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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة اخلامسة والستون، اجلزء األول

 2018حزيران/يونيه  12-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت)ج( 2البند 

التسددددد يل اتدددددامل ورد ادددددة اتدددددوارق ا ليدددددة والدوليدددددة لت  يددددد   ثغددددد ا سدددددد   
 األهداف اتتوخاة على صديد التنمية اتستدامة

 من أمانة األونكتاق ةمذك    

 تنفيذي موجز  
يواجهههه ق يهههف الهههدا  التنميهههج املمتهههتدامج ر هههوي انويايهههج ت هههد    يايهههو   الهههدو  ا    

جيمههب  هه  اً تظههارر ب ميكههن لتئب ههج املههوا ة انايههج ان تمتههاعد ل جههد لههذا الف ههوي، لكن هها تت اههو 
ري  ا  املاليهج  هل التهدرتشهكو ثمري    الر ح وا جهتثما   م   صاج إقامجزايةي اإليراةا  الئامج و 

 يليمتهتدع  للتها لهو مهاج، و التنميه  تئب ج انوياليئرقل اً لام وعج من البادان الناميج قدايً املشر 
فت ههر تالتههدر ا   ت ههديرا  ح ههه لههذاومههب ان عاهها اليههئيدين الههودو والههدويل  اً وثي هه تئههاو ً 

مههن  باليهه لم هها  اإىل مههن ة اجههج أل ههر ، ر هه  تشههري ل  يههب ا هها   وختتاههف  لاتحديههد
احهدوة انثهل ل ئها ريالئمايها  ال  ضهرابب ا  اليهاجان املئامال  ذاً الدو  ا  ل المتنج، عام

   ضها ي مبارههريأتثههريا ثاثه  لهذا املباههم  ومهن انتمهل ان يكههون لاتهدر ا  املاليههج  هري املشهروعج
ا عاهه التههيثري ليتمثههل اً اجاجههي رهها الً  ويشههمل ذلهه و ههري مبارههري عاهها الههدول وعاهها ا تمههب، 

  شههههين اتيجلههههذا املههههذاري توصههههيا  جياجهههه تتضههههمنالباههههدان وريمهههها  ين هههها  و ل تكههههارؤ الههههد ل 
 مكارحج لذا التدر ا  

 
 

 

 TD/B/65(1)/4 األمه املتحدي

 لتجارةؤمت  األمم اتت دة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

12 April 2018 

Arabic 

Original: English 



TD/B/65(1)/4 

GE.18-05800 2 

رد اة اتوارق ا لية والدولية لت  ي  أهداف التنمية اتسدتدامة  اعت دارا   -أولا  
 رئيسية

ل لههذا ختتاههف الت ههديرا  و يواجههه ق يههف الههدا  التنميههج املمتههتدامج ر ههوي انويايههج ابههريي   -1
الهههرقه تريايهههو   الهههدو  ا ، للنظهههر إىل ممتهههتواي  ا جهههتثما   باهههملكهههن مهههن املهههرجح ان ياليههدة 
زايةي  جيمهههب  ههه اً تظهههارر تئب هههج املههوا ة انايهههج،  نظهههو ممهههن  ،يت اهههب جهههد لهههذا الف ههويو   (1)ا اليههج

 وا جتثما      الر ح صاج مثمري اإليراةا  الئامج وإقامج
 ه  الهر ح وا جهتثما  عاها تفهاعال  ةيناميهج  ه  توقئها  الهر ح الئاليهج  ليهاجاتن وي و  -2

الشراا  انايج  يقد   إىل زايةياألجواق، ل حالج ق   ا ل ، وتؤةي اليت قفز ا جتثما  اخلاص
 ا جهتثما يالنشها  يتحهدة ،   ومن مث   ري املوزعجانويل ا جتثما  املمتت با  من األ لح عاا 

  (2)  بيئت امنخفضج  اليت قد تكونمتتواي  املد را  املوجوةي ممتب اً، مبوثي ج  ناء عاا صاج 

اً تا ابيهاً ظ هو  الهر ح وا جهتثما   صهاج ممتهتدامج  هذابا  ه   تظ هر ومن منظو  حاجه،  -3
ن ا  هاة ي عاهاج الرريج اناياألنظمج املي تكتمت و اً  يواجتباقاً منمت  اتياً تت اب تد اًل جياج إمناو 

ريمها يتيهل ذله   ج، مبها لا بتمان واألولواي  التنمويهج اييهج مرازيه  افتورر المتيولج وتورف    
ميهز مبمتهتواي  يج اليت تتالتحت لبىنمن ان اق ل ا حتياجا  األجاجيج ال لواجبا جتثما  الئام ل

رحبيهج لاخفضهج مهن ممتهتواي  منت ا ا ها وإن اانهت ج األجهل عاليج من الئابدا  ا جتماعيج دويا
 يهب  نشه ت  ا  انويهل  ه  الهر ح وا جهتثما  اجهتخدام اةو  لياجات اب وت يريي األجل  الاخلاصج 
قهههد ي  لتئزيهههزوذلههه  ، ل ال  اعههها  ذا  األولويهههجالئاماهههج ا يويهههج لشهههراا  فابهههدي الاً مؤقتهههتئاهههه 

 ا  تكا  انا  

ل وجههوة  قنههايالههه  تتمثههلرلتحههول اكيكاهه ، دمههج اتئب ههج املههوا ة الدوليههج خل منظههو مههن امهها  -4
اً دير، ور هههجهههواق التيهههالاتنميهههج يتهههيح زايةي وصهههول الباهههدان الناميهههج إىل  مالبههههنظهههام ةههها ي ةوليهههج 

وجهوة  يودهدن اال اهب اخلها ج   لتئزيهزميكهن و من الدا  التنميهج املمتهتدامج   11-17لا د  
ح الشههراا  توقئهها  ا ل قمتهه الههر ح وا جههتثما  مههن  ههالل  هه  عاهها اليههئيد الههدا ا   صههاج

ل ا جههتثما  عاهها انويهه يههؤةي إىل ا تفههاد مئههد   ا جههتثما  اناهه  وزايةي ال ههد ي لههذياانايههج، 
اليهاة ا   ايةي عابهدا ز إضارج إىل ذل ، تئته  و    ري املوزعجاأل لح  ل عتماة عاااملمتت با  

ايل زايةي للتهههيتهههيح  ممهههاملهههدروعا  الضهههرابب اإلضهههاريج واإليهههراةا  الئامهههج األ هههر ، اً لامههه اً ميهههد  
 املمتاحج املاليج لتمويل التنميج 

حباههههول  اإلمنابيههههج وللنظههههر إىل ح ههههه ا جههههتثما  اإلنتههههاج  امل اههههو  لتح يههههف األلههههدا  -5
 ا قتيهههاةا  الناميهههجقهههويال  ابهههريي مهههن ا قتيهههاةا  املت دمهههج إىل حيهههول ظهههل ي، 2030 عهههام

ل  ل ركل مئونج او انواد ا هر  مهن التمويهل الئهام الهدويل او ااان ذل  جواءاً، اجاجي عامالً 
ل لهههذا ا عتبههها ا  األجاجهههيج  مهههنمبارهههر  و   هههاص اهههديون او اجهههتثما  اجنهههيلختفيهههف  رهههكل

ج واخلاصههج عاهها املههوا ة املاليههج الدوليههج الئامههح ههه ل عاهها زايةي  ر هه  يتوقههف  اليههدة ان األمههر 
__________ 

،   ههج عمههل -: ا جههتثما  ل الهدا  التنميههج املمتهتدامج 2014 ،الئههامل ت ريههر ا جهتثما  ، 2014األونكتهاة،  (1)
 ، نيويو ك وجنيف A.14.II.D.4 منشو ا  األمه املتحدي،  قه املبيئا 

، ما: التحههول اكيكاههه  مههن اجههل ق يهههف منههو رههامل وممتهههتد2016 ،ت ريههر الت ههها ي والتنميههج، 2016األونكتههاة،  (2)
 ، نيويو ك وجنيف A.16.II.D.5منشو ا  األمه املتحدي،  قه املبيئا  



TD/B/65(1)/4 

3 GE.18-05800 

 مثمهري  ه  صهاج زايةي ةعههصهو  لذا املوا ة عاا حنو مالبهه ان توجه اً يت اب ايض المتواء،  ل
 رهرص لكه  اائديهد مهن الباهدان الناميهج ورهراابا لواتيحهت  الر ح وا جتثما  ل الباهدان الناميهج 

ان لهذا املهوا ة ، إ   2014-2011لاوصهول إىل تهدر ا   اا املهال الهر يا ل الفه ي واجئج 
  (3)من الناحيج ا ج اتي يج واملنت ج كامجاانويل انش ج ا جتثما   ل،  يفج عامج، تيب مل

إلعمهال  ل حهد ذابها (4)الشهمول املهايل والتمويهل املخهتا  من قبيهلو  تكف  جياجا   -6
املاليهج عاها حنهو اجهتباق  رئالج لاحاجج إىل زايةي ابريي ل انويهل التنميهج وإىل توجيهه املهوا ة مئاجلج 

ا  هههاد ل -ل البدايهههج  - منخفضهههج  حبيهههج، ل ظهههل إىل مشههها يب اجهههتثما يج إمنابيهههج دوياهههج األجهههل
اخلاص  ومن املمتتبئد ان يؤةي توجيب ن اق الوصول إىل اخلدما  املاليج الرقميج إىل زايةي ابريي 

 صهههاجايل املمتهههايج ل ظ هههو  لامؤجمتههها  اليهههملريي واملتوجههه ج ا  هههه، وللتههه لرحبيهههجاتوقئههها  الل 
مبها ل ذله   -   اتههملتمتهه االتمويهل الئهام الهدويل  حشهد ومهن رهين ر ح وا جهتثما  لها ه   مثمري

األجنبيهج اخلاصهج ل امل هام  ذ   ؤوا األمهوالوتمتهخريا جله - املمتاعدي اإلمنابيج الرمسيهجعن دريف 
ضما   ال روض الئامج، والشهرااا   ه  ال  هاع  الئهام من قبيل  إعا   ماليجإباتحج  ،األول

هه ،األوىل الههدعه ل حالههج اخلمتههابر املتكبههدي ل املراحههلواخلههاص، وجياجهها    نانح ا جههتثما ، وم 
  ومهها مل يكههن مههن املمكههن   هه   اا املههال املمكنههج فههرصال مههن حيهه ابههريي   تكههاليفعاهها  ين ههوي
عاليج املخادر، رإن ا جهتخدام املبارهر لاتمويهل و األجل مبشا يب اجتثما  قوليج دوياج اً ايضلذا 

  اها، لئاها جهبيل املثهاراً  الئام الدويل لدعه التحول اكيكا  قد يؤةي إىل نتابج ااثر اجت را  
  ايههون 81.1 ههه ي ههد   مهها اتحههت حشههداقههد ان اةوا  التمويههل املختا ههج  إىل اجههت الد حههدي 

 تكوميهههج مثاههها ضهههما   ال اناً عامههه ،2015-2012ةو   مهههن  اا املهههال اخلهههاص ل الفههه ي 
  ولههذا املباههم  ئيههد اههل البئههد عههن جههد الف ههوي (5)نيههف اةوا  ال  ههاد اخلههاص املمتههتخدمج قرا ههج

 التمويايج المتنويج امل د ي لتح يف الدا  التنميج املمتتدامج 

اتنميههههج لالالزمههههج ل جمههههال تئب ههههج املههههوا ة املبذولههههج  نايههههجاجل ههههوة ااجل ههههوة الدوليههههج و  وتتههههدا ل -7
دما  الناميهههج لايههه  هههد  اإلمكهههان مهههن تئهههرض الباهههدان ا اجهههج إىل ا هههد مهههن منظهههو  اً وثي ههه تهههدا الً 

ج الههديون اعبهاء  دمهو  ،اجههئا  التيهدير، وتهدر ا   ؤوا األمهوال عهه  ا هدوةالنا هج عهن اخلا جيهج 
ناميههج الباههدان ال صههدما  مههن لههذا النههود، بههيمن عاهها قههد ياتر تتمتههه  تههو ل ظههل ظههرو  و اخلا جيههج  

 وا ل  رهال دويهل األجهل مناب  رئإعاا توجيه األنظمج امليرريج واملاليج انايج الوليدي حنو تورري انويل 
 و هجلتمهويال  امل اا ثهري مهنقيريي األجل  شين مئاجلج ال يوة الفو يهج املتئا هج للمتهيولج و تحويهل الك

 جيج لدوليج األجااا حتياديا   مراامج عن دريفخمادر المتيولج  منلتحو  ا و ج وةحنتنميج ال

__________ 

 نفس املرجب  (3)
مف هههوم الشهههمول املهههايل إىل عمايهههج إاتحهههج إمكانيهههج الوصهههول إىل  هههدما  ا متهههال  امليهههرريج و ريلههها مهههن  يشهههري (4)

إىل  قمنههج املئههامال  املاليههج ل المتههياق ا قتيههاةي، امهها يشههري  يههفج اعههه اً اخلههدما  املاليههج لاشههرابح األاثههر ر ههر 
  ههههج عمهههههل اةيهههههس   ئهههههر   (  وت  http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview)انظههههر 

مف هوم التمويهل املخهتا  لعتبها ا  جيمهب  ه  التمويهل الئهام  الل الياة ي عن املؤانر الدويل الثال  لتمويل التنميهج
هههههههه ري والتمويههههههههل اخلههههههههاص  شههههههههرو  المتههههههههوق واخلهههههههه ي املتاحههههههههج مههههههههن ال  ههههههههاع  الئههههههههام واخلههههههههاص ،  شههههههههرو  ميمت 

(A/RES/69/313 ) 
(5) J Benn, C Sangaré and T Hos, 2017, Amounts mobilized from the private sector by official development 

finance interventions, Development Cooperation Working Paper No. 36, Organization for Economic 

Cooperation and Development  

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
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 مكاف ة التدف ا  اتالية غري اتش وعة من ال لدان النامية -اثنياا  

تئب هج مهن قهداي  آ هر  تشكل التدر ا  املاليج  هري املشهروعج مهن الباهدان الناميهج قهدايً  -8
  يوجههد تئريههف واحههد و عاهها اليههئيدين الههودو والههدويل  اً وثي هه ت اههب تئههاو ً ت يتانويههل التنميههج الهه

عاهههها ن ههههاق واجههههب  ذا التههههدر ا ي يههههد  ههههلكههههن متفههههف عايههههه لاتههههدر ا  املاليههههج  ههههري املشههههروعج، 
 ملراقبجاعن  مني ل ا دوة اليت تمتتخدم المتريج املاليج لتب ا  لئا ريااملئامال  ا قتياةيج واملاليج 

 لههيت تههرتب االتههدر ا  املاليههج  ههري املشههروعج  ر هها   هه  مييههز تيههنيف عههام جوثهه  جوالتنظيميهه جالئامهه
ثاه  إ هايل إىل ان  ملمتهتندي إىل مئهايري عمايهجاالضرابب  وتشري الت هديرا   واالفمتاة  والجلرميج 

تئا ههههج امل اجلرميهههج امهههوالل  يتمثهههلالف ههها  الهههثال  التهههدر ا  املاليهههج  هههري املشهههروعج املرتب هههج  ههههذا 
ل املابههههج مههههن  3 حنههههولفمتههههاة جههههو  ل املرتب ههههجواإل لهههها   و  انثههههل املههههوا ة  ا  تههههزازو لملخههههد ا  

اً نيههف ا ت ريبههان اً عامههاحههدوة الثاثهه  البههاقي ، لالئهها ري  لضههريبيجاا مههود،  ينمهها انثههل املئههامال  
  (6)املتئدةي اجلنمتيا  ملؤجمتا ا     تمتئري التحوياللمرتب  

متتشهف مهن امها ي  و  عاها جهبيل املثهال   ا يهر التدر ا  املاليج  ري املشهروعج، تشملو  -9
 ) هري مشهرود(  illicit  عبها ي ، التدر ا   ري ال انونيج )يئر   قاموا اامتفو ة اإلجنايزيالئبا ي
مليهه اح اتمتههاد ن ههاق ا ولهه ن اههاناو الئههر (   ل واعههداال ههانون او  جييههزا   ا ت اههف عاهها امههرأبنهه

   ايهلهه مها مهر تئريف واحهد متفهف عايهه، رهإن ةنهب تئريهف قهانو  ضهيف ا وضبيزيد من صئو ج 
ايل للتههلهه  ة، و احههدو ل عهها ريالتههدر ا  املاليههج  ههري املشههروعج تههدر ا  وتشههكل ألجههبا  عديههدي  

القهج عجهبا    ألف اليت قهد ختتاهودنيج التشريئيج النظمج ألاضمن جياق قد يت اوز اً ايض رية
  الضهيف ريهف ال هانو التئين هوي لذا التدر ا  ضها ي او ممتهي ج  ومهن منظهو  إمنهاب ،  لعتبا كا 

 ذا  الههههد ل  ههههه املشههههكاج ل الههههدول من  هههه   بههههوين عاههههالاتههههدر ا  املاليههههج  ههههري املشههههروعج 
دول لله، م ا نهج لمثل لذا الهدو تكون من  ري املرجح ان يب ا   و جاملنخفضوال د ا   املنخفض
 ج  ههري األنشه اشهف  لالالزمهج لفرهالح ال هد ا  اإلةا يههج والتشهريئيج  قهد دهو  اً، ت هدماألاثهر 

  ج عاا ا تكا ائاقباملو  جما ت او  ااهان مامااملشروعج 

لاتههههدر ا  املاليههههج  ههههري املتباينههههج يتمثههههل احههههد الئناصههههر املشهههه اج  هههه  التئريفهههها  الت نيههههج و  -10
إ فههاء امليههد  إىل إمهها  ي ئمههد ري هها م متههت يعمايهها    ةههري عههذا التههدر ا  لههون اههل   املشههروعج

الئنيههر  لههذا   وللنظههر إىلاملن ههزي ههري املشههرود لههراا املههال او ال بيئههج  ههري املشههروعج لامئههامال  
اجاليب قياا التهدر ا  املاليهج  هري املشهروعج والت هديرا   تتباينالمتريج املاليج،  ملتمثل لااملش ك 
إىل   ويشها ك األونكتهاة، ا هذ  عنهد تناوكها مهناً تت اهب قهد  و اً ابهري اً  تباينه املمتتنت ج من هاالكميج 
مكتب األمه املتحدي املئو لملخد ا  واجلرميج، ل وضب وا تبا  من  يج مش اج ل يهاا  جانب

  4-16 لملايهجاتفهف عايهه ل إدها  امل الن هاق  يها   ملؤرهر ت هدمو التدر ا  املاليج  ري املشهروعج 
عرضهج ملمتهتواي  عاليهج يظهالن  يهفج  اصهج وارري يها اً ان اقهل الباهدان منهو  ل ومب ذل ،   ر 

  (7)ومتناميج من التدر ا  املاليج  ري املشروعج

__________ 

(6) A Cobham and P Janský, 2017, Illicit financial flows: An overview, Background paper presented 

at the first session of the Intergovernmental Group of Experts on Financing for Development, 

Geneva, 8–10 November 2017 ،ا وامج الئامليج وحيهز جياجها  2014ت رير الت ا ي والتنميج، ؛ األونكتاة :
 ، نيويو ك وجنيف E.14.II.D.4، منشو ا  األمه املتحدي،  قه املبيب التنميج

، : ةيناميهها  الههديون وانويههل التنميههج ل ارري يهها2016ت ريههر التنميههج ا قتيههاةيج ل ارري يهها، ، 2016األونكتههاة،  (7)
 ، نيويو ك وجنيف E.16.II.D.3منشو ا  األمه املتحدي،  قه املبيب 
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لات ريههر الن ههاب  لافريههف الرريههب املمتههتو  املئههو للتههدر ا  املاليههج  ههري املشههروعج مههن اً ور ههو  -11
 انهههههها  املهههههههت لاً عامهههههه،  ايههههههون ةو   جههههههنوايً  50التههههههدر ا  إىل لههههههذا ، قههههههد تيههههههل (8)يههههههاارري 
  ايهههون 854 جمموعهههه مههها او ،ل املتوجههه   ايهههون ةو   جهههنوايً  22 وحنههه 2008-1970 الفههه ي
 يههها ل لهههذا ارري لهههيت تا ت هههاا الرمسيهههج اإلمنابيهههج املمتهههاعدا  جممهههوداً ت ريبههه يئهههاةل ولهههو  قهههه ةو  ،
النزالهههج املاليهههج الئامليهههج إىل ان ارري يههها جههه ات ل منظمهههج مهههن املمتهههت اي تشهههري البيههها   و   (9)الفههه ي

، األ ر  ملنادفل م ا نج نمو التدر ا  املاليج  ري املشروعجلاجرد مئدل  2011-2002 لف يا
احيههج مههن النههاتج اناهه  امل ههد ي  تههدر ا  مههن النمتههبج ل املابههج ل المتههنج، واعاهها  19.8مبئههدل 
  وت ههههد  الا نههههج ا قتيههههاةيج ألمريكهههها الالتينيههههج ومن  ههههج البحههههر (10)ل املابههههج 5.7 اييل، اإل هههها

 املههت  ،ل امريكهها الالتينيههج ومن  ههج البحههر الكهها يي ،الكهها يي ان التههدر ا  املاليههج  ههري املشههروعج
 ل 1.8، ولههو مهها يئههاةل ل املتوجهه  2013-2004 ايههون ةو   ل الفهه ي  765جمموعههه  مهها

  (11)  اإل ايل اإلقايم انا الناتج من املابج

اقههو   اق انههه  تههيثريةليههل عاهها  شههينه ولنههاك جمههال لاتههدر ا  املاليههج  ههري املشههروعج ظ ههر  -12
لهو قويهل األ لح مهن جانهب الشهراا  املتئهدةي اجلنمتهيا   ا  و عاا البادان املنخفضج الهد ل 
 وياههج األجههل النا ههج الإىل ان اخلمتههابر المتههنويج اً صههد  مههؤ ر الههذي ويشههري احههد الت ههديرا  املههؤثري 

منظمهههج التئهههاون والتنميهههج ل ل عضهههاء األل الباههدان ةو     ايهههون 400عههن قويهههل األ لح تباهههم 
ةو   ل   ايون 200ل املابج من الناتج انا  اإل ايل، و 1ولو ما يئاةل امليدان ا قتياةي، 

صهندوق   اهاو   (12)ل املابج من الناتج انا  اإل هايل 1.3الد ل املنخفض، او  ذا البادان 
ل املابههههج مههههن ضههههريبج ة ههههل  5مهههها نمتههههبته  2012ل عههههام إىل ان اخلمتههههابر  املههههت الن ههههد الههههدويل 
ل  13منظمهههج التئهههاون والتنميهههج ل امليهههدان ا قتيهههاةي وحنهههو ل عضهههاء األ الباهههدان الشهههراا  ل

  وقههههد   األونكتههههاة ان اخلمتههههابر  املههههت ل (13)ل لههههذا املنظمههههج املابههههج ل الباههههدان  ههههري األعضههههاء
ةو   عاههها   ايهههون 200ل املابهههج مهههن ضهههريبج ة هههل الشهههراا ، او  8 نمتهههبج تنهههالز 2012 عهههام

  (14)ةو   ل البادان ذا  الد ل املنخفض  ايون 90و  الئامل ليئيدا

 ميكهههن ان تن هههويارهههري، اخمتهههابر ا قتيهههاةيج املبل األ ئهههاة اإل اليهههج و يهههر  النظهههر عهههن -13
لههدول وا تمههب  ل تاحههفعاهها آ   ضهها ي  ههري مبارههري ابههريي اً التههدر ا  املاليههج  ههري املشههروعج ايضهه

__________ 

  https://www.uneca.org/publications/illicit-financial-flowsانظر  (8)
(9) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2017, Financing the 2030 Agenda 

for Sustainable Development in Latin America and the Caribbean: The challenges of resource 

mobilization, United Nations Publication, Santiago  
(10) M Herkenrath, 2014, Illicit financial flows and their developmental impacts: An overview, 

International Development Policy, 5(3), available at poldev.revues.org/1863#text  10)ادُّاب عايه ل 
 ( 2017نيمتان/ا ريل 

(11) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2017, Flujos Financieros Ilícitos en 

América Latina y el Caribe, United Nations publication, Santiago  
(12) E Crivelli, R A de Mooij and M Keen, 2016, Base erosion, profit shifting and developing 

countries, Working Paper No. 15/118, International Monetary Fund  
(13) International Monetary Fund, 2014, Spillovers in international corporate taxation, Policy paper  
، منشههو ا  : إصههالح حوامههج نظههام ا جههتثما ا  الههدويل2015ت ريههر ا جههتثما  الئههامل ، ، 2015األونكتههاة،  (14)

 ، نيويو ك وجنيف E.15.II.D.5األمه املتحدي،  قه املبيب 
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 تملذيهجو  اإليراةا  الضريبيج، ت ايا لاً تتمثل قديدوت وض لذا التدر ا  الدول   رق عديدي 
ميكهن ان يهؤةي و الفمتهاة   جهراءمهن وت هويض رهرعيج الدولهج  ،النشا  اإلجرام  املزعزد لالجت را 

إىل حا ههج مفر ههج ةههد ري هها ا كومهها  الضههئيفج صههئو ج ل منههب منههو التههدر ا  املاليههج  ههري ذلهه  
 تزايد التدر ا  املاليج  ري املشروعج   جه عنإىل ت ويض تتئرض ري ا و املشروعج 

 ت اهياعهن دريهف من منظو  التنميج البشريج، قهد تهؤثر التهدر ا  املاليهج  هري املشهروعج، و  -14
تشري و لد ل  اان املنخفضج اليح  ل البادال  اد  إجنازا عاا  قوايً اً اإليراةا  الضريبيج، أتثري 

يمتهيج لات ههدم بيج الربالئديهد مهن الد اجها  إىل ان اإليههراةا  الضهريبيج له  احهد انههدةا  اإلحيها
 ههوم ل املنحهها ي لههذان وا ،نخفضههج الههد لاملالتمل يههج اليههحيج الشههاماج ل الباههدان  صههو  انههرز

ضههارج إىل إو اليههج  الضههرابب املبارههري عاهها األ لح والههد ل واملكاجههب الرامس عاههاجههزء لابههل منههه 
  ه ه نهمليهحج الئامهج ااقهو   ه  الضهرابب املبارهري ونف ها  اً إحيهابياً ترا  ه ثهجذل ، يبهدو ان 

 تمهههد ااثهههر عاهههاتئان الهههدول الهههيت اً عامههه، اليهههحج الئامهههجنف ههها  نفهههس الضهههرابب  هههري املبارهههري و 
مهههن  ج قهههد  اوجهههبإاتحهههاليهههحج الئامهههج و  ااثهههر عاههها إىل اإلنفهههاقاً عمومههه تنهههزدالضهههرابب املبارهههري 

 اليحج الئامج انظمج ومن ررص الوصول إىل  دما  تمل يج ال

 تكهارؤالتهدر ا  املاليهج  هري املشهروعج عاها عهدم  أتثهريومن الشهوا ل األجاجهيج األ هر   -15
الهههد ل  إىل توثيهههف واجهههب، تزايهههد عهههدم تكهههارؤاً واجهههتناة  ريمههها  ين هههاو االباهههدان  ء لجهههواالهههد ل، 
هها    اثههري مههن   وقههد (15)ل ياجهها اجمموعههج مههن ل ضههوء  ههالل الئ ههدين املاضههي   يحههاة يههو ي  ج 

تتههوارر الههيت  ،الههد ل الشخيهه  ل ا قتيههاةا  املت دمههج تكههارؤتزايههد عههدم ا لتمههام عاهها ممتههيلج 
اً التوزيههب الههوظيف  لاههد ل  هه  األجههو  واأل لح قههد جهه ل ايضهه مههب ان يهها   مفيههاج،   شههينا

ل حيههج األجههو  ل الباههدان املت دمههج والناميههج عاهها  ابههري  تراجههبحههدو   انثاههت ل تملههريا  حههاةي
 ، لمل ا نهج مهب عوامهل ا هر ،املكهان يكهون عامهل  ومهب ذله ،   يهزال مهن املهرجح ان (16)المتواء

توزيهب  هري ال يئكهس ألمهر الهذيالتوزيهب الئهامل  لاهد ل، ضهمن االفهرة  ة هل متهتو مل اً ااثر قديهد
عاا جبيل املثال، ت د  إحهد  الد اجها  ان و تكار  لا د ا  اإلنتاجيج ل ا قتياة الئامل   امل

ميكهههههن تفمتهههههريلا   الئهههههاملوجهههههه عهههههدم التكهههههارؤ عاههههها اليهههههئيد ال املابهههههج مهههههن  85تئهههههاةل نمتهههههبج 
ر ههه  مهههن اوجهههه عهههدم  املابهههج ل 15 ان حههه  ل الباهههدان،  ههه  الهههد ل  تالرههها  ل متوجههه  ل

  (17)  تالرا  ةا ل البادانا إىلعزولا  ميكن التكارؤ

مهههن انتمهههل ان تهههؤةي التهههدر ا  املاليهههج  هههري املشهههروعج إىل تفهههاقه لهههذا ا ةالههها  مهههن و  -16
وعاها اإليهراةا  الضهريبيج وقهد ي ا كومها   ، وجهه عهام ، الل أتثريلها المتهاي عاها قهد ي الدولهج
املتزايههدي، عاهها وجههه الههد ل  عههدم تكههارؤتيههحيح اةالهها  لعاهها تنفيههذ جياجهها  إعههاةي التوزيههب 

عاههها  الباهههدان املت دمهههج مهههن تنفيهههذ جياجههها  لكههه  انهههت ال  اعههها  الئامهههج اخليهههوص  وقهههد مك  
عاها توزيهب وأتثهريا د ل الهوظيف  توزيهب اله عهدم تكهارؤ أتثهري تزايهدتوزيهب لاحهد مهن الإعاةي  صئيد

__________ 

 T Piketty, 2014, Capital in the Twenty-First Century, Harvard Universityانظهر، عاها جهبيل املثهال، (15)

Press, London, ،جياجها  مهن اجهل منهو متهوازن يتمتهب لا ميهب2012ت ريهر الت ها ي والتنميهج، ، واألونكتهاة : ،
 ، نيويو ك وجنيف A.12.II.D.6منشو ا  األمه املتحدي،  قه املبيب 

  2012؛ األونكتاة، 2016 ر الت ا ي والتنميج،ت ري، 2016األونكتاة،  (16)
(17) B Milanovic, 2012, Global inequality: From class to location, from proletarians to migrants, 

Global Policy, 3(2): 125–134  



TD/B/65(1)/4 

7 GE.18-05800 

 رهههإن لهههام ل الباهههدان الناميههج ذا  ال  اعههها  الئامههج األصهههملر  كثههري، امهها الههد ل الشخيههه   
  (18) د جج اا حمدوةاً يتمته  كونه المتياجا  لذا 

لاهد ل،  ألجاجه اتدا ري إعهاةي التوزيهب اقهل راعايهج ل تئهديل التوزيهب  اضحتاً، عمومو  -17
نظهههه ضهههريبيج اقهههل ت دميهههج م  نهههج  تحهههويال  اجتماعيهههج اقهههل جهههخاًء ل  إىل امليهههل ولهههو امهههر مهههرةا

عاهها  - او رههراا اً ارههراة - خههبد ي النُّ قهه ل حهه  تمتهه هالئديههد مههن الباههدان املت دمههج والناميههج، 
 إحههههد  بهههه   ت  و مثههههل لههههذا التههههدا ري   لههههام  ل زايةي ت اههههيا هههها الت ههههر  من وا الضههههرابب ةنههههب

مههن امههر لتههدر ا  املاليههج  ههري املشههروعج ل ملرتب ههجا اوجههه عههدم التكههارؤ ايمراعههعههدم  الد اجهها  ان
ن هها  إىل مئامههل  5 ضهها ال ت ههديرا  توزيههب الههد ل ال هوم ، و مبهها اً ابهري اً  ؤثر أتثههري يهه هاملهرجح انهه

  وتوضههح ة اجههج ا ههر  ايههف ان الت ههر  الضههريي ل  ئههض  اههدان (19)جيههو ل  ئههض ا هها  
 عتمهاةاايهف ان   يتبه    ل املابهج مهن توزيهب الثهروي، وللتهايل 0.01ل اعاا مشال او ول ي از   وي 

ا قههد الت ههديرا  عاهها الد اجهها  ا جت يههابيج لشجههر املئيشههيج و يهها   اإل ههال  الضههريي وحههدي
 ا ل  من رين عدم التكارؤي  

(20)  

 ا إجحههاملؤجمتهها  املتئههدةي اجلنمتههيا  إىل ت ب  هها تههؤةي مما جهها  ن ههل الههر ح الههيت و -18
 لالههج الئم نمههاهه  اجلههزء األعههاةي  لههيت تتههيحااً، ح مههاألصههملر ملؤجمتهها  الت ا يههج انايههج يضههر ل
 ذإالباههدان،   هه  وجههه عههدم التكههارؤامههن جههراء ذلهه   وضههوح  تفههاقهت  وعههالوي عاهها ذلهه ، الباههد

لنشهها  يهاج لالا  ذ هري متناجهبج مهن األ لح اً لجههتمرا  اح امه ألقهاليهامهن  ملريصهعهدة  تا هاي
التنارس  و اكاويج لمن التمتا ف حناً من  متدجيالذي  ألمرال اماان ا ر ، املما ا ا قتياةي 
ل امل ا هل، و   التهيثري  عتماة عاا انظمج جبابيج قاياجلا لح الشراا   اا اجتذا ع   الدول 

 تهذلبو ، دنيهج ا هر قهاليه و اعاا ن اق واجهب عه   لئوابداو متابر  املن ولج األ لحح ه  توزدي
 ناه  اإل هايلالنهاتج ا نمتبج إىل، األا البادان ذا  الد ل املرتفب لكن اخلمتابر  ىلإاعاا ال يه 

 ذا  الد ل املنخفض  لباداناكب د ل ت ت و اصج اإليراةا  الضريبيج،

 ات رتحة ياساريةسالتوصيا  ال -اثلثاا  

 التاليج: المتياجاتيج ل النظر ل التوصيا قد ير ب جماس الت ا ي والتنميج لئل  -19

اليههههاج  وذريمهههها يتئاههههف لل ضههههااي ذا  اليههههاج لل يههههاا، مبهههها ل ذلهههه  املؤرههههر  )ا( 
 الباههدان رههراة  مراعههاي ان الت ههديرا  البمتههي ج عاهها ممتههتو  ألييههج مبكههانا، مههن 4-16كههد  ل
لفحيهاء أبن الباهدان ممتهؤولج ل امل ههام األول عهن الت هدم انهرز ل ا هد مههن  ن تمتهتخدماينبمله    

دبيئج التدر ا  املاليج  هري املشهروعج إىل  وللنظرالتدر ا  املاليج  ري املشروعج  و دً  من ذل ، 

__________ 

  2012األونكتاة،  (18)
(19) A Cobham, W Davis, G Ibrahim and A Sumner, 2016, Hidden inequality: How much difference 

would adjustment for illicit financial flows make to national income distributions? Journal of 

Globalization and Development, 7(2)  
(20) A Alstadsaeter, N Johannesen and G Zucman, 2017, Tax evasion and inequalityمتاح ل ،   

http://www.nielsjohannesen.net/wp-content/uploads/AJZ2017.pdf  نيمتههههههههههههههان/ 10)ادُّاههههههههههههههب عايههههههههههههههه ل 
 ( 2017 ا ريل

http://www.nielsjohannesen.net/wp-content/uploads/AJZ2017.pdf
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التئههاون الههدويل ملكارحههج  اب ههي، الباههدان حههدوة ضههمن ن ههاق يت ههاوزالمتههريج املاليههج واييههج ممتههيلج 
 ؛جاجياً ااً ر ا  املاليج  ري املشروعج امر التد

الههيت ميكههن اتباع هها عاهها اليههئيد الههودو، واههذل    تضهه  إحههد  المتياجهها ت ) ( 
ميكهن ان ينهد ج و نشهر ت ها ير لكهل  اهد عاها حهدي،  ره ا امن  هالل التنمتهيف  ه  ا كومها ، 

  (21)جبيل املثال ل إدا  املئيا  اجلديد ملنظمج التئاون والتنميهج ل امليهدان ا قتيهاةي ذل  عاا
ال ويهل إىل تبهو   األجهللالشفاريج، ومن املهرجح ان ت هوة  ئززتومن رين مثل لذا المتياجج ان 

ؤجمتهههج املرهههرض الضهههرابب عاههها ممتهههتو   لهههو مههها يئهههوو موحهههدي عاههها ن هههاق واجهههب،  جبابيهههجج ن  ههه
 ؛الشراا  رراة  ررود اجلنمتيا   دً  من ممتتو تئدةي امل

ا كومهها  للتئههاون الكامههل ل التبههاةل  ا  مههن جانههبالتزامههمههن املفيههد وجههوة  )ج( 
الباهدان  ئهللىل ذله ، إإضارج و   لفئايجاالتا اب  لامئاوما  الضريبيج والمت ال  الئامج لاماكيج 

الههيت  متهها واملؤج يههجانا بتم اليههناةيفو   لشههرااةريههد ال تههوة النظههر و/او ا موعهها  اإلقايميههج 
ايههج ال انونيههج ا م نمهه جل المتهه ال  الئامهه لفئايههج املتئا ههج  هها مدونههجامئاومهها  املاكيههج  كههونت  

قابمهج  اونهج ليهج  هري املتئإة اج األقهاليه الودنميكن اجتخدام تدا ري مثهل و  قايميج إاي جا ج إزاء 
ههدي عاههااجههوةاء لاحههد مههن الئالقهها  املاليههج مههب     تههزال تت نههب ليههج الههيتالمتههريج املا ألقههاليه املئتم 

 ؛ايري امل او ج لاشفاريج والتئاونملئل الوراء

ن هههاق اً جيضهههيف اثهههري املشهههاال الكامنهههج و اء المتهههريج املاليهههج، الهههيت  هههدونا تتمتهههه  )ة( 
اختهاذ   هوا   ينبمله  كهاو  ميكن لادول  هلو عامليج ومن  يج  أبنا التدر ا  املاليج  ري املشروعج، 

ب ميههامج  يهه راعهه يحاجههج إىل منتههد  عههامل  ورههامل  ري ان ثههج هه، عاهها اليههئيد الههدا ا قويههج 
امليههدان  تنميههج لالباههدان لتح يههف ت ههدم مامههوا ل لههذا الشههين  وقههد احههرز  منظمههج التئههاون وال

ري ا  املاليههههج  ههههريمهههها يتئاههههف  ههههبئض جوانههههب التههههدر  ابالً لههههاً ت ههههدم 20 الههههها قتيههههاةي وجمموعههههج 
ذا ل لهههه دابريالهههه ممتههههتثناي مههههن املناقشهههها تب هههها الباههههدان املنخفضههههج الههههد ل   ههههه ان  املشههههروعج، 
 اً املتحهدي دري ه دها  األمههالتحرك حنو إنشاء جلنج عامليج  ريئهج املمتهتو  ل إ قد يكونو املنتداي   

ال ههههرا   اذاة ي ل اختههههل املمتههههت بل ال ريههههب، ان أت ههههذ زمههههام املبهههه يههههد انههههه ميكههههن لاباههههدان، ، دههههويالً 
 للتفاوض وا تفاق عاا اتفاقيج ةوليج  شين الشفاريج املاليج 

    

__________ 

ىل لفريهف اخله اء ا كهوم  الهدويل انظر التوصيا  املتفف عاي ا ل جمال المتياجها  الئامهج املنبث هج عهن الهدو ي األو  (21)
(  وريمهههها يتئاههههف لملئيهههها  اجلديههههد ملنظمههههج التئههههاون والتنميههههج ل امليههههدان TD/B/EFD/1/3املئههههو  تمويههههل التنميههههج )

   https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting.htmا قتياةي، انظر 
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