد في تشأأأأرين األولتأكتو ر  
تراضأأأأأأأأأأأية، على أن تعتمد قرارات اللجنة من خالل إجراء الموافقة الصأأأأأأأأأأأامتة وأن يبت الرئيسأأأأأأأأأأأان منصأأأأأأأأأأأة اف

 المشاركان في الطرائق النهائية للجنة عقب إجراء مشاورات مع أعضاء اللجنة؛

يقّر جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والعشرين للجنة، بصيغته التالية التي اقترحتها  )ب( 
 :لجنة الخبراء

 
جد ل األعمتل المؤقت للد رة الختمسةةة   العشةةةرين للجن  الخبراء المعني  بتلتعت       

 الد ل  ف  المستئل الضريبي 

ْين للدورة  - 1   افتتاح الرئيسين المشارك 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - 2 

 :الضريبيةمناقشة المسائل المتصلة بالتعاون الدولي في المسائل  - 3 

 المسائل اإلجرائية للجنة؛ )أ(  

 الضرائب وأهداف التنمية المستدامة؛ )ب(  

المسأأأأأأأأأأأأأأائأل المتعلقأة بأاتفأاقيأة األمم المتحأدة النموذجيأة لالزدواج الضأأأأأأأأأأأأأأريبي بين  )ج(  
 البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛

يبيأة الثنأائيأة بين  تحأديأث دليأل األمم المتحأدة للتفأاوض على المعأاهأدات الضأأأأأأأأأأأأأأر  )د(  
 البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛

 التسعير التحويلي؛ )ه(  
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 فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية؛ )و(  

 فرض الضرائب البيئية؛ )ز(  

 تجنُّب المنازعات وتسويتها؛ )ح(  

 المسائل الضريبية المتصلة باالقتصاد الرقمي القائم على العولمة؛ )ط(  

 فرض الضرائب على األصول المشفَّرة؛ )ي(  

 الرقمنة وغيرها من فرص تحسين إدارة الضرائب؛ )ك(  

 زيادة الشفافية الضريبية؛ )ل(  

 الضرائب على الثروة والضرائب التضامنية؛ )م(  

 الضرائب غير المباشرة؛ )ن(  

 الضرائب الصحية؛ )س(  

 والتجارة واالستثمار؛العالقة بين اتفاقات الضرائب  )ع(  

 بناء القدرات؛ )ف(  

 مسائل أخر  مطروحة للنظر فيها  )ص(  

 جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين للجنة  - 4 

 الترتيبات الخاصة باعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والعشرين  - 5 
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 الفصل الثتن  

 مقدم    
  
، ُعقدت 315ت2022ومقرر     2ت2017  و  69ت2004قتصادي واالجتماعي  عمال بقراري المجلس اال - 2

الدورة الرابعة والعشأأأرون للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسأأأائل الضأأأريبية، بالوسأأأائل اإلل ترونية،  
   2022نيسأأأانتأبريل   12إلى  11ومن  7إلى  4ضأأأمن جلسأأأات افتراضأأأية غير رسأأأمية ُنّظمت في الفترة من 

 مراقبا مسجال  549ن أعضاء اللجنة و عضوًا م 23وحضر هه  الجلسات االفتراضية 

ويلخص هها التقرير فيما يلي مناقشأأات اللجنة وما اتخهته من قرارات بشأألن البنود الواردة في جدول   - 3
 ( E/C.18/2021/4األعمال المؤقت لدورتها الرابعة والعشرين، على النحو الهي أقرته اللجنة )

 
 جد ل األعمتل المؤقت  

ْين للدورة  - 1   افتتاح الرئيسين المشارك 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - 2 

 :مناقشة المسائل المتصلة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية - 3 

 المسائل اإلجرائية للجنة، بما في ذلك خيارات إجراء مشاورات اللجنة؛ )أ(  

 الضرائب وأهداف التنمية المستدامة؛ )ب(  

المسأأأأأأأأأأأأأأائأل المتعلقأة بأاتفأاقيأة األمم المتحأدة النموذجيأة لالزدواج الضأأأأأأأأأأأأأأريبي بين  )ج(  
 البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛

تحأديأث دليأل األمم المتحأدة للتفأاوض على المعأاهأدات الضأأأأأأأأأأأأأأريبيأة الثنأائيأة بين   )د(  
 لبلدان النامية؛البلدان المتقدمة النمو وا

 التسعير التحويلي؛ )ه(  

 فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية؛ )و(  

 فرض الضرائب البيئية؛ )ز(  

 تجنُّب المنازعات وتسويتها؛ )ح(  

 المسائل الضريبية المتصلة باالقتصاد الرقمي القائم على العولمة؛ )ط(  

 الضرائب؛الرقمنة وغيرها من فرص تحسين إدارة  )ي(  

 زيادة الشفافية الضريبية؛ )ك(  

 (: قضايا الجائحة وما بعد الجائحة؛ 19- الضرائب ومرض فيروس كورونا )كوفيد  )ل(   

 الضرائب على الثروة والضرائب التضامنية؛ )م(  

 الضرائب غير المباشرة؛ )ن(  

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/2
https://undocs.org/ar/E/C.18/2021/4
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 الضرائب الصحية؛ )س(  

 ستثمار؛العالقة بين اتفاقات الضرائب والتجارة واال )ع(  

 بناء القدرات؛ )ف(  

 مسائل أخر  مطروحة للنظر فيها  )ص(  

 جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والعشرين للجنة  - 4 

 الترتيبات الخاصة باعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة والعشرين  - 5 
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 الفصل الثتلث 

 تنظيم الد رة   

  العشرين  إقرار جد ل األعمتلافتتتح الد رة الرابع     

 
افتتحت الدورة لييلوت كانا، الرئيسأأأأأأة المشأأأأأأاركة للجنة، باإلصأأأأأأالة عن نفسأأأأأأها و النيابة عن الرئيس  - 4

المشارك اآلخر، ماثيو غبونجو وال  وشكرت السيدة كانا زمالءها أعضاء اللجنة والمراقبين على مشاركتهم في  
تأب تمويأل التنميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة التأابع إلدارة الشأأأأأأأأأأأأأأؤون االقتصأأأأأأأأأأأأأأادية  الأدورة  ثم دعأت نأافيأد حنيف، مأدير مك

واالجتماعية، إلى إلقاء كلمة  وفي كلمته الترحيبية، شأأأكر السأأأيد حنيف أعضأأأاء اللجنة وجميع المراقبين على 
 التيامهم بعمل اللجنة  وركي كلمته على المجاالت الرئيسية الثالثة التي يسلَّط عليها الضوء أدنا  

وال، أشأأأأأار السأأأأأيد حنيف إلى األهمية المركيية للتعاون الضأأأأأريبي الدولي في تعبئة الموارد الوطنية أ - 5
   2030بفعالية واسأأأأأأأأأأأأأأتخدامها بكفاءة، وهو ما يؤدي دورا حاسأأأأأأأأأأأأأأما في تنفيه خطة التنمية المسأأأأأأأأأأأأأأتدامة لعام  

التعاون الدولي في مكافحة   ، دور“خطتنا المشأتركة”السأيد حنيف، مسأتشأهدا بتقرير األمين العام المعنون   وأكد
التدفقات المالية غير المشأأأأأأأأأأأأروعة من أجل تعبئة الموارد الوطنية التي تمس الحاجة إليها للتغلب على جائحة  

وآثارها  ودعا، في هها الصأدد، الحضأور إلى المشأاركة في االجتماع الخاص للمجلس االقتصأادي   19-كوفيد
حول    2022نيسأأأأأأأأأانتأبريل   8ئل الضأأأأأأأأأريبية المقرر عقد  في واالجتماعي بشأأأأأأأأألن التعاون الدولي في المسأأأأأأأأأا

موضأأأأأأأوعين رئيسأأأأأأأيين: مسأأأأأأأتقبل ضأأأأأأأرائب الشأأأأأأأركات في عالم قائم على الرقمنة والعولمة؛ ومعالجة الجوانب  
 الضريبية للتدفقات المالية غير المشروعة 

ة وجدول أعمال ثانيا، أشأأأأار السأأأأيد حنيف إلى خطة العمل الطموحة للجنة في فترة العضأأأأوية الحالي  - 6
لجنة فرعية وأر عة أفرقة عاملة تركي على مواضأيع مختلفة تهم كلها  11الدورة الطموح كما يتضأ  من إنشأاء  

البلدان النامية في سأأأأأأأأأعيها إلى زيادة وتحسأأأأأأأأأين تعبئة الموارد الوطنية من أجل التنمية المسأأأأأأأأأتدامة  وشأأأأأأأأأجع 
 اء للوفاء بواليتها حنيف اللجنة على اتخاذ قرارات صعبة عند االقتض السيد

وأخيرا، شأدد السأيد حنيف على األدوار الحيوية التي تضأطلع بها الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي   - 7
وحكومة الهند والمفوضأأأأية األورو ية في دعم عمل اللجنة وتعييي إنتاجيتها وفعاليتها  وأعرب عن أمله في أن 

يع مسأأأأأأاهمات المراقبين في السأأأأأأعي إلى زيادة التعاون الضأأأأأأريبي  تؤكد الدورة مكانة اللجنة وأن تييد من تشأأأأأأج
الدولي من أجل حشأأد الضأأرائب بصأأورة عادلة ومنصأأفة لجميع البلدان، وال سأأيما البلدان النامية  وعالوة على 
ذلك، تطرق السأأأأيد حنيف إلى الحاجة إلى تمويل أمانة اللجنة بمصأأأأادر أكثر قابلية للتنبؤ بها وأكثر اسأأأأتدامة  

الل المييانية العادية، التي هي الحل لتلبية الطلب المتيايد باستمرار من جانب إدارة الشؤون االقتصادية  من خ
 واالجتماعية وشركائها على التوجيه والمساعدة اللهين تقدمهما اللجنة 

وشأأأكرت السأأأيدة كانا السأأأيد حنيف على كلمته وعلى الدعم المسأأأتمر من األمانة العامة  ثم ترأسأأأت   - 8
 داوالت إقرار جدول األعمال، الهي اعتمد دون تعديل م
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 الفصل الرابع 

منتقشةةةةة   اسةةةةةتنتتجتت بشةةةةةي  المسةةةةةتئل الفني  المتصةةةةةل  بتلتعت   الد ل  ف     
 المستئل الضريبي   

  
 المستئل اإلجرائي  للجن ، بمت ف  ذلك خيترات إجراء مشت رات اللجن  -  ألف 

أن يكون المنسأأأأأق المشأأأأأارك المقترح للجنة الفرعية للصأأأأأناعات  في جلسأأأأأة مغلقة للجنة، ووفق على  - 9
االسأأأأأأأأأأأأأتخراجية )إغناتيوس مفوال( والمنسأأأأأأأأأأأأأقة المشأأأأأأأأأأأأأاركة المقترحة للجنة الفرعية المعنية بالضأأأأأأأأأأأأأرائب البيئية 

 أوكرفيلدت(، وهما ليسا عضوين في اللجنة، منسقين مشاركين  )سوزان

بمسأأأأأأأأأاعدة من األمانة العامة، بئعداد قوائم مقترحة بالمشأأأأأأأأأاركين في  واتفق على أن يقوم المنسأأأأأأأأأقون،   -   10
 مختلف لجانهم الفرعية وأفرقتهم المصغرة وتقديمها إلى اللجنة للموافقة عليها، وفقا لممارساتها وأساليب عملها  

 
 الضرائب  أهداف التنمي  المستدام  -  بتء 

ا يلي: )أ( أهمية السأياق العالمي الحالي؛ )ب( نه   عرض السأيد حنيف هها البند، ُموليا االهتمام لم - 11
اللجنة إزاء الضأأأرائب وأهداف التنمية المسأأأتدامة؛ )ج( النقاط البارزة للدورة الرابعة والعشأأأرين من حيث صأأألتها 

 باتجا  التعاون الضريبي الدولي 

أن اعُتمدت في قد عكسأأت مسأأار التقدم المحرز منه  19-وأشأأار السأأيد حنيف إلى أن جائحة كوفيد - 12
  2030خطأة عمأل أديس أبأابأا الصأأأأأأأأأأأأأأادرة عن المؤتمر الأدولي الثأالأث لتمويأل التنميأة وخطأة عأام   2015عأام  

وشأأأأدد على أن أوجه عدم المسأأأأاواة داخل البلدان وفيما بينها قد ازدادت، وأن الفقر والجوع آخهان في االزدياد 
لناجم عن العواقب االجتماعية واالقتصأأأأأأأأأأأادية  أيضأأأأأأأأأأأا  وأكد أن انخفاض معدل النمو االقتصأأأأأأأأأأأادي العالمي ا

للجائحة قد أد  إلى زيادة إبطاء التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المسأأأأأأتدامة  وقال إن البلدان النامية 
يتعين عليهأا أن توازن بين مكأافحأة الجأائحأة وتأدبير إيرادات لتمويأل أهأداف التنميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة، التي تعتبر  

 ستثمار المنت  من أجل التنمية المستدامة األطول أجال ضرورية لدعم اال

وفي ضأأأأأأأأأوء هه  الخل ية، تقوم اللجنة ودوائر األمم المتحدة بتعميم القضأأأأأأأأأايا الضأأأأأأأأأريبية في أعمال  - 13
المجلس االقتصأأأأأأأادي واالجتماعي وأهداف التنمية المسأأأأأأأتدامة وإجراءات المنال، على النحو الهي ذكر خالل  

بشأأأأأأأأألن التعاون الدولي في المسأأأأأأأأأائل الضأأأأأأأأأريبية،   2022في االجتماع الخاص لعام   المناقشأأأأأأأأأات التي جرت
 نيسانتأبريل  8عقد في  الهي

وأشأأأأأأأأار السأأأأأأأأيد حنيف إلى قرار اللجنة في دورتها الثالثة والعشأأأأأأأأرين إضأأأأأأأأافة بند مت رر في جدول   - 14
بين عمل مختلف اللجان األعمال بشأأأأأأألن الضأأأأأأأرائب وأهداف التنمية المسأأأأأأأتدامة والتدارس المنتظم للصأأأأأأأالت  

الفرعية وأهداف التنمية المسأأأأأأتدامة  وفي حين أن العمل المتعلق بالضأأأأأأرائب يسأأأأأأهم في تحقيق أهداف التنمية 
المسأأأأأأأأأأأأأتدامة في مجملها، فقد عرض عدة أمثلة محددة على عمل اللجنة المرتبط بتلك األهداف، بما في ذلك 

(، والصناعات االستخراجية  10ئب التضامنية )الهدف  (، وضرائب الثروة والضرا3الضرائب الصحية )الهدف  
 ( 16(، والعالقة بين اتفاقات الضرائب والتجارة واالستثمار )الهدف 13والضرائب البيئية )الهدف 
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وقدم أعضأأأأأأأأأأأأأأاء اللجنة تعليقاتهم ومالحظاتهم، بما في ذلك ما يتعلق بلهمية الضأأأأأأأأأأأأأأرائب في تمويل   - 15
المسأأأأأأأأأأتدامة )على سأأأأأأأأأأبيل المثال، في قطاع الصأأأأأأأأأأحة( والحاجة إلى إدماج النظم الضأأأأأأأأأأريبية أهداف التنمية  

والسأياسأات الضأريبية في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المسأتدامة  وأشأار المراقبون إلى أهمية إجراء  
وأهداف التنمية   تحليالت لالقتصأأأأأأأأأأاد ال لي والمييانية أو تحليالت لدثر االقتصأأأأأأأأأأادي فيما يتعلق بالضأأأأأأأأأأرائب

 المستدامة  وجر  التشديد أيضا على الصلة بين حقوق اإلنسان وأهداف التنمية المستدامة 

وردا على التعليقات والمالحظات، شأأدد السأأيد حنيف على أن العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية  - 16
في هيكل سأأأياسأأأاتها الضأأأريبية    المسأأأتدامة ينبغي أن يكون الهدف النهائي الهي تتوخا  الحكومات والشأأأركات

كمصدر لإليرادات فحسب، ول ن أيضا كلداة لتحسين التدخالت   وشدد على أنه ينبغي النظر إلى الضرائب ال
السأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأاتية الرامية إلى تحقيق أهداف متعددة، هي: توليد اإليرادات، وإعادة التوزيع في المجتمع، وتعديل 

 ن ه  االستدامة   السلوك، بما في ذلك التشجيع على اتباع

 
المسةةةةةةةةةةتئةل المتعلقة  بةتتفةتدية  األمم المتحةدة النموذجية  لن د ال الضةةةةةةةةةريب  بين البلةدا    -  جيم 

 المتقدم  النمو  البلدا  النتمي 

قدمت سأأأتيفاني سأأأميث، وهي واحدة من المنسأأأقين المشأأأاركين الثالثة للجنة الفرعية المعنية بتحديث  - 17
ذجيأة لالزدواج الضأأأأأأأأأأأأأأريبي بين البلأدان المتقأدمأة النمو والبلأدان النأاميأة، قأدمأت هي اتفأاقيأة األمم المتحأدة النمو 

ورسأأأأأأأأأأأأأأمي داس وكأأارلوس بروتو، ورقأأة غرفأأة اجتمأأاعأأات تتضأأأأأأأأأأأأأأمن خطأأة العمأأل المقترحأأة للجنأأة الفرعيأأة  
(E/C.18/2022/CRP.2وذكرت أن اللجنأة الفرع  ) يأة تقترح تنأاول المسأأأأأأأأأأأأأأأائأل التأاليأة التي حأددتهأا اللجنأة

 :كلولويات في دورتها الثالثة والعشرين

 إدراج مدفوعات البرامجيات في تعريف اإلتاوات؛ )أ( 

 إمكانية تضمين اتفاقية األمم المتحدة النموذجية قاعدة تنظم اإلخضاع للضريبة؛ )ب( 

 المواد االستخراجية والموارد الطبيعية األخر ؛إمكانية إدراج أحكام تتناول  )ج( 

معأاملأة الخأدمأات، بمأا في ذلأك توضأأأأأأأأأأأأأأي  تغطيأة األحكأام الحأاليأة التفأاقيأة األمم المتحأدة  )د( 
 النموذجية حيثما يكون هناك تداخل؛

من اتفاقية األمم المتحدة النموذجية،    8ما إذا كان ينبغي االسأأأتعاضأأأة عن البديل باء للمادة  )ه(  
 يتناول اإليرادات المتلتية من أنشطة النقل البحري، بنص أكثر اتساقا مع الممارسة التعاهدية الراهنة؛  الهي 

معأاملأة اإليرادات المتألتيأة من أنشأأأأأأأأأأأأأأطأة التألمين عبر الحأدود، بمأا في ذلك البأدائل الممكنأة  )و( 
 ، والنظر في دور ضرائب أقساط التلمين 5من المادة  6للفقرة 

يدة سأأأميث إلى أن هها يعكس تقريبا الترتيب الهي يحتمل أن تعرض به المسأأأائل على وأشأأأارت السأأأ  - 18
اللجنة  والقصأأأأأأأأأد هو عرض مسأأأأأأأأأللتين تقريبا في كل دورة من دورات اللجنة، مع احتمال عرض موضأأأأأأأأأوع ي 

 البرامجيات الحاسو ية وقاعدة اإلخضاع للضريبة على اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين 

فة إلى ذلك، هناك عدة مسأأأأأأأأأأأأائل تقنية تعتيم اللجنة الفرعية تناولها في نفس الوقت الهي و اإلضأأأأأأأأأأأأا - 19
تتناول فيه تلك المسأأائل ذات األولوية  وتشأأمل هه  المسأأائل مسأأللة تخص القواعد المتعلقة بالمصأأدر بموجب  

بتعريف   6المادة   وتتعلق المسأأأأأأللة األولى من المسأأأأأأائل المتصأأأأأألة ب 6وعدة مسأأأأأأائل تتعلق بالمادة   21المادة 

https://undocs.org/ar/E/C.18/2022/CRP.2
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  وتتعلق الثأانيأة بمشأأأأأأأأأأأأأأكلأة هروب رلوس األموال من البلأدان النأاميأة التي تسأأأأأأأأأأأأأأتثمر في  “الممتل أات العقأاريأة”
الممتل ات العقارية، وال سأأأيما في البلدان المتقدمة النمو  ويقترح المنسأأأقان المشأأأاركان النظر في هه  المسأأأللة  

ية بييادة الشأأفافية الضأأريبية  وأشأأارت السأأيدة سأأميث أيضأأا إلى أن األخيرة باالشأأتراك مع اللجنة الفرعية المعن 
العمل الهي تقوم به اللجنة الفرعية المعنية بتحديث اتفاقية األمم المتحدة النموذجية لالزدواج الضأأأأأأأأأأأأأأريبي بين  

ات والتجأارة البلأدان المتقأدمأة النمو والبلأدان النأاميأة في تعييي النظم الضأأأأأأأأأأأأأأريبيأة العأادلأة والفعأالأة، ودعم اإليراد
 واالستثمار من أجل التنمية المستدامة، يدعم أهداف التنمية المستدامة ككل 

وأثناء مناقشأأأأأأأأأة برنام  العمل، سأأأأأأأأألل أحد المراقبين عما إذا كان العمل المقترح بشأأأأأأأأألن البرامجيات   - 20
 إن اللجنة في فترة    ورد السأأيد بروتو قائال12الحاسأأو ية سأأينطوي على إعادة النظر في الشأأرح الحالي للمادة 

عضأأأأويتها السأأأأابقة وسأأأأعت نطاق رأي أقلية فيما يتعلق بمعاملة حقوق التوزيع، ولهلك ال يبدو من الضأأأأروري 
إعادة النظر في هه  المسأأأللة  والحظت السأأأيدة سأأأميث أن اللجنة الفرعية تر  أن أفضأأأل طريقة لتوفير اليقين 

 وض  نطاق األحكام المعدلة بشلن هه  المسللة هي تعديل المادة وتقديم شرح ي 

وأبديت أيضأا تعليقات حول العمل المقترح بشألن قاعدة اإلخضأاع للضأريبة  وأشأار بعض األعضأاء   - 21
والمراقبين إلى أنهم غير متلكدين من ضأأأأأأأأأأأرورة وضأأأأأأأأأأأع قاعدة من هها القبيل بالنظر إلى إعداد قاعدة مماثلة 

بتآكل الوعاء الضأأأريبي ونقل األر اح التابع لمنظمة التعاون   من اإلطار الجامع المتعلق 2يتعلق بالركيية  فيما
  والحظ أعضأأأأأأاء ومراقبون آخرون أن النطاق والسأأأأأأياق  20والتنمية في الميدان االقتصأأأأأأاديتمجموعة الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

مختلفان تماما: فهناك دول أعضأأأأأأأأاء في األمم المتحدة ال تشأأأأأأأأارك في اإلطار الجامع أو تشأأأأأأأأارك فيه ول نها  
ض المقترحأات الحأاليأة  وعالوة على ذلأك، يعتقأد العأديأد من البلأدان النأاميأة أن نطأاق قأاعأدة  توافق على بع ال

اإلخضأاع للضأريبة ينبغي أن يكون أوسأع من القاعدة المحدودة قيد المناقشأة في اإلطار الجامع، وال سأيما في  
اقيأة األمم المتحأدة النموذجيأة  سأأأأأأأأأأأأأأيأاق واليأة اللجنأة فيمأا يتعلق بأاتفأاقيأة األمم المتحأدة النموذجيأة  وُذكر أن اتفأ 

تنص على فرض ضأأأأأأأأرائب على الدول المصأأأأأأأأدر أكبر بكثير مما تنص عليه االتفاقية الضأأأأأأأأريبية النموذجية 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصأأأأأأأأادي المتعلقة بالدخل ورأس المال  وحتى الدول األعضأأأأأأأأاء التي 

ضأأأعه اللجنة في نهاية المطاف أسأأأهل في التطبيق  وأشأأأارت تشأأأارك في اإلطار الجامع قد تجد النه  الهي ت 
السأيدة سأميث إلى أن اللجنة الفرعية سأتسأترشأد في أعمالها بالُنه  المختلفة العديدة التي انتهجت في الماضأي 

 إزاء قواعد اإلخضاع للضريبة 

التلمين المباشأأأأأر    وأثيرت مسأأأأأللة بشأأأأألن ما إذا كان ينبغي معاملة إعادة التلمين معاملة مختلفة عن - 22
وأشأارت السأيدة سأميث إلى أن هه  المسأللة سأينظر فيها أثناء المناقشأات الفنية في اللجنة الفرعية  وذكرت أن 
اللجنة الفرعية ناقشأأأأت ح يقة أن القاعدة الحالية، التي تنشأأأأد منشأأأألة دائمة، تخلق أيضأأأأا مشأأأأاكل فيما يتعلق 

 بئسناد األر اح إلى هه  المنشلة الدائمة 

واقترح بعض المراقبين مسأأأأأأأأأأأأأأارات عمل أخر  ممكنة، مثل معاملة رخص إطالق االنبعاثات القابلة   - 23
للتداول  وأشأأأأار السأأأأيد بروتو إلى أن المراقبين الهين يقترحون قضأأأأايا إضأأأأافية للعمل في المسأأأأتقبل ينبغي أن 

ية وتأو أهداف التنمية يفعلوا ذلك كتابة، موضأأأأأأأأأأأأأحين كيف أن معالجة هه  المسأأأأأأأأأأأأأللة سأأأأأأأأأأأأأتدعم البلدان النام
المسأأأأأتدامة  ثم وافقت اللجنة على خطة العمل الحالية على النحو المبين في ورقة غرفة االجتماعات، مشأأأأأيرة  

 إلى أنه يمكن توسيعها في المستقبل استجابة لهه  االقتراحات 
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الثنةتئية  بين البلةدا   تحةدثةث دليةل األمم المتحةدة للتفةت ض على المعةتهةدات الضةةةةةةةةةريبية    -  دال 
 المتقدم  النمو  البلدا  النتمي 

قدم السأأيد بروتو، المنسأأق المشأأارك للجنة الفرعية، وآرت رويلوفسأأن، ورقة غرفة اجتماعات تتضأأمن  - 24
قأال إن خطأة العمأل تسأأأأأأأأأأأأأأتجيأب لطلأب  (  و E/C.18/2022/CRP.3خطأة العمأل المقترحأة في هأها المجأال )

اللجنة، في دورتها الثالثة والعشأأأأرين، تقديم تحديث للدليل في أقرب وقت ممكن ليعكس التغييرات التي أدخلت  
من اتفاقية األمم المتحدة النموذجية  وأشأأأأأأأأار السأأأأأأأأيد بروتو إلى أن ال يام بهلك كان  2021على نسأأأأأأأأخة عام 

 نصف األول من فترة العضوية الحالية للجنة محور تركيي اللجنة الفرعية خالل ال

ويمكن للجنة الفرعية، خالل النصأأأف الثاني من فترة العضأأأوية الحالية، الفرعية أن تسأأأتعد للتحديث  - 25
التالي للدليل عن طريق صأأأأأياغة تن ي  للفرع الثاني من الدليل، يتناول المسأأأأأائل اللوجسأأأأأتية المتصأأأأألة بئجراء  

ت الضريبية، واالتفاق، قدر اإلمكان، على إدخال تغييرات على الدليل بالتوازي مع المفاوضات بشلن المعاهدا
 أي تغييرات متفق عليها في اتفاقية األمم المتحدة النموذجية 

وردا على سؤال من أحد أعضاء اللجنة بشلن المواضيع األخر  التي يمكن تغطيتها في تن ي  الفرع  - 26
 ماالت التالية:الثاني، ذكر السيد بروتو االحت 

توفير إرشأأأأأأأأأأأأأأأادات حول إجراء مفأأاوضأأأأأأأأأأأأأأأات بشأأأأأأأأأأأأأأألن المعأأاهأأدات الضأأأأأأأأأأأأأريبيأأة عن طريق   )أ(  
 بالفيديو؛  التداول 

المسأأأأائل العملية في صأأأأياغة أحكام الدولة األولى بالرعاية )دون تغيير التوجيهات القائمة  )ب( 
 عدمه(؛فيما يتصل باالعتبارات المتعلقة بتقرير استخدام هه  األحكام من 

 بشلن المعاهدات الضريبية؛ “الجملة”مفاوضات  )ج( 

 ؛“المحادثات االست شافية”ما الهي يمكن تغطيته في  )د( 

 مسائل إضافية على النحو الهي يقترحه آخرون  )ه( 

واسأأتفسأأر عضأأو آخر في اللجنة عن كي ية تعامل الدليل مع أنشأأطة تنمية القدرات  وأوضأأ  السأأيد  - 27
يل يهدف إلى مسأاعدة البلدان النامية على حماية وعائها الضأريبي  كما يشأكل أسأاسأا لمجموعة  بروتو أن الدل

األدوات المتعلقة بالتفاوض على المعاهدات الضأأأريبية، التي أعدها منتد  التعاون بشأأألن المسأأأائل الضأأأريبية، 
الميدان االقتصأأأأأأأأأأأادي  وهو مبادرة مشأأأأأأأأأأأتركة بين أمانات صأأأأأأأأأأأندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في

المتحدة ومجموعة البنك الدولي  وأشأار إلى أنه كان هناك، في الماضأي، فريق اسأتشأاري معني بتنمية   واألمم
 القدرات يجتمع باالقتران مع دورات اللجنة 

وشأأأأأأأدد مايكل لينارد من األمانة العامة على الممارسأأأأأأأة الحالية المتمثلة في إدراج عرض ومناقشأأأأأأأة  - 28
بشأأألن تنمية القدرات في كل دورة من دورات اللجنة، مشأأأيرا إلى ورقة غرفة االجتماعات المقدمة  مخصأأأصأأأين 

(، وذلأأك ل ي تعمأأل اللجنأأة ككأأل بفعأأاليأأة كهيئأأة E/C.18/2021/CRP.37في الأأدورة الثأأالثأأة والعشأأأأأأأأأأأأأأرين )
مجال  ووصأفت إميلي مويا من األمانة العامة كي ية اسأتخدام الدليل خالل أنشأطة  اسأتشأارية مسأتمرة في هها ال

تنمية القدرات التي تضأأأأأأأأأأأأطلع بها األمانة العامة، إما بمفردها أو مع شأأأأأأأأأأأأركاء منتد  التعاون في المسأأأأأأأأأأأأائل 
 الضريبية أو المنظمات اإلقليمية 
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أسأأأأأأأأأأأأأأأاس المقترحأات الواردة في ورقأة  وأكأدت اللجنأة أن اللجنأة الفرعيأة سأأأأأأأأأأأأأأتواصأأأأأأأأأأأأأأأل عملهأا على   - 29
 االجتماعات  غرفة

 
 التسعير التحويل  - هتء 

قأدم المنسأأأأأأأأأأأأأأقأان المشأأأأأأأأأأأأأأاركأان للجنأة الفرعيأة المعنيأة بأالتسأأأأأأأأأأأأأأعير التحويلي، إنغيال ويلفورس ومأاثيو   - 30
( وطلبا توجيه اللجنة  E/C.18/2022/CRP.13غبونجو وال، ورقة غرفة اجتماعات بشألن التسأعير التحويلي )

بشأأأألن خطة العمل المقترحة وموافقتها عليها  وذكرا أن خطة العمل نصأأأأت على سأأأأبعة مسأأأأارات للعمل هي: 
التوجيه الهي توفر  الصأأأأأأأأأأناعة المعنيةتالقطاع المعني بشأأأأأأأأأألن المنتجات األولية؛ )ب( التوجيه الهي توفر    )أ(

لمعنيةتالقطاع المعني بشأألن صأأناعة المسأأتحضأأرات الصأأيدالنية؛ )ج( مجموعات األدوات المتعلقة الصأأناعة ا
بتقييم مخاطر التسأأأأأأأعير التحويلي والتدقيق المتصأأأأأأأل بهلك؛ )د( القواعد الوطنية لمكافحة إسأأأأأأأاءة االسأأأأأأأتعمال  

تالتراجع 19-كوفيد يتعلق بالتسأأأأأأأأأأأأأعير التحويلي؛ )ه( الشأأأأأأأأأأأأأهادات المتعلقة بثاني أكسأأأأأأأأأأأأأيد ال ر ون؛ )و( فيما
 االقتصادي؛ )ز( تجنُّب المنازعات وتسويتها 

وأبرز المنسأأأأأأأقان المشأأأأأأأاركان في عرضأأأأأأأهما أن اللجنة الفرعية تدرك أنها تتَّبع برنام  عمل طموحا   - 31
)على النحو المناسأأأأأأب(  ومع أن اللجنة الفرعية تركي على نشأأأأأأر توجيهات بينية أثناء فترة العضأأأأأأوية الحالية  

لخبراء، فئن لجنة الخبراء قد تقرر في مرحلة الحقة إدراج بعض اإلرشأادات في تحديث مسأتقبلي لدليل للجنة ا
األمم المتحدة العملي بشأأأألن التسأأأأعير التحويلي المخصأأأأص للبلدان النامية  وشأأأأدد المنسأأأأقان المشأأأأاركان على 

ألفرقة العاملة األخر ، وال سأأأأيما أهمية اللجنة الفرعية واسأأأأتعدادها للعمل بشأأأأكل تعاوني مع اللجان الفرعية وا
تلك التي تعمل في مجال الضأأرائب البيئية، وتجنب المنازعات وحلها، والشأأفافية الضأأريبية، وفرض الضأأرائب  

  وشأأأأأأرحا  19-على الصأأأأأأناعات االسأأأأأأتخراجية، وتحديث اتفاقية األمم المتحدة النموذجية، والضأأأأأأرائب وكوفيد
ين    أهميتها الخاصة للبلدان الناميةمضمون مسارات العمل المقترحة، مؤكد 

وأعرب أعضأأأأأأأأأأاء اللجنة والمراقبون عن تلييدهم لخطة العمل المقترحة، بينما أثاروا بعض األسأأأأأأأأأأئلة  - 32
وقدموا اقتراحات  وجر  التسأأأأأأأأأأليم بلن مسأأأأأأأأأأللة وضأأأأأأأأأأع معايير للمعامالت المقارنة، وال سأأأأأأأأأأيما في صأأأأأأأأأأناعة  

لبلدان النامية  وأشأار أحد األعضأاء إلى مسأللة تخصأيص المسأتحضأرات الصأيدالنية، مسأللة صأعبة بالنسأبة ل
األر اح المتب ية فيما يتعلق بالشأأأأأأأركات الرقمية وغير الرقمية باعتبارها موضأأأأأأأوعا محتمال  وتم التشأأأأأأأديد على 
الحاجة إلى مواصأأأأألة األمانة العامة أنشأأأأأطة تنمية القدرات في مجال التسأأأأأعير التحويلي، وال سأأأأأيما في مجال  

عات وتسأأأأأأأأويتها  وركيت تعليقات إضأأأأأأأأافية قدمها أعضأأأأأأأأاء اللجنة والمراقبون على مسأأأأأأأأار العمل  تجنب المناز 
المقترح بشأأأأأأأأأأأأأألن القواعد الوطنية لمكافحة إسأأأأأأأأأأأأأأاءة االسأأأأأأأأأأأأأأتعمال  و ينما رحب البعض بمبادرة اللجنة الفرعية  

 تناول تناول هها الموضوع، أعرب آخرون عن تحفظاتهم وطلبوا توضيحا للنطاق المعتيم لهها ال إلى

وردا على ذلك، شأدد السأيد غبونجو وال على التحدي الهي تواجهه مناطق اختصأاص مختلفة بسأبب  - 33
عأدم توافر بيأانأات قأابلأة للمقأارنأة، وأشأأأأأأأأأأأأأأار إلى اإلرشأأأأأأأأأأأأأأادات المتعلقأة بأالتعأديالت المحتملأة الواردة في دليأل 

تعلقة بالموضأأأأأأأأأوع التي أعدها منتد  المتحدة العملي  وأشأأأأأأأأأارت السأأأأأأأأأيدة ريتر إلى مجموعة األدوات الم األمم
التعاون بشأأأألن الضأأأأرائب  وأعر ت السأأأأيدة ويلفورس عن تقديرها للتعليقات وذكرت أن اللجنة الفرعية سأأأأترحب  
م  بمييد من التعليقات الفنية على مسأأأأأأأأأأأأارات العمل السأأأأأأأأأأأأبعة المبينة في ورقة غرفة االجتماعات، على أن تقدَّ

 كتابًة إلى األمانة العامة 
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وعلى أسأأأأأأأاس فهم أنه سأأأأأأأت ون هناك مناقشأأأأأأأة أخر  بشأأأأأأألن مسأأأأأأأللة القواعد الوطنية لمكافحة إسأأأأأأأاءة  -   34
 االستعمال في الدورة المقبلة، وافقت اللجنة على خطة عمل اللجنة الفرعية الواردة في ورقة غرفة االجتماعات  

 
 فرض الضرائب على الصنتعتت االستخراجي  -   ا  

المنسأأقة المشأأاركة للجنة الفرعية المعنية بالصأأناعات االسأأتخراجية، ورقة غرفة    قدمت نانا أكوا مينسأأا ،  -   35
(  وقدمت لمحة عامة عن والية اللجنة الفرعية، التي E/C.18/2022/CRP.15اجتماعات بشأأأأأأألن الموضأأأأأأأوع ) 

ل في التسأأأأأأأأأأأأأعير التجأأاري و خس قيمأأة الموارد في الصأأأأأأأأأأأأأنأأاعأأات تأأدعو على وجأأه التحأأديأأد إلى تنأأاول: الخطأأ 
االسأأأأأتخراجية؛ والحوافي الضأأأأأريبية وقضأأأأأايا المنشأأأأأآت الدائمة؛ وانتقال الطاقة من الوقود األحفوري إلى مصأأأأأادر  

 متجددة وصديقة للبيئة؛ والمسائل الضريبية األخر  التي قد تنشل فيما يتعلق بالصناعات االستخراجية  

اللجنة الفرعية خطة عملها ل ي تسأأأأأأأأأتعرضأأأأأأأأأها اللجنة وتوافق عليها  وتركيت خطة العمل   واقترحت - 36
على وضأع مباد  توجيهية لمسأاعدة البلدان النامية في معالجة ما جر  تحديد  من المسأائل المتصألة بفرض 

ن القطاع   ضأأأأرائب على الصأأأأناعات االسأأأأتخراجية، وكهلك تناول سأأأأبل التدبير المالئم للمييد من اإليرادات م
  وتتللف خطة العمل من ثالثة مسارات عمل، على النحو المبين أدنا 

فيما يتعلق بمسأأأار العمل ألف بشأأألن انتقال الطاقة، سأأألطت السأأأيدة منسأأأا  الضأأأوء على خطر ت بد  - 37
البلدان النامية التي ُوهبت موارد طبيعية خسأأأأأأأأأائر في اإليرادات على المد  القصأأأأأأأأأير بسأأأأأأأأأبب اعتمادها على 

لصناعات االستخراجية للحصول على اإليرادات  وقالت إن اللجنة الفرعية سوف تستعرض أثر هه  الخسائر  ا
 والسياسات ذات الصلة لتعويضها، مع مراعاة اختالف خصائص مصادر الطاقة المختلفة 

ل  وسألطت السأيدة منسأا  الضأوء أيضأا على الحاجة إلى حوافي قصأيرة األجل محددة الوجهة، من أج  - 38
تشأأأجيع ودعم االنتقال من الوقود األحفوري إلى الطاقة النظيفة  وأشأأأير أيضأأأا إلى المسأأأائل المتصأأألة بئمكانية 
الحصأأأأأأأول على الطاقة، وشأأأأأأأهادات تداول االنبعاثات، واآلثار الدولية غير المباشأأأأأأأرة، واألثر على االنبعاثات 

الضأأأأأأرائب البيئية سأأأأأأيكون جيءا هاما من مسأأأأأأار العابرة للحدود  وُذكر أن االتصأأأأأأال باللجنة الفرعية المعنية ب 
  العمل هها

وفيما يتعلق بمسأار العمل باء بشألن الخطل في التسأعير التجاري و خس قيمة الموارد الطبيعية، أشأارت   -   39
السأأيدة منسأأا  إلى اعتيام اللجنة الفرعية وضأأع إرشأأادات بشأألن تحديد ومكافحة هها الخطل في التسأأعير  وأضأأافت  

الفرعية سأوف تسأتعرض الممارسأات القطرية، وت يم االحتياجات القطرية، في نفس الوقت الهي تسأتفيد    أن اللجنة 
فيه أيضأأأأا من عمل الهيئات الدولية األخر   وفي مسأأأأار العمل هها، سأأأأيكون االتصأأأأال باللجنة الفرعية المعنية 

 اري بين ال يانات المترابطة  بالتسعير التحويلي ضروريا بشلن المسائل المتصلة بالخطل في التسعير التج 

وفيما يتعلق بمسأأأار العمل جيم بشأأألن الحوافي الضأأأريبية والمنشأأأآت الدائمة، سأأأتنظر اللجنة الفرعية   - 40
من اإلطار الجامع من أجل وضأع مباد  توجيهية للبلدان  2أيضأا في التفاعل بين الحوافي الضأريبية والركيية  

جيءا من اإلطار أو ال تتبع نهجه  باإلضأأأأافة إلى ذلك، سأأأأيركي مسأأأأار النامية، وال سأأأأيما البلدان التي ليسأأأأت 
في سأأأأأأأأأياق الصأأأأأأأأأناعات االسأأأأأأأأأتخراجية  وأضأأأأأأأأأافت   19-العمل على العالقة بين الحوافي الضأأأأأأأأأريبية وكوفيد

من اتفاقية األمم المتحدة  5أنه سأأأيتم أيضأأأا تقييم العالقة بين الصأأأناعات االسأأأتخراجية والمادة   منسأأأا  السأأأيدة
النموذجية، وال سأأأيما فيما يتعلق باألنشأأأطة الخارجية للمنشأأأآت الدائمة  وسأأأُيضأأأطلع بهها العمل بالتنسأأأيق مع 
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ج الضأأأأأأريبي بين البلدان المتقدمة النمو اللجنة الفرعية المعنية بتحديث اتفاقية األمم المتحدة النموذجية لالزدوا
 والبلدان النامية 

وأعر أت اللجنأة عن تألييأدهأا لخطأة العمأل التي اقترحتهأا اللجنأة الفرعيأة، مشأأأأأأأأأأأأأأيرة إلى طموح الخطأة   - 41
وقيمتها المحتملة بالنسأأأأأبة للبلدان النامية وخطة التنمية المسأأأأأتدامة  وأبد  أعضأأأأأاء اللجنة بعض المالحظات  

على  2بمسأأأأأأأأأأار العمل جيم، ألنهم كانوا يفضأأأأأأأأأألون وصأأأأأأأأأأفا ليثار التي قد يحدثها تطبيق الركيية فيما يتعلق  
ال تيال قيد المناقشأأأأأأأأأة ويمكن أن تسأأأأأأأأأتبعد   1أن الركيية   -واتُّفق على  -الصأأأأأأأأأناعات االسأأأأأأأأأتخراجية  وُذكر 

إلى أن يتخه قرار   1الصأأأأأأناعات االسأأأأأأتخراجية؛ ولهلك ينبغي للجنة الفرعية أال تقوم بلي عمل بشأأأأأألن الركيية 
واضأأأأأ   وعالوة على ذلك، أوصأأأأأت اللجنة بتوسأأأأأيع نطاق العمل المتعلق بتقييم المعادن ليشأأأأأمل إمكانية تتبع  

 المعادن وسالسل توريدها 

والحوافي في عمأأل    2وذكر أعضأأأأأأأأأأأأأأأاء آخرون في اللجنأأة أنأأه ال يمكن تجأأاهأأل العالقأأة بين الركيية   - 42
عليها من أثر على الصأأأأأأأناعات االسأأأأأأأتخراجية في البلدان النامية  وتح يقا اللجنة الفرعية، نظرا لما سأأأأأأأيترتب 

 وعالقتها بالحوافي  2لهه  الغاية، اقترح أن تقدم اللجنة الفرعية وصفا محايدا للركيية 

واقترح أحد المراقبين، كمسأللة إضأافية في إطار مسأار العمل جيم، مراعاة التدابير اإلدارية األخر ،   - 43
 إمكانية تتبع المعادن وتقييم سالسل ال يمة، بالنظر إلى أنها مسللة تخص البلدان النامية مثل 

وعقأب المنأاقشأأأأأأأأأأأأأأات، وافقأت اللجنأة على خطأة العمأل التي قأدمتهأا اللجنأة الفرعيأة، رهنأا بأالتعليقأات   - 44
 والتوصيات المقدمة 

 
 الضرائب البيئي  -   اي 

فرعية المعنية بالضأأأأأأأرائب البيئية، محمد أشأأأأأأأفق أحمد وسأأأأأأأوزان قدم المنسأأأأأأأقان المشأأأأأأأاركان للجنة ال - 45
(، وطلبأا موافقأة اللجنأة على مسأأأأأأأأأأأأأأارات العمأل E/C.18/2022/CRP.9أوكرفيلأدت، ورقأة غرفأة اجتمأاعأات )

 بموجب واليتها  نهجهاالتي تعتيم اللجنة الفرعية 

يما يلي مسأأأأارات العمل، مع بيان المجاالت المحددة التي يتعين النظر فيها داخل كل مسأأأأار وترد ف - 46
من مسأأأأارات العمل التي جر  تلخيصأأأأيها في مرفق ورقة غرفة االجتماعات: )أ( تفاعل ضأأأأرائب ال ر ون مع 

اقة؛ )ج( التفاعل التدابير الوطنية األخر ؛ )ب( دور ضأأرائب ال ر ون وغيرها من التدابير في دعم انتقال الط
بين ضأأأأأأأرائب ال ر ون و رام  تحييد أثر ال ر ون؛ )د( آليات تعديل حدود ال ر ون وكيف يمكن للبلدان النامية 
أن تتجنب اآلثار غير المباشأأأرة غير المرغوب فيها الناجمة عن تنفيه تدابير من هها القبيل من جانب مناطق  

 اختصاص أخر  

أن اللجنة الفرعية سأأأتجري مشأأأاورات بشأأألن مواضأأأيع أخر  ذات أهمية وذكر المنسأأأقان المشأأأاركان  - 47
مباشأأأأأأأرة للبلدان النامية توختها الوالية بالفعل  فعلى سأأأأأأأبيل المثال، تتمثل إحد  القضأأأأأأأايا المحتملة في تحليل 

من  الضأأرائب البيئية بخالف ضأأرائب ال ر ون، مثل الضأأرائب المتعلقة بئزالة الغابات، وإدارة الميا ، والتخلص
 النفايات، وميا  الصرف الصحي، ونفايات الغاز، والبالستيك   

وأشار المنسقان المشاركان إلى أن اللجنة الفرعية ستقدم في البداية نوات  في إطار مختلف مسارات   - 48
العمل في شأأأأأأكل ورقات قصأأأأأأيرة أثناء فترة الوالية، مع إمكانية تجميع ونشأأأأأأر هه  الورقات في مجلد واحد في  

ة فترة الوالية  وشأأأأأأأأأأأددا على الصأأأأأأأأأأأالت المتبادلة بين عمل اللجنة الفرعية وعمل اللجان الفرعية األخر    نهاي 

https://undocs.org/ar/E/C.18/2022/CRP.9


E/2022/45/Add.1 

E/C.18/2022/2  

 

17/28 22-08552 

 

وأوضأأأأأحا أن اللجنة الفرعية سأأأأأتقوم باالتصأأأأأال باللجنة الفرعية المعنية بالصأأأأأناعات االسأأأأأتخراجية فيما يتعلق 
 فيما يتعلق بمسار العمل )ج(  بمساري العمل )أ( و )ب( و اللجنة الفرعية المعنية بالتسعير التحويلي

ثم أثنى أعضأأاء اللجنة على العرض، وأكدوا أهمية مسأأارات العمل في سأأياق مناقشأأات أوسأأع نطاقا   - 49
 بشلن تغير المنال ودور اللجنة في توفير إرشادات عملية في مجال الضرائب للبلدان النامية  

لمجاالت التي ينبغي أن توليها اللجنة  و اإلضأأأأأأافة إلى ذلك، سأأأأأألط األعضأأأأأأاء الضأأأأأأوء على بعض ا - 50
الفرعية االهتمام فيما يتعلق بمسأأأأأأأأأار العمل )د(، حيث ال تيال المسأأأأأأأأأللة قيد التطوير على الصأأأأأأأأأعيد العالمي 

آليات تعديل حدود ال ر ون( وقد ال ت ون أهميتها المباشأأأأأرة واضأأأأأحة بالنسأأأأأبة للبلدان النامية حتى اآلن   )مثل
أنه في حين أن العمل بشأأألن هه  اآلليات مسأأأتمر، ينبغي للجنة أن تراعي هه   وأوضأأأ  المنسأأأقان المشأأأاركان

المسأأائل وأهميتها بالنسأأبة للبلدان النامية  ومن األمثلة على االعتبارات ذات الصأألة اآلثار غير المباشأأرة التي 
االختصأأأأأاص  قد تواجهها بعض البلدان بسأأأأأبب تفاعل نظمها الضأأأأأريبية الوطنية مع النظم الضأأأأأريبية لمناطق  

األخر   ولأهلأك، أكأدت اللجنأة أن اللجنأة الفرعيأة، دون تألييأد أو رفض آليأات تعأديأل حأدود ال ر ون أو غيرهأا 
من اآلليات المماثلة التي وضأأأعتها هيئات أخر ، سأأأتنظر في تلك اآلليات من المنظور األوسأأأع نطاقا آلثارها 

 على البلدان النامية 

 عمل على النحو المبين في ورقة غرفة االجتماعات ووافقت اللجنة على مسارات ال - 51

 
 تجنُّب المنت عتت  تسويتهت   - حتء 

قدم المنسأق المشأارك للفريق المعني بتجنب المنازعات وتسأويتها، السأيد بروتو، للمناقشأة ورقة غرفة  - 52
(، سأأأأأأأأعيا فيها إلى إطالع اللجنة على E/C.18/2022/CRP.10اجتماعات أعدها المنسأأأأأأأأقان المشأأأأأأأأاركان )

التقأدم الأهي أحرز  الفريق حتى اآلن وطلبأا موافقتهأا على مسأأأأأأأأأأأأأأار العمأل المقترح  وقأدم لمحأة عأامأة عن واليأة  
ات في العمل العالمي الجاري في مجال الرقمنة، الفريق، مؤكدا من جديد أن الوالية تدعو إلى رصأأأأأأأأأأأأأد التطور 

وإلى الحصأأأأأأأأأأأأأأول على تقييم من أنشأأأأأأأأأأأأأأطأة تنميأة القأدرات الجأاريأة من جأانأب األمأانأة العأامأة لالهتأداء بأه في  
  الخطوات المقبلة

وذكر السأأأأأأيد بروتو أن العمل المتعلق بفرض الضأأأأأأرائب على االقتصأأأأأأاد الرقمي القائم على العولمة  - 53
وأن البلأدان النأاميأة لم تحأدد بعأد المجأاالت التي تريأد معأالجتهأا ولم يشأأأأأأأأأأأأأأملهأا بأالفعأل دليأل األمم ينتأه بعأد،   لم

 United Nations Handbook on Disputeالمتحأدة الجأديأد بشأأأأأأأأأأأأأأألن تجنأب المنأازعأات وتسأأأأأأأأأأأأأأويتهأا  

Avoidance and Resolution ت    وأوصأأى الفريق بلن توافق اللجنة على الرصأأد المسأأتمر الميمع للتطورا
 في هها المجال، مع تقديم تقرير عن أي تطورات في دورتها الخامسة والعشرين 

وأشأأأأار األعضأأأأاء إلى وجود صأأأأالت محتملة مع اللجنة الفرعية المعنية بالتسأأأأعير التحويلي واللجنة  - 54
ى النظر  الفرعية المعنية بالعالقة بين اتفاقات الضأأأرائب والتجارة واالسأأأتثمار، وهي صأأأالت سأأأيحتاج الفريق إل

فيها  ورد السأأأأأأأيد بروتو بلن الفريق سأأأأأأأيسأأأأأأأت شأأأأأأأف هه  الصأأأأأأأالت أثناء رصأأأأأأأد  للتطورات في العمل المتعلق 
 باالقتصاد الرقمي 

وأعرب أحد المراقبين عن اهتمامه بالمشأأأأأأأأأاركة في أعمال الفريق، متى جر  إنشأأأأأأأأأاء مسأأأأأأأأأار عمل   - 55
سأأأأأأار عمل، سأأأأأأيجري الترحيب بالتعبير عن وأعرب السأأأأأأيد بروتو عن تقدير  لهلك موضأأأأأأحا أنه فور إنشأأأأأأاء م

 االهتمام والنظر فيه 
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ووافقت اللجنة على مسأار العمل المقترح، مع توقع أن يكون هناك مسأار عمل محدد للنظر فيه في  - 56
 الدورة المقبلة للجنة 

 
 المستئل الضريبي  المتصل  بتالقتصتد الرقم  القتئم على العولم    - طتء 

 م  المستئل العت  -   1 

قدمت المنسأقة المشأاركة للجنة الفرعية المعنية بالمسأائل الضأريبية المتصألة باالقتصأاد الرقمي القائم  - 57
(  وقدمت لمحة عامة عن والية E/C.18/2022/CPR.6على العولمة، السأيدة كانا، ورقة غرفة اجتماعات )

الفرعية، التي تشأأمل تحديد المسأأائل الضأأريبية في االقتصأأاد الرقمي القائم على العولمة للبلدان النامية، اللجنة  
والنظر في أعمال الهيئات األخر ، وتقديم مسأأأأأأار عمل في الدورة الرابعة والعشأأأأأأرين  وعرضأأأأأأت السأأأأأأيدة كانا 

 مساري العمل اللهين اقترحتهما اللجنة الفرعية:

سأأأأأأأأأينظر مسأأأأأأأأأار العمل ألف في إضأأأأأأأأأفاء طابع متعدد األطراف على أحكام اتفاقية األمم  )أ( 
ألف    12باء )بشلن الخدمات الرقمية اآللية( ور ما على سبيل المثال المادة   12المتحدة النموذجية مثل المادة 

بة  وسأأيسأأعى )بشأألن رسأأوم الخدمات التقنية(، وفي مسأأللة وضأأع قاعدة لدمم المتحدة بشأألن اإلخضأأاع للضأأري 
مسأأأار العمل هها إلى توفير آلية للتعجيل بتضأأأمين المعاهدات الثنائية القائمة مواد جديدة أضأأأيفت إلى اتفاقية 

 األمم المتحدة النموذجية، مثل تلك المهكورة أعال ؛ 

سأأأأأأأأيوفر مسأأأأأأأأار العمل باء تقييما لوحيفة اختبارات الحضأأأأأأأأور المادي ولمد  مالءمة تلك  )ب( 
شأأارت السأأيدة كانا إلى أن مسأأار العمل باء سأأيتطلب االتصأأال باللجنة الفرعية المعنية بتحديث االختبارات  وأ

 اتفاقية األمم المتحدة النموذجية لالزدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية 

للجنة الفرعية  وأثار بعض أعضأاء اللجنة مسأائل محتملة تتعلق بمسأار العمل ألف، وهي: أن عمل ا - 58
قد ال يكون من السأأأأأهل إنجاز  بسأأأأأبب محدودية الموارد والقدرات والوقت؛ وال يمكن افتراض أنه سأأأأأيكون هناك  

طابعا متعدد األطراف؛ ومن الضأأأأروري النظر   12دعم سأأأأياسأأأأي كاف إلكسأأأأاب البندين ألف و اء من المادة 
ضأمن اإلطار   1األطراف والحل المقترح للركيية طابعا متعدد  12في العالقة بين إكسأاب البند باء من المادة 

الجامع؛ وسأأأأيكون هناك العديد من التعقيدات التقنية لتنفيه ومتابعة الصأأأأكوك المتعددة األطراف  وأقر آخرون 
 بالتحديات ل نهم لم يروا أنها تؤثر على فعالية العمل وأهميته في نهاية المطاف 

ين أبدوا تعليقات إلى األهمية المحتملة للعمل في إكسأأأأأأأأأاب  وأشأأأأأأأأأار معظم األعضأأأأأأأأأاء والمراقبين اله - 59
أحكام اتفاقية األمم المتحدة النموذجية مييدا من الطابع المتعدد األطراف، مشأأأأأأيرين إلى المسأأأأأأؤولية الخاصأأأأأة  

 للجنة عن مراعاة مصال  البلدان النامية ومنظوراتها 

نت هه  اللجنة الفرعية سأأت ون اللجنة الفرعية  وفيما يتعلق بمسأأار العمل باء، أثير سأأؤال عما إذا كا - 60
المناسأأأأأأبة للعمل، بدال من اللجنة الفرعية المعنية بتحديث اتفاقية األمم المتحدة النموذجية لالزدواج الضأأأأأأريبي 
بين البلأدان المتقأدمأة النمو والبلأدان النأاميأة  بيأد أن لجنأة الخبراء اتفقأت على أن تقوم اللجنأة الفرعيأة المعنيأة 

سأأأأائل الضأأأأريبية المتصأأأألة باالقتصأأأأاد الرقمي القائم على العولمة بتسأأأأيير مسأأأأار العمل باء بالتشأأأأاور مع بالم
 اللجنة الفرعية األخر  عند االقتضاء 

https://undocs.org/ar/E/C.18/2022/CPR.6


E/2022/45/Add.1 

E/C.18/2022/2  

 

19/28 22-08552 

 

واقترح أحد أعضأأأأأأأأاء اللجنة أن تدرس اللجنة الفرعية النظر في فرض ضأأأأأأأأرائب غير مباشأأأأأأأأرة على  - 61
وثق اتصأأأأأأأأأأأأأأأاال بعمأأل اللجنأأة الفرعيأأة المعنيأأة بأأالضأأأأأأأأأأأأأأرائأأب الخأأدمأأات الرقميأأة  ورأ  آخرون أن هأأها النظر أ

  المباشرة، وإن لم يكن حاليا جيءا من خطة العمل المقترحة لتلك اللجنة الفرعية غير

ووافقت اللجنة على خطة عمل اللجنة الفرعية، معترفة بالحاجة إلى النظر في المسأأأأأأأأأائل المثارة في  - 62
 لضمان فعاليته التامة  جانبي التلييد والمعارضة لهها العمل 

 
 فرض ضرائب على األصول المشفَّرة  -   2 

قدمت السأأيدة ريتر لمحة عامة عن العمل المتعلق بفرض ضأأرائب على األصأأول المشأأفرة  وأشأأارت   - 63
إلى اعتراف اللجنة، في دورتها الثالثة والعشأأأأرين، باألهمية المتيايدة لدصأأأأول المشأأأأفرة بالنسأأأأبة للبلدان النامية 

تقدمة النمو على حد سأأأواء  وأضأأأافت أن األصأأأول المشأأأفرة قد عرضأأأت كحل بديل للبلدان ذات الخدمات  والم
 المصرفية غير المتطورة أو المتعهر الوصول إليها  

تقرير تمويل التنمية المسأأأأتدامة وعرضأأأأت السأأأأيدة ريتر العمل المنجي منه الدورة الماضأأأأية، مشأأأأيرة إلى  -   64
من بين أمور أخر ، تلثير األصأأأأأأأول المشأأأأأأأفرة على إدارة الضأأأأأأأرائب والسأأأأأأأياسأأأأأأأة   ، الهي نوقش فيه، 2022لعام 

الضريبية  وأشارت أيضا إلى العمل ذي الصلة بشلن الشفافية في وثيقة المشاورة العامة لمنظمة التعاون والتنمية  
يار اإلبالأل في الميدان االقتصأأأادي بشأأألن إطار اإلبالأل عن األصأأأول المشأأأفرة والتعديالت التي أدخلت على مع 

المشأأأأأأأأأأأأأترك  وعلى الرغم من هها العمل المفيد، أكدت السأأأأأأأأأأأأأيدة ريتر أنه ال تيال هناك فجوة في التوجيه المتعلق 
باألصأأأأأأول المشأأأأأأفرة المقدم إلى البلدان النامية  وتح يقا لهه  الغاية، سأأأأأأتعد األمانة العامة لنظر اللجنة في الدورة  

 كانيات المتعلقة بفرض ضرائب على األصول المشفرة  ورقة عن القضايا واإلم  الخامسة والعشرين 

وأعرب أحد أعضأاء اللجنة عن تقدير  لعمل األمانة العامة وطلب مييدا من التوضأي  بشألن توقعات  - 65
اللجنة فيما يتعلق بالعمل المتصأأأأل باألصأأأأول المشأأأأفرة  وذكرت السأأأأيدة ريتر أنه ال توجد توقعات بلن تباشأأأأر 

المسأأأأللة في الوقت الحاضأأأأر، وأن الورقة المقدمة للدورة المقبلة سأأأأتسأأأأاعد اللجنة في   اللجنة العمل بشأأأألن هه 
 البت في الخطوات التالية، إن وجدت، التي ترغب في اتخاذها  

 
 الرقمن   غيرهت من فرص تحسين إدارة الضرائب   -  يتء 

وغيرها من فرص تحسأأأأأأأأين إدارة الضأأأأأأأأرائب، وازيونا    قدم منسأأأأأأأأق الفريق المصأأأأأأأأغر المعني بالرقمنة  66
(، أطلع فيها اللجنة على التقدم الهي E/C.18/2022/CRP.11ليغوميكا، ورقة غرفة اجتماعات للمناقشأأأأأأأأأة )

 أحرز  الفريق حتى اآلن وطلب الموافقة على خطة العمل المقترحة  

وأشأأأأأأار السأأأأأأيد ليغوميكا إلى والية الفريق، التي تشأأأأأأمل: اسأأأأأأتعراض العمل المنجي في محافل أخر    - 67
بشأأأأأأأأأأألن رقمنة إدارة الضأأأأأأأأأأأرائب؛ وتحديد الثغرات القائمة؛ والنظر في إمكانية أن توفر اللجنة قيمة مضأأأأأأأأأأأافة؛  

 والمسائل األخر  لتحسين رقمنة إدارة الضرائب وكي ية المضي قدما بهها العمل 

وقدم السأأأأأأأأأأأأأأيد ليغوميكا لمحة عامة عن األدوات التي اسأأأأأأأأأأأأأأتحدثتها منظمات أخر  لتحليل اإلدارات   - 68
الضريبية وأهدافها  وتشمل هه  التدابير أداة التقييم التشخيصي إلدارة الضرائب، والدراسة االستقصائية الدولية 

وضأأأأأع توجيهات لتنفيه ورصأأأأأد اإلصأأأأأالح  بشأأأأألن إدارة اإليرادات، واسأأأأأتراتيجية اإليرادات المتوسأأأأأطة األجل، و 
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الضأأأأريبي، ومجموعة نماذج نضأأأأ  إدارة الضأأأأرائب التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصأأأأادي، 
 ومؤشر النض  الرقمي لإلدارات الضريبية  

ية، فئنها وقال إن الفريق ذكر أنه في حين أن هه  األدوات المختلفة ت يِّم احتياجات اإلدارات الضأأأأأأأأأأريب  -   69
ال توفر اسأأأأتراتيجية للرقمنة  ولهلك تمثل هه  ثغرة يمكن للجنة سأأأأدها من خالل تقديم إرشأأأأادات بشأأأألن رقمنة 
عمليات مختلفة، ويقترح الفريق ال يام بعمل في هها المجال  وأشأأير أيضأأا إلى الحاجة إلى تنمية القدرات في هها 

 ُشجع أعضاء اللجنة على زيادة مشاركتهم في هها العمل  المجال وإلى أن الفريق سيلخه ذلك في االعتبار  و 

وأعر أت اللجنأة عن تقأديرهأا للعمأل الأهي أنجي  الفريق حتى اآلن، وشأأأأأأأأأأأأأأددت أيضأأأأأأأأأأأأأأا على أهميتأه    - 70
وعرض بعض أعضأاء اللجنة والمراقبين مسأاعدة الفريق، بمن فيهم عضأوا اللجنة ميا ميا ُأو ونانا أكوا مينسأا  

تين وغرفة التجارة الدولية  ورحب السأيد ليغوميكا بمشأاركة زمالئه أعضأاء اللجنة و ئعراب  ومراقبان من األرجن 
آخرين عن اهتمامهم بالمشأأأأأاركة، مشأأأأأيرا إلى أن الفريق سأأأأأيتَّبع إجراءات اللجنة الالزمة بشأأأأألن المشأأأأأاركة في  

 اللجان الفرعية 

من ورقأأأة غرفأأأة   20  إلى  18وأعرب بعض األعضأأأأأأأأأأأأأأأأأاء عن القلق إزاء صأأأأأأأأأأأأأأيأأأاغأأأة الفقرات من   - 71
، نظرا الختالف اآلراء بشأأأأأألن فرض  19االجتماعات، فيما يتعلق بئدراج ضأأأأأأرائب الخدمات الرقمية في الفقرة 

  وفيما يتعلق بمسأأأأأأللة اختالف اآلراء، ُأوضأأأأأأ  أن الفقرات  19 و 18هه  التدابير، واالنسأأأأأأياب العام للفقرتين  
بل اكتفت بئبرازها بوصأفها مجاال لم يتم تناوله في الرقمنة تهدف إلى تثبيط أو تشأجيع فرض هه  التدابير،   ال

إلى جانب مسأللة الضأرائب األخر  المقتطعة من المنبع  وفيما يتعلق بمسأللة االنسأياب العام، ُأوضأ  أن هه  
العمليات توجه عادة نحو تقدير ضأأأريبة ال يمة المضأأأافة وضأأأريبة الشأأأركات، ول ن ال يوجد إال توجيه ضأأأئيل 

طوات التي ينبغي للبلدان النامية التي تسأأأأأعى إلى رقمنة إداراتها الضأأأأأريبية أن تتبعها  وعالوة على بشأأأأألن الخ
ذلك، فئن رقمنة تقدير الضأأأأأأرائب المقتطعة من المنبع، السأأأأأأائدة في البلدان النامية، ال تحظى بمعالجة تهكر  

اتباعها عند رقمنة العمليات المهكورة  ولهلك يمكن للجنة أن تقدم إرشأأادات بشأألن الخطوات التي ينبغي للبلدان  
أعال  وكيف يمكن لإلدارات الضأأأأأأأأأأريبية رقمنة إدارة الضأأأأأأأأأأرائب األخر  مثل الضأأأأأأأأأأرائب المقتطعة من المنبع  

 في سياق القضايا الناشئة مثل ضرائب الخدمات الرقمية(، السائدة في البلدان النامية   )أيضا

تي يجري وضأأأأأعها سأأأأأتتضأأأأأمن اقتراحات بشأأأأألن إصأأأأأالح  وُطلب توضأأأأأي  ما إذا كانت التوجيهات ال - 72
التشأأأأأريعات  وأشأأأأأار السأأأأأيد ليغوميكا إلى أن اإلرشأأأأأادات المتعلقة بخطوات الرقمنة سأأأأأتشأأأأأمل اسأأأأأتعراض نوع 
اإلصأأأأأالح المطلوب في بلد ما، بما في ذلك اإلصأأأأأالح التشأأأأأريعي  وأبرز الصأأأأألة بين عمل الفريق المصأأأأأغر 

 ئب غير المباشرة، مشيرا إلى الحاجة إلى العمل معا  وعمل اللجنة الفرعية المعنية بالضرا

إلى  18ووافقت اللجنة على خطة عمل الفريق رهنا بالتفاهم المشأأأأأار إليه أعال  فيما يتعلق بالفقرات   - 73
 من ورقة غرفة االجتماعات   20

 
  يتدة الشفتفي  الضريبي    -  كتف 

المعنية بييادة الشأفافية الضأريبية، خوسأيه ترويا، للمناقشأة ورقة  عرض المنسأق المشأارك للجنة الفرعية   -   74
(  وقدم لمحة عامة عن والية  E/C.18/2022/CRP.12غرفة االجتماعات التي أعدها المنسأأأأأأقان المشأأأأأأاركان ) 

مسأأائل الشأأفافية الضأأريبية، وتحديد الثغرات في عمل المحافل   اللجنة الفرعية، مشأأيرا إلى أنها تسأأعى إلى معالجة 
 األخر ، وتحديد المسائل المتصلة بالوفاء بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات من أجل البلدان النامية   
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وذكر السأيد ترويا أن اللجنة الفرعية أعدت اسأتبيانا يهدف إلى تحديد التحديات التي تواجهها البلدان   - 75
نامية في تبادل المعلومات وأي ثغرات في التوجيهات والمعايير القائمة  والقصأأأأأأأد منه أن يكون عملية لجمع ال

المعلومأات، ال أن يكون جأامعأا من النأاحيأة العلميأة  وإلى جأانأب هأها االسأأأأأأأأأأأأأأتبيأان، وضأأأأأأأأأأأأأأعأت اللجنأة الفرعيأة  
تبيان  ودعا السأأأأيد ترويا إلى تقديم  مالحظات تفسأأأأيرية للمسأأأأاعدة على الفهم الموحد للمفاهيم الواردة في االسأأأأ 

   2022نيسانتأبريل  30مدخالت خطية لالستبيان بحلول 

وأعرب األعضأأأأأأأأاء عن تقديرهم للعمل الهي أنجيته اللجنة الفرعية حتى اآلن، مشأأأأأأأأيرين إلى الطابع  - 76
العملي لالسأأتبيان وصأألته الواضأأحة بلهداف التنمية المسأأتدامة  وسأألل أحد األعضأأاء عن ال ي ية التي سأأيفهم 

هه  المسأأأللة تتعلق   بها المجيبون الهدف من السأأأؤال المتعلق بال شأأأف الطوعي  وأوضأأأحت السأأأيدة منسأأأا  أن
بالتبادل التلقائي للمعلومات أكثر مما تتعلق بتبادل المعلومات عند الطلب، وأن هها التوضأأأأأأأأأأأي  سأأأأأأأأأأأيدرج في  

 المهكرات التفسيرية 

وشأأأأأأجع بعض األعضأأأأأأاء والمراقبين اللجنة الفرعية على إدراج المييد من األسأأأأأأئلة بشأأأأأألن المسأأأأأأائل  - 77
اإلدارات الضأأأأأأأأأريبية في البلدان النامية أثناء التبادل الفعلي للمعلومات  وُذكر اإلجرائية والعملية التي تواجهها 

أن بعض المعلومات المطلو ة قد يكون من الصأأعب على البلدان تقديمها ألنها ال تحتفظ بها بالضأأرورة، مثل 
األعضأأأأأأأأأاء أن البيانات المتعلقة باإليرادات المحصأأأأأأأأألة التي يمكن أن تعي  إلى تبادل المعلومات  وذكر أحد 

األسأأئلة ال مية قد ت ون أسأأهل بالنسأأبة للمجيبين من األسأأئلة ال ي ية  وجر  التشأأديد أيضأأا على الحفا  على 
سأأأأرية المجيبين على االسأأأأتبيان كوسأأأأيلة لتشأأأأجيعهم على إتاحة االطالع على خبراتهم العملية الفعلية  وطلب  

نشأأأأاء سأأأأجل عالمي للموجودات في خطة عملها   عضأأأأو آخر إلى اللجنة الفرعية أن تنظر في إدراج مسأأأأللة إ
واقترح أحد األعضأأأاء أن تعمل اللجنة الفرعية على زيادة فعالية اسأأأتخدام المعلومات ألغراض غير ضأأأريبية، 
مثل مكافحة غسأأل األموال والفسأأاد، باتباع نه  يشأأمل الحكومة بلسأأرها  واتفق األعضأأاء على أن هها األمر 

( من اتفاقية 2) 26هم، لد  ال يام بهلك، مراعاة اإلطار القانوني ألن المادة يسأأأأأأأأأأأأأأتحق النظر فيه وأن من الم
األمم المتحدة النموذجية تنص صأأأأأأأأراحة على هه  اإلمكانية، ول ن فقط عند اسأأأأأأأأتيفاء شأأأأأأأأروط معينة  ولهلك 

وذجية ينبغي تنسأأأأأأأأأأأيق أي عمل في هها الشأأأأأأأأأأألن مع اللجنة الفرعية المعنية بتحديث اتفاقية األمم المتحدة النم
 لالزدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية 

ورد السأأأأأأيد ترويا بلن اللجنة الفرعية سأأأأأأتنظر في المواضأأأأأأيع التي اقترحت في هه  المناقشأأأأأأة  وأقر  - 78
هي أيضأا بالصألة بعمل اللجان الفرعية األخر ، بما في ذلك العمل المتعلق بالتسأعير التحويلي، على النحو ال

 أشير إليه خالل المناقشات 

واتفقت اللجنة على أنه يمكن للجنة الفرعية أن تمضأأأأأأأأي قدما في العمل المتعلق باالسأأأأأأأأتبيان، آخهة   - 79
 في اعتبارها التعليقات المهكورة أعال  وأي تعليقات ترسل كتعليقات مكتو ة 

 
 بعد الجتئح   (: قضتيت الجتئح   مت19-الضرائب  مرض فير س كور نت )كوفيد - الم 

قدم السأأأيد فريد حسأأأناوي مرداسأأأي، نيابة عن األمانة العامة، ورقة غرفة اجتماعات بشأأألن موضأأأوع  - 80
(  وأشأار إلى قرار اللجنة في دورتها الثالثة والعشأرين إنشأاء E/C.18/2022/CRP.8) 19-الضأرائب وكوفيد

التي ال تغطيها اإلرشأأأأأأادات الحالية،   19-ق مصأأأأأأغر لتحديد الثغرات المتعلقة بموضأأأأأأوع الضأأأأأأرائب وكوفيدفري 
التي سأأأأتسأأأأتفيد من مييد من التوضأأأأي  والتوجيه  وذكر أن الفريق المصأأأأغر لم يتشأأأأكل بعد وأن األمانة العامة  

 أعدت بالتالي تقريرا لتنظر فيه اللجنة  قد
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هكرة كتبت على أسأاس أن توضأي  الثغرات المتعلقة بموضأوع الضأرائب  وذكر السأيد حسأناوي أن الم - 81
من شألنه أن يسأهم في تسأريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المسأتدامة ويسأاعد البلدان النامية  19-وكوفيد

على بناء القدرة على الصأأمود للتغلب على حاالت تفشأأي األمراض في المسأأتقبل  وسأألط الضأأوء على خمس  
 تتطلب توضيحا إضافيا، على النحو المبين أدنا   ثغرات قد

الثغرة األولى تتعلق بالضأأرائب التي تغطيها المعاهدات الضأأريبية  فالواقع أن الضأأرائب التي قررتها   - 82
قد تنطوي على قضأأأأأأأأأأايا حول ما إذا كانت  19-بعض البلدان خالل الجائحة لتمويل جهود التعافي من كوفيد

 المعاهدات الضريبية أو خارجه  تلك الضرائب داخل نطاق

وتتنأأاول الثغرة الثأأانيأأة العتبأأات اليمنيأأة التي تعتمأأد على المكأأان الفعلي  والواقع أن اإلجراءات التي  - 83
تتخهها الحكومات للحد من انتشأأأأأأأأأأأار الفيروس )الحجر الصأأأأأأأأأأأحي، والحد من السأأأأأأأأأأأفر الدولي، وما إلى ذلك( 

الضأأريبية التي تعتمد على العتبات اليمنية للحضأأور المادي  وذكر  يكون لها تلثير على أحكام المعاهدات قد
السأأيد حسأأناوي أن اتفاقية األمم المتحدة النموذجية إما أنها توفر قاعدة مفصأألة بشأألن طريقة حسأأاب عدد أيام 

( أو أنهأا ال توفر إرشأأأأأأأأأأأأأأادات )في حأالأة  15( )أ( و  3)  5التواجأد في بلأد مأا دون مرونأة )في حأالأة المأادتين  
 ( 14( )ب( و 3) 5لمادتين  ا

وتسأأأأأتتبع الثغرة الثالثة الحاجة إلى النظر في أهمية اختبار الحضأأأأأور المادي، وال سأأأأأيما فيما يتعلق  - 84
المتعلقة بالدخل المتلتي من العمل  وأشأأأأأأار السأأأأأأيد  15( )ب( المتصأأأأأألة بتقديم الخدمات والمادة 3) 5بالمادة 

 المفهوم، خاصة في سياق عولمة االقتصاد ورقمنته  حسناوي إلى أن الجائحة اختبرت حدود هها

وتتعلق الثغرة الرابعة بمسأأأائل تفسأأأير محتملة فيما يتصأأأل بتطبيق المعاهدات الضأأأريبية عندما يهكر  - 85
 بلد ما أن حادثا من حوادث القوة القاهرة قد وقع  

التسعير التحويلي للسماح  وأخيرا، شدد السيد حسناوي على الحاجة إلى وضع إرشادات بشلن وثائق - 86
لإلدارات الضريبية بتقييم مخاطر التسعير التحويلي ولدافعي الضرائب بتبرير سياساتهم وممارساتهم في مجال  

 التسعير التحويلي أثناء الجائحة 

و عد المناقشات، الحظت اللجنة أهمية العديد من هه  المسائل  وعلى النحو المقترح في ورقة غرفة  - 87
ماعات، قررت اللجنة المضأأي قدما في العمل من خالل إدماج المسأأائل ذات الصأألة التي جر  تحديدها االجت 

في خطط عمل اللجان الفرعية ذات الصأأأأأألة، ومواصأأأأأألة تدارس تلك  19-بشأأأأأألن موضأأأأأأوع الضأأأأأأرائب وكوفيد
 المسائل، والوسائل الممكنة لمعالجتها، في دورتها المقبلة 

 
 الضرائب التضتمني الضرائب على الثر ة    -  ميم 

قدم منسأأأق اللجنة الفرعية المعنية بالضأأأرائب على الثروة والضأأأرائب التضأأأامنية، السأأأيد ترويا، ورقة   - 88
(، تضأأأأأأأأأأأمنت خطة العمل المقترحة للجنة الفرعية، لمناقشأأأأأأأأأأأتها E/C.18/2022/CRP.14غرفة اجتماعات )

والموافقة عليها  وأشأأأار إلى أن اللجنة الفرعية تعتيم إصأأأدار توجيهات في شأأأكل ورقة وأن الخطوط العريضأأأة  
سأأتعرض للمناقشأأة في الدورة الخامسأأة والعشأأرين للجنة، مع التماس الموافقة النهائية على التوجيهات المقترحة  

  في موعد ال يتجاوز الدورة الثامنة والعشرين

ترويا، في عرضأه، إلى أن المباد  التوجيهية لخطة العمل المقترحة للجنة الفرعية هي وأشأار السأيد  - 89
أنها ينبغي أن ت ون تعاونية وخالية من االزدواجية والطابع اآلمر  و التالي، سأتناقش الورقة المقترحة، اسأتنادا 
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سأتقوم اللجنة الفرعية باالتصأال إلى التوجيهات القائمة، ميايا وعيوب الضأرائب على الثروة والبدائل المتاحة  و 
باللجان الفرعية األخر  ذات الصأأأأأألة، وال سأأأأأأيما اللجنة الفرعية المعنية بييادة الشأأأأأأفافية الضأأأأأأريبية، من أجل  

 ضمان اتباع نه  منسق إزاء توجيهات اللجنة  

خالل    وأشأأأأأأار السأأأأأأيد ترويا إلى دور مسأأأأأأار العمل هها في تعييي التنمية المسأأأأأأتدامة، وال سأأأأأأيما من - 90
إصأأأدار توجيهات من شأأألنها أن تسأأأاعد البلدان على الحد من عدم المسأأأاواة بين سأأأكانها، على النحو المشأأأار 

من أهداف التنمية المسأأأأأأتدامة  وال تيال أوجه عدم المسأأأأأأاواة تشأأأأأأكل سأأأأأأببا مسأأأأأأتمرا للقلق   10إليه في الهدف 
أكبر األثر على البلأدان النأاميأة والفئأات    إال تفأاقمأا، تلأك الجأائحأة التي كأان لهأا  19-تيدهأا جأائحأة كوفيأد ولم

 السكانية الضعيفة 

 وأعرب أعضاء اللجنة والمراقبون عن تقديرهم لخطة العمل الطموحة التي أعدتها اللجنة الفرعية   - 91

وأثيرت بعض األسأئلة بشألن جدو  العمل المقترح بشألن التشأريع النموذجي لضأريبة الثروة الصأافية،   - 92
بالنظر إلى اختالف السأأأأأياقات الدسأأأأأتورية والتشأأأأأريعية للبلدان  وأشأأأأأار السأأأأأيد ترويا إلى اهتمام اللجنة الفرعية  

للجنة المشأأأأأأأأاركين في اللجنة  بالنظر في الممارسأأأأأأأأات القطرية إليجاد أمثلة تشأأأأأأأأريعية  والحظ أحد أعضأأأأأأأأاء ا
للبلدان النامية، وأضأأأأأأأاف أن هها   “توجيه معقول”الفرعية أن التشأأأأأأأريع النموذجي المقترح سأأأأأأأيهدف إلى توفير 

التشأأأأريع النموذجي، إذا ُأحسأأأأن تشأأأأكيله، سأأأأيمكن مقرري السأأأأياسأأأأات من ت ييفه حسأأأأب الضأأأأرورة مع نظمهم 
  بيد أنه كان هناك اتفاق بوجه  “واحدة ل ل السأأأأأأأأأأأأياقاتصأأأأأأأأأأأأيغة  ”الدسأأأأأأأأأأأأتورية والقانونية، بدال من اتباع نه   

 على عناصر المخطط بصيغته التي أعدتها اللجنة الفرعية  عام

ووافقأأت اللجنأأة على خطأأة العمأأل التي تتأأللف من جأأدول المحتويأأات األولي للورقأأة، على أن يكون  - 93
لنموذجي لضأأأأمان طابعه العملي وفائدته مفهوما أن اللجنة الفرعية سأأأأتقدم مييدا من المعلومات عن التشأأأأريع ا

 للبلدان النامية 

 
 الضرائب غير المبتشرة -  نو   

  - قدم المنسأأأقان المشأأأاركان للجنة الفرعية المعنية بالضأأأرائب غير المباشأأأرة، كابيمبوا إلييابيث نامويمبا   - 94
(   E/C.18/2022/CRP.7اللجنأة )سأأأأأأأأأأأأأأيكومبي ووازيونأا ليغوميكأا، ورقأة غرفأة اجتمأاعأات ل ي توافق عليهأا  

وأشأأارا إلى هدف خطة العمل المقترحة للجنة الفرعية المتمثل في وضأأع خالصأأة وافية للممارسأأات الجيدة في  
ضأريبة ال يمة المضأافةتضأريبة  مسأائل التصأميم واالمتثال واإلدارة التي قد تواجهها البلدان النامية فيما يتعلق ب 

 السلع والخدمات، وعرضا مسارات العمل الثالثة للخطة:

 تصميم ضريبة ال يمة المضافة؛ )أ( 

 قضايا االمتثال واإلدارة؛  )ب( 

 ضريبة ال يمة المضافة في القطاعات الخاصة  )ج( 

ضأأريبة ال يمة المضأأافة  سأأيكومبي أن مسأأار العمل األول بشأألن تصأأميم   -وأبرزت السأأيدة نامويمبا   - 95
 يشمل ما يلي:

الممارسأات الجيدة في تصأميم ضأريبة ال يمة المضأافة، مثل المخططات المبسأطة وعتبات  )أ( 
 التسجيل ومؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
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ضأأأريبة ال يمة المضأأأافة وال يانات الحكومية والمؤسأأأسأأأات الخيرية والمشأأأاريع الممولة من  )ب( 
 لمانحة؛الجهات ا

التفاعل بين ضأأأأأأأأأريبة ال يمة المضأأأأأأأأأافة والضأأأأأأأأأرائب األخر : ضأأأأأأأأأريبة ال يمة المضأأأأأأأأأافة   )ج( 
 والمكوس، وضريبة ال يمة المضافة والتسعير التحويلي وما إلى ذلك؛

ميايأا وعيوب آليأات التحصأأأأأأأأأأأأأأيأل: آليأات تحميأل الضأأأأأأأأأأأأأأريبأة على المتلقي، واالقتطأاع من  )د( 
 المنبع، ونظم التحصيل المسبق؛ 

 ( “صيغة واحدة ل ل السياقات”التصميم الجيد في الحاالت المختلفة )عدم اتباع نه   هأ() 

 وأشار السيد ليغوميكا إلى أن مسار العمل الثاني يثير أسئلة تتعلق بقضايا االمتثال واإلدارة، مثل: - 96

 ؛كي ية تشجيع االمتثال فيما يتعلق بمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم )أ( 

 كي ية إدارة رد ضريبة ال يمة المضافة بكفاءة؛ )ب( 

كي يأأأة البأأأت في البنى التحتيأأأة المالئمأأأة إلدارة نظأأأام لت نولوجيأأأا المعلومأأأات يأأألخأأأه في   )ج( 
 الحسبان القيود التي تواجهها البلدان النامية؛

 ماهية الخطوات الالزمة لتحقيق أفضل أداء للفوترة اإلل ترونية؟ )د( 

كي ية تعييي المدفوعات اإلل ترونيةتالفواتير اإلل ترونية )فيما بين المؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات التجارية  )هأ( 
 بين المؤسسة التجارية والمستهلك(ترقمنة اإلبالأل وتحليل البيانات الضخمة؛ أو

 كي ية التعامل مع االحتيال على ضريبة ال يمة المضافة والتهرب منها  )و( 

أن مسأار العمل الثالث الهي اقترحته اللجنة الفرعية يشأمل مسأائل ضأريبة وأشأار السأيد ليغوميكا إلى  - 97
 ال يمة المضافة في قطاعات مثل التشييد والسياحة واليراعة 

واقترح أحد أعضأاء اللجنة أن ضأريبة ال يمة المضأافة على خدمات رقمية معينة، مثل خدمات البث  - 98
فرعية أن تتناوله  واقترح عضأأأأو آخر تناول ضأأأأريبة ال يمة  اإلل تروني، سأأأأت ون موضأأأأوعا قيما يمكن للجنة ال

المضأأافة والحلول العابرة للحدود  وأشأأار أحد المراقبين إلى الحاجة إلى تناول المسأأائل المتعلقة بكي ية التمييي 
 بين معدالت الضرائب 

 اركان و عد المناقشة، وافقت اللجنة على خطة العمل بصيغتها التي قدمها المنسقان المش - 99

 
 الضرائب الصحي  -  سين 

سأأأأأيكومبي    -   قدم المنسأأأأأقان المشأأأأأاركان للجنة الفرعية المعنية بالضأأأأأرائب الصأأأأأحية، كابيمبوا نامويمبا  -   100
سأأأأأأأأأأأأأون يسأأأأأأأأأأأأأن، ورقأأة غرفأأة اجتمأأاعأأات بشأأأأأأأأأأأأأأألن خطأأة العمأأل المقترحأأة للجنأأة الفرعيأأة    -   وترود شأأأأأأأأأأأأأتأأاينس 

(E/C.18/2022/CRP.4  وشأرحت السأيدة نامويمبا  ) -   سأيكومبي الصألة بين الضأرائب االنتقائية المنظمة تنظيما
سأأأليما على التبا وال حول والمشأأأرو ات المحالة بالسأأأكر وتخ يض األمراض غير المعدية  وعرضأأأت أيضأأأا اقتراح  

   لبلدان النامية خالل فترة العضوية الحالية اللجنة الفرعية بلن تصدر اللجنة دليال عن الضرائب الصحية ل 
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إلى أن هها الدليل سأأأيسأأأتند إلى العمل التجريبي والسأأأياسأأأاتي   سأأأيكومبي  -وأشأأأارت السأأأيدة نامويمبا   - 101
الحالي الهي يضأأأأطلع به خبراء الصأأأأحة  وسأأأأت ون ال يمة المضأأأأافة التي سأأأأتحققها اللجنة متركية أسأأأأاسأأأأا في  
الفصأأأل المتعلق بمكان الضأأأرائب الصأأأحية في المييانية الوطنية والفصأأأل المتعلق بئدارة الضأأأرائب  وسأأأتتحقق  

وضأأأأع الضأأأأرائب الصأأأأحية في إطار مللوف لواضأأأأعي السأأأأياسأأأأات الضأأأأريبية في جميع أنحاء قيمة أخر  من 
سأأون يسأأن مشأأروع  -الدليل  ويرد الهيكل المقترح للدليل في ورقة غرفة االجتماعات  ثم قدمت السأأيدة شأأتاين 

،  “ ية االعتبارات العامة عند تصأأأأأأأميم الضأأأأأأأرائب الصأأأأأأأح”مخطط للفصأأأأأأأل الرابع من الدليل المقترح، والمعنون  
 تنظر فيه اللجنة  ل ي

وعلق عدد من أعضاء اللجنة والمراقبين على أهمية العمل المقترح بالنسبة للبلدان النامية، سواء من  - 102
منظور اإليرادات أو من حيث صأأأأأأأأأالته األوسأأأأأأأأأع نطاقا بلهداف التنمية المسأأأأأأأأأتدامة  وفي حين أعرب بعض 

ار آخرون إلى ارتفاع األعضأأأأأأأأأأأأاء والمراقبين عن القلق إزاء اآلثار التراجعية المحتملة لهه  الضأأأأأأأأأأأأرائب، أشأأأأأأأأأأأأ 
الخسأأأائر التي تلحقها األمراض غير السأأأارية بالبلدان النامية، و الفقراء على وجه الخصأأأوص  وذهبت السأأأيدة  

سيكومبي إلى أن البلدان المنخفضة الدخل ال تستطيع تحمل خسارة هها العدد ال بير من الشباب   -نامويمبا  
حد، على النحو الهي نوقش في األدبيات الصأأأأحية، وسأأأأيتم ولهلك فئن مسأأأأللة التراجع ليسأأأأت على مسأأأأتو  وا

 تفصيل ذلك في الدليل 

سأيكومبي أيضأا إلى أن الهدف من الدليل لن يكون تقرير مسأارات عمل   -وأشأارت السأيدة نامويمبا   - 103
معينأة بأل تيويأد مقرري السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات بأاألدوات التي يحتأاجون إليهأا التخأاذ قرارات مسأأأأأأأأأأأأأأتنيرة  وعلى وجأه  

صأأأأوص، سأأأأيكون الهدف هو تيويد وزراء الصأأأأحة بوسأأأأيلة للتعامل مع وزراء المالية بطريقة تعيز الحوار  الخ
المثمر  ورغم وضأأأأأأوح ما ينبغي عمله من منظور صأأأأأأحي، فئن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين المنافع 

 الصحية وواقع المييانية 

ام للضأأأأأرائب الصأأأأأحية، وهو ما سأأأأأيتم تناوله في وتطرقت المناقشأأأأأة أيضأأأأأا إلى أهمية بناء الدعم الع - 104
فصأأل مسأأتقل من الدليل  وعرضأأت إحد  عضأأوات اللجنة مثاال لحملة توعية عامة فيما يتعلق بهه  المسأأائل  

 نجحت في بناء دعم عام في بلدها لفرض ضريبة على المشرو ات المحالة بالسكر  

ة الفرعية  وسأأأأأتلخه اللجنة الفرعية في الحسأأأأأبان ووافقت اللجنة على خطة العمل المقترحة من اللجن  - 105
 تعليقات اللجنة والمراقبين لد  مواصلتها عملها بشلن الدليل 

 
 العنق  بين اتفتقتت الضرائب  التجترة  االستثمتر -  عين 

قدم المنسأأأأأأق المشأأأأأأارك للجنة الفرعية المعنية بالعالقة بين اتفاقات الضأأأأأأرائب والتجارة واالسأأأأأأتثمار،  - 106
(  ووصف مسارات العمل  E/C.18/2022/CRP.5لسيد رويلوفسن، ورقة غرفة اجتماعات بشلن الموضوع )ا

الثالثأة المقترحأة، فضأأأأأأأأأأأأأأال عن أهأدافهأا والتحأديأات التي تواجههأا  وقأال إن الهأدف الرئيسأأأأأأأأأأأأأأي هو خلق الوعي 
وسأأاط الضأأريبية والتجارية واالسأأتثمارية  وأضأأاف أن مسأأار العمل ألف يتناول العالقة  وتشأأجيع التفاهم بين األ

بين السأأأأأأياسأأأأأأات والتدابير الضأأأأأأريبية واتفاقات االسأأأأأأتثمار الدولية  ويركي مسأأأأأأار العمل باء على العالقة بين  
المسأأأائل األخر   المعاهدات الضأأأريبية واالتفاق العام بشأأألن التجارة في الخدمات  ويتصأأأل مسأأأار العمل جيم ب 

المتصأألة بالضأأرائب في االتفاقات التجارية أو اتفاقات التجارة واالسأأتثمار المختلطة التي لم تعال  في مسأأاري 
 العمل ألف أو باء 
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وحظيت مسأأأأأأارات العمل بدعم قوي من أعضأأأأأأاء اللجنة والمراقبين، الهين أكدوا أهمية العمل المقترح  - 107
ترح أحد األعضأأأأأأأأاء أن اللجنة الفرعية سأأأأأأأأتسأأأأأأأأتفيد من تلقيها مدخالت خطية من بالنسأأأأأأأأبة للبلدان النامية  واق

الخبراء في مختلف جوانب عملها  وأشأأأار أحد المراقبين إلى أهمية أحكام تسأأأوية المنازعات بموجب االتفاقات  
لجنة الفرعية  التجارية واتفاقات االسأأتثمار بالنسأأبة للسأأياسأأة الضأأريبية واإلدارة، بينما اسأأتفسأأر عما إذا كانت ال

تعتيم مواصأأأأأأألة اسأأأأأأأتقصأأأأأأأاء تلك المسأأأأأأأائل وتحليل الخيارات  واقترح مراقب آخر أن تنظر اللجنة الفرعية في  
ما يحتاج الناس إلى معرفته عن ”العمل مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية لييادة التركيي على مسأأللتي 

  وتم التشأأديد على “المعنية باالسأأتثمار والتجارة والضأأرائبما يمكن أن تتعلمه األفرقة  ”و   “اتفاقات االسأأتثمار
  فوائد إجراء حوار أفضل وأكثر استنارة فيما بين تلك األفرقة

وأثأأار أحأأد المراقبين سأأأأأأأأأأأأأأؤاال عن التفأأاعأأل بين اإلعأأانأأات التجأأاريأأة والجهود المبأأهولأأة حأأاليأأا لخفض   - 108
المنافسأأأة الضأأأريبية  واقترح المراقب نفسأأأه أن تعمل الحوافي الضأأأريبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على 

األمانة العامة مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية لتقييم اآلثار الضأأريبية للمناطق االقتصأأادية الخاصأأة،  
 وال سيما في أفري يا  وُطرحت اقتراحات أخر  بشلن إمكانيات زيادة المواءمة وزيادة بناء القدرات 

لى بعض المسائل المثارة، علَّق السيد لينارد قائال إن اللجنة الفرعية ستدرس اآلثار الضريبية  وردا ع - 109
لالتفاقات المتصأأأأأأأأأأأألة باإلعانات التي وضأأأأأأأأأأأأعتها منظمة التجارة العالمية، على النحو المهكور في ورقة غرفة  

ض على اتفاقات التجارة  االجتماعات، إلى جانب معالجة زيادة إمكانية مشأأأأأأأأأأاركة خبراء الضأأأأأأأأأأرائب في التفاو 
واالسأأأأأأأأأتثمار وتنفيهها  وذكر أيضأأأأأأأأأا أن جيءا من عمل اللجنة الفرعية سأأأأأأأأأيتمثل في تقييم التفاعل بين آليات  

 التجارة واالستثمار والمنازعات الضريبية 

وشأدد السأيد رويلوفسأن على أنه سأيتم التماس مدخالت من الحكومة والقطاع الخاص ووجهات نظر  - 110
ي الخبرة  وسأأتتناول اللجنة الفرعية بالنظر والتحليل األشأأكال  الجديدة لالتفاقات االقتصأأادية ذات  أخر  من ذو 

 العناصر التجارية واالستثمارية المختلطة في إطار مسار العمل جيم  

وأشأأأأأأارت منسأأأأأأقة مشأأأأأأاركة أخر  للجنة الفرعية، هي السأأأأأأيدة كانا، إلى أن النظر الشأأأأأأامل في األبعاد  -   111
ة والتجارية واالسأأأأأأأأأأأتثمارية سأأأأأأأأأأأيتطلب من المشأأأأأأأأأأأاركين أن يكونوا أكثر ارتياحا لمجموعة من المفاهيم الضأأأأأأأأأأأريبي 

والمصأأأطلحات والمنظورات الجديدة في بعض األحيان  وفي هها الصأأأدد، شأأأددت على أهمية المدخالت المقدمة 
 اصل والحوار   من اختصاصيين آخرين، وأشارت إلى أنه يجري النظر في أفضل السبل لتشكيل هها التو 

وفيما يتعلق بمسأأأأأأللة ذات صأأأأأألة، أثيرت مسأأأأأأللة الخبراء غير األعضأأأأأأاء في اللجنة المشأأأأأأاركين في  - 112
اللجنة الفرعية على أسأاس مخصأص  والحظت األمانة العامة أن إشأراك مشأاركين مخصأصأين في اجتماعات 

م وسائل أخر  للتواصل مع الخبراء،  محددة للجنة الفرعية هو أحد الخيارات، ول ن من الخيارات أيضا استخدا
  مثل الندوات أو طلبات التعليقات الخطية

ووافقت اللجنة على مسأأأأأأأأأارات العمل الثالثة لتوفير التوجيه بشأأأأأأأأألن اآلثار الضأأأأأأأأأريبية المترتبة على  - 113
األحكأام  يلي: )أ( اتفأاقأات التجأارة واالسأأأأأأأأأأأأأأتثمأار؛ )ب( االتفأاق العأام بشأأأأأأأأأأأأأألن التجأارة في الخأدمأات وفعأاليأة   مأا

المسأأأأأأأأتخدمة حاليا لمعالجة أوجه التداخل المحتملة؛ )ج( المسأأأأأأأأائل األخر  في االتفاقات التجارية أو اتفاقات  
التجارة واالسأتثمار المختلطة، على النحو الهي أشأارت إليه اللجنة الفرعية  وسأيتواصأل العمل باية اتباع نُه  

 ة والتجارية واالستثمارية تشمل الحكومة بلكملها والجمع بين األوساط الضريبي 
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 بنتء القدرات -  فتء 

، برنام  األمانة العامة لتنمية القدرات في مجال  عرضأأأأأت رئيسأأأأأة وحدة تنمية القدرات، السأأأأأيدة مويا - 114
ها على أنشأأأأأأأأأأأأطة تنمية القدرات المنفهة منه الدورة الثانية  الضأأأأأأأأأأأأرائب وتعبئة الموارد الوطنية  وركيت عرضأأأأأأأأأأأأ 

  وأشأأأأير إلى 2022واألنشأأأأطة الميمعة حتى كانون األولتديسأأأأمبر  2021والعشأأأأرين للجنة في نيسأأأأانتأبريل  
لشأأأأأأأبكية على الصأأأأأأأعد العالمي واإلقليمي والقطري )مثل حلقة العمل بشأأأأأأألن إجراءات  حلقات العمل والندوات ا

التراضأأأأأأأأأأأأأأي، ومفهوم المل يأأة االنتفأأاعيأأة(، والأأدورات الأأدراسأأأأأأأأأأأأأأيأأة عبر اإلنترنأأت )الحأأاليأأة والجأأديأأدة(، وتقأأديم  
المنتجات  المشأأأورةتالمسأأأاعدة التقنية إلى الدول األعضأأأاء التي تطلبها  وتشأأأمل البنود اإلضأأأافية المقدمة نشأأأر

التوجيهية للجنة والتوعية وإنشأأأأأأأاء شأأأأأأأبكات للممارسأأأأأأأين؛ وت امل السأأأأأأأياسأأأأأأأات والتحليل التقني و ناء القدرات؛  
 واألنشطة المضطلع بها في إطار منتد  التعاون بشلن المسائل الضريبية 

إدارة  وأثنى أعضأأأأأأأأأأأأأأاء اللجنأة والمراقبون على أعمأال بنأاء القأدرات التي اضأأأأأأأأأأأأأأطلعأت بهأا حتى اآلن   - 115
الشأأأؤون االقتصأأأادية واالجتماعية وشأأأركالها  وذكر بعض األعضأأأاء أن عمل األمانة العامة في مجال تنمية 
القدرات هو وسأأأأأأأأأأيلة رئيسأأأأأأأأأأية للمسأأأأأأأأأأاعدة في تقديم المنتجات التوجيهية للجنة إلى البلدان التي هي في أمس  

 الجارية للجنة  الحاجة إليها مع توليد تجاوب لضمان األهمية العملية لمسارات العمل

واقترح المراقبون على إدارة الشأأأأأأأأؤون االقتصأأأأأأأأادية واالجتماعية ما يلي: )أ( بناء القدرات في مجالي  - 116
اتفاقات التسأأأأأأأأأأأعير المسأأأأأأأأأأأبق والمالذات اآلمنة؛ )ب( التدريب على قواعد المل ية االنتفاعية وغيرها من قواعد 

؛ )ج( تنظيم مناسأأأبات قصأأأيرة لتنمية القدرات بشأأألن مكافحة إسأأأاءة االسأأأتعمال، مثل فحص الغرض الرئيسأأأي
التسأأأأأأعير التحويلي لتعييي تقاسأأأأأأم المعارف، وال سأأأأأأيما من خالل مبادرات تدريب المدر ين؛ )د( التدريب على 
التحكيم؛ )هأأأأأأأأأأأأأأأأأ( حلقة عمل لمناقشأأأة آخر قرارات محاكم التسأأأعير التحويلي التي يمكن أن تسأأأاعد في إطالع  

التطورات كوسأأأأأيلة لنقل أفضأأأأأل الممارسأأأأأات؛ )و( التدريب على كي ية اسأأأأأتخدام   موحفي الضأأأأأرائب على آخر
معلومأات اإلبالأل عن كأل بلأد على حأدة لتقييم المخأاطر؛ )ز( التأدريأب على االسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام الفعأال للمعلومأات 

لدان المتعلقة بالمل ية االنتفاعية؛ )ح( ترتيب أو إتاحة الوصأأأأأأأأأول إلى قاعدة بيانات للمعاهدات الضأأأأأأأأأريبية للب 
النامية؛ )ط( إنشأاء مسأتودع لبرام  التدريب على القدرات والدرجات العلمية ذات الصألة التي تقدمها جامعات  

 البحوث العامة والمتاحة لموحفي الضرائب مجانا 

وشأأأأأأكرت السأأأأأأيدة مويا المشأأأأأأاركين على اقتراحاتهم، مشأأأأأأيرة إلى أن معظمها جر  التف ير فيه فعال  - 117
  وقالت إن األمانة العامة ترحب باقتراح إشأأأأأراك أصأأأأأحاب مصأأأأألحة  2022ة عمل عام ويمكن دمجه في خط

آخرين في أنشأطة بناء القدرات، مثل مشأاركة واضأعي السأياسأات ومراجعي الحسأابات الضأريبيين في األنشأطة  
كما وجه  المتعلقة بتجنب المنازعات الضأأأأأأأأأأأأريبية وحلها، اعتمادا على المنت  التوجيهي وأهداف التعلم المعنية  

المسأتشأارون األقاليميون التابعون لدمانة العامة العاملون في مجال التعاون الضأريبي االنتبا  إلى خطط إدارة  
الشأؤون االقتصأادية واالجتماعية الرامية إلى تنظيم حلقة عمل عملية للتفاوض المسأبق على اتفاقات التسأعير، 

 مواضيع المعاهدات الضريبية الوسيطة  وشددوا على اتباع نه  شبكات الممارسين في تناول 

 
 مستئل أخرى مطر ح  للنظر فيهت -  صتد 

لم ت ن هناك مسأأأأأأائل مطروحة للنظر فيها لم تثر من قبُل أثناء الدورة  وسأأأأأأت ون الترتيبات المتعلقة  - 118
وأساليب عمل ممارسات ”بالتقرير عن الدورة، كالعادة، على النحو المنصوص عليه في وثيقة اللجنة المعنونة 

  “لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
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وشأأأأأأكر الرئيسأأأأأأان المشأأأأأأاركان جميع األعضأأأأأأاء والمراقبين على مشأأأأأأاركتهم، والمنسأأأأأأقين والمنسأأأأأأقين   - 119
 المشاركين على عروضهم، واألمانة العامة على دعمها  وفي كلمته الختامية، شدد السيد غبونجو وال، الرئيس
المشأأأأأأأأارك للجنة، على ضأأأأأأأأرورة أن تواصأأأأأأأأل اللجنة عملها وتحقق التوقعات ال بيرة المعقودة عليها ألن بلدانا  
كثيرة، وال سأأأأأأأأأأأيما البلدان النامية، تعتمد على النتائ  ومختلف المنتجات الصأأأأأأأأأأأادرة عن اللجنة  وشأأأأأأأأأأأدد على 

دة في تمكين اللجنة من تحقيق غرضأأأأها  الحاجة إلى توفير موارد إضأأأأافية في المييانية لدمانة العامة للمسأأأأاع
وتحقيق األهداف والواليات العديدة ذات الصأأأألة، ودعا جميع الشأأأأركاء اإلنمائيين وجميع الدول األعضأأأأاء إلى 
دعم ذلك  وأشأأأأأأأأأار إلى أن الدورة أحهرت على وجه الخصأأأأأأأأأوص ارتباط مختلف جوانب عمل اللجنة بلهداف 

رامية إلى انتشأأأأأال الناس من براثن الفقر، ومعالجة أوجه عدم المسأأأأأاواة التنمية المسأأأأأتدامة، و التالي بالجهود ال
وقضأايا الصأحة والرفا  في جميع أنحاء العالم  ومن هها المنطلق، يدرك العالم كله وجاهة االسأتثمار في دعم 

 عمل اللجنة وأمانتها داخل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

و اسأأأأم األمانة العامة، شأأأأكرت رئيسأأأأة فرع الضأأأأرائب الدولية والتعاون اإلنمائي، كارولين لومباردو،   - 120
 جميع المشاركين، وال سيما الرئيسين المشاركين على رئاستهما الماهرة والفعالة 
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