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من قجل التنمية املستدامة ر قيا يا

موجز
سي عني على ال لدان األفريقية يف أعقفا جاحةفة مفرري ففك ر كفوأ أن تهوف جاورافا الراميفة
إىل تع ئفة املفواأر ازفاز اففة ال ن يفة املتف دامة لعفا  .2030ت ففو ى املناةيفة امل عفدرت ال ت ففا
املع دت يف تقرير ال ن ية االق فارية يف أفريقيفا لعفا  :2020ال فد لل فدفقا املاليفة افك املشفر عة
م ففن أج ففم ال ن ي ففة املت ف دامة يف أفريقي ففا معاجل ففة الع ق ففة ب ففني ال ففدفقا املالي ففة ا ففك املش ففر عة األبع ففار
االق ارية االج اعية ال يئية لل ن ية املت دامة يف أفريقيا .ي ض ن هنة الشامم منظوأاً جنتانياً
يع عن جاا نظر م عدرت من اجمل ع املفد إىل الشفركا الفز تفزا ل أع فاالً جتاأيفة يف أفريقيفا.
اس ناراً إىل القياسا املهرسة لل دفقا املالية افك املشفر عة تدقفد أؤى جديفدت بشفنن ال قفديرا
ففدرت للت ففلع
القاري ففة لل ع ففت با فواتك ال ففارأا يف الق ففاأت ك ففا يدت ففلل الض ففوخ عل ففى ففاح
املعدنية .ي ز ال قرير أيضاً بعض ر افع ال دفقا املالية اك املشر عة أس اهبا األساسية.
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قوتا -م دم ةةةد الت ةةدي اري املالي ةةة ة ة امل ةةاو ة م ة ة لة م ة ة ة ب ةةل الال ةةدان
املت دمة النمو والالدان النامية*
يشهم عا  2020مرحلة فاأقة ابلنت ة إىل أفريقيا النظا امل عدر األطراف .إذ حت افم بلفدان
-1
أفريقي ففة كو ففكت ابل ففنيكرى الت ف ني الس ف ق ختا ع ففن املت ف ع ر حنا ففو الق ففاأت ا ففوت ك ففكت ففو حتوي ففم ع ففور
الت ينا إىل اقع معيش حيث كان من املقفرأ أن تاف مناقفة ال ةفاأت ا فرت القاأيفة األفريقيفة فضفاخاا
لل ةاأت يف  1متوز/يولي  2020لوال أن تعني أتجيم ذلك بت ت تاشي مفرري ففك ر كفوأ فكوفيفد.)19-
مناقففة ال ة ففاأت ا ففرت القاأيففة األفريقي ففة إز ففاز ابأز يف متففكت الق ففاأت ففو مزيففد م ففن ال هام ففم االزرا ففاأ.
ي ف ففارف عف ففا  2020أيضف فاً االح اف ففال ابلف ففنيكرى التف ففنوية اشامتف ففة التف ف عني انشف ففاخ األمف ففم امل ةف ففدت
النيكرى التنوية اشامتة العشرين اعف ن منافاع ع فم بيةفني بدايفة عقفد الع فم مفن أجفم حتقيف
اففة ال ن يففة املت ف دامة لعففا  2030فعقففد الع ففم) .أ فكاً س ف عقد الففد أت اشامتففة عشففرت مل فؤمتر األمففم
امل ةدت لل ةاأت ال ن ية يف برابر ر.
إىل جانففت املراحففم ال ففاأزت لعففا  2020ف ف ن ففث متففنلة ال ففدفقا املالي ففة اففك املشففر عة م ففدفو
-2
ابلقلف امل زايففد مففن ملتأو امل ففوأت علففى االسف قراأ االق ففار االج ففاعي التياسففي يف العففا  .يقففد تقريففر
ال ن يففة االق ففارية يف أفريقيففا لعف ا  2020حتلففي ً لل ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة ال ن يففة املتف دامة يف أفريقيففا.
ياة ختنيا الغرري األبعار الو ثة لل ن ية املت دامة أ  :ال عد االق ار ال عد االج اعي ال عد ال يئفي.
يت ف تد ال قري ففر ال عري ف ال ففني أق ففرو فري ف اش ف اخ املش ف ب ففني الوك ففاال املع ف ؤش فرا أا ففداف ال ن ي ففة
املتف دامة أساسفاً لقيففار ال قففد احنففرز ففو حتقيف الغايففة  4مففن اختففدف  .16في ففا يلففي ال عريف  :قال ففدفقا
املالي ففة ا ففك املش ففر عة ا ففي ت ففدفقا مالي ففة ا ففك مش ففر عة م ففن حي ففث م ففدأاا أ نقلا ففا أ اس ف تدامااه ا ففي
تعهس ت ارالً للقي ة فبدالً من أن تهون صاقة مالية ال ة)ه تع حد ر ال رقف.)1

اثني ا -التدي اري املالية

امل او ة ر اخلطاب املتعديف األطااف

ت ففني اجمل وعففة اله ففكت مففن الدأاسففا املن ففدـ امل علقففة ب ففال دفقا املاليففة اففك املشففر عة أن
-3
ال عرياا القياسا تعهس ال وترا بني الرؤى املت قا ة للعا امل نصلة يف تركي فة مفن القفيم الف ا
ال فاأيي األطف ر القانونيفة األيديولوجيفة االق فارية .فافي حالفة ال نفك الفد س علفى سف يم املوفال قبفدأ
م ف ففال ‘ال ف ففدفقا املاليف ففة اف ففك املشف ففر عة‘ يظاف ففر يف ال تف ففعينا لوصف ف عف ففدر مف ففن األنشف ففاة العف ففابرت
للةد ر .كان امل ال مرت ااً يف ال داية هبر أؤ ر املالقف .)2كان القل بشنن ار أؤ ر املال
يف أق ففم ال ل ففدان فواً يف ذل ففك الوقف ت م ففدفوعاً اب اج ففة إىل أؤ ر م ففال راح ففة م ففن الق ففر ري األجن ي ففة
األسام األجن ية امل ارأ احنلية من أجم دمة الدين اشاأجي توفك أأر املال ل س و اأا احنلية.
يف سياق سياسا إعارت اختيهلة يف معظم ال لدان األفريقية كان من املف رج أن يفؤثر ال فدف املافاج
أ املافول لفرأر املفال احنلفي يف أراخ االق فار الهلففي يف ال لفد مفا أرى إىل صف افنيو الاافرا هنففا

__________

*
ف)1
ف)2
2

مجيع املواقع الش هية املشاأ إلياا يف ا واشي زير يف نيتان/أبريم  2020ما يدنيكر ف ذلك.
األ نه ففار مه ففت األم ففم امل ة ففدت املع ف ابملت ففدأا اجلر ففة قري فاً ااط ففاأ املا ففااي ي لقي ففار ال ففدفقا املالي ففة
اك املشر عة.
.World Bank, 2016, The World Bank Group’s response to illicit financial flows: A stocktaking, p. 1
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قاففر لففرؤ ر املففالق بففدالً مففن اع اأاففا تففدفقا عاريففةف .)3لففول من ف العقففد األ ل مففن األلايففة
الوانيففة ع ّ ففت الدأاسففا الففز أجرمففا منظ ففا اجمل ففع املففد اله ف ى اس ف تدا م ففال ال ففدفقا
املالية اك املشر عة ب تليل الضوخ على حةم افنيو ال فدفقا اشايفة الضف تم امل هفن إمفا بتف ت أصفم
أؤ ر املال اك املشر أ ط يعة املعام اك املشر عة .أكز انيو املؤلاا على مماأسز ال افر
من الضراحت ال ةاأية ال عت ابألسعاأ ال افية ابع اأمها متؤ ل ني عن معظفم ال فدفقا املاليفة افك
املش ففر عةف .)4مم ففا ي ففدل عل ففى ته فريس ا ففنيا امل ففال أن معظ ففم املؤست ففا اله ف ى امل ع ففدرت األط فراف
كف ففاألمم امل ةف ففدت ال نف ففك الف ففد س صف ففند ق النقف ففد الف ففد س االحتف ففار األفريقف ففي تتف ف تد اآلن م ف ففال
ال دفقا املالية اك املشر عة.
لول عا  2015برز حتال اجلاا املعنية هافةة ال دفقا املالية اك املشر عة إىل حد
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إرأاع املتففنلة يف اختففدف  16مففن اففة ال ن يففة املتف دامة لعففا  2030ب كيففز الغايففة  4-16حتديففداً علففى
ا ففد بقففدأ ك ففك مففن تففدفقا األم فوال األسففلةة اففك املشففر عة لففول عففا  .2030بنففاخً علففى اشاففوت
ال اأييفة لعففا  2015ي ضف ن إطففاأ مؤشفرا أصففد ال قفد احنففرز ففو حتقيف أاففداف ال ن يففة املتف دامة
الف ففني اع دتف ف اجل عيف ففة العامف ففة ل/مف ففم امل ةف ففدت يف متوز/يوليف ف  2017املؤشف ففر  1-4-16امل علف ف ابلقي ف ففة
اامجاليففة لل ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة الدا لففة اشاأجففةف .)5ابلنظففر إىل اففنيو املراحففم ال ففاأزت املا ففة
فف ف ن انف ففا حاجف ففة ملةف ففة إىل اسف ف ةااب سياسف ففاتية قاح ف ففة علف ففى األرلف ففة تف ففدابك تنظي يف ففة لهف ف اف ففنيو
ال ففدفقا  .ا ففك أن ا ففنيو ال ففدفقا تظ ففم ففم تن ففاز ي ت ففم ابتااق ففا اس ففعة النا ففاق بش ففنن امل ففارأ
ااجرامية اس تدا تلك ال دفقا املالية ع ت على ا ف اآلأاخ بشنن العناصر ال ةاأية.
يهش ف تنففو الففناع امل عففة يف املؤلاففا أن تقففديرا حةففم ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة
-5
ت شهم على أسار ال ابل بني امل ارئ االق ارية التاحدت األطر القانونية .ف ن جاة يع ف د عل فاخ
االق ف ففار يف ايف ففا ف ففوذع نظف ففر مهف ففرر بشف ففنن ال ف ففدفقا املاليف ففة اف ففك املشف ففر عة علف ففى مف فزيع مف ففن
اايف ففديولوجيا االق ف ففارية أسف ففاليت ال ةليف ففم ال ف ففاأمة .مف ففن جاف ففة أ ف ففرى يع ّقف ففد اال ف ف ف بف ففني
الوالـ القضاحية ط قا القوانني الد لية احنلية األطر القانونية امل اوأت قال ييز بني قن ق القانون
قأ ح ق الني يقو علي إىل حد ك ك ال ييز بني اك القانو  /اك املشر قف .)6يف الواقفع ال هفن
ث انيا ال ييز بوضوح نظفراً إىل جفو مفن األ لويفة لنيفة القفانون عنفد تاتفكو .عف ت علفى ذلفك
تف ففؤر القف ففدأا املؤستف ففية ااراأيف ففة ر أاً ف ففوأـً يف تشف ففهيم قياسف ففا ال ف ففدفقا املاليف ففة اف ففك املشف ف ر عة
تنظي اا إنااذ القوانني اللواح القاح ة.
في ا مسّ موسيلي بوأجي بو نوميف )7قتعري القاسم املش ق تهون ال دفقا املالية اك
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املشر عة قحتوي ع ا د ر ألموال أ أصول مرت اة بنشاط اك مشر ق .تشك ال عاأي امل عدرت
لل ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة إىل عناصففر ممففا يلففي :تنقففم ع ف ا ففد ر ألم فوال أصففول اففك قانونيففة يف
م دأاا أ نقلاا أ اس تداماا .ت ن امل ارأ ع وماً ض ن ث فئا اي :األنشاة ااجرامية

__________

ف)3
ف)4
ف)5
ف)6
ف)7

GE.20-09711

Ajayi SI and Khan MS, eds., 2000, External Debt and Capital Flight in Sub-Saharan Africa,

.International Monetary Fund, Washington, D.C
Baker RW, 2005, Capitalism’s Achilles’ Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market

.System, John Whiley and Sons, Hoboken, United States of America
.A/RES/71/313
Musselli I and Bürgi Bonanomi E, 2020, Illicit financial flows: Concepts and definition. Revue

.internationale de politique de développement, p. 1
املرجع نات الاقرت .17
3

TD/B/67/3

األنشففاة ال ةاأيففة الاتففار .يف حففني ت اف اآلأاخ يف عففد قانونيففة الاتففار معظففم األنشففاة ااجراميففة
امل ففلة ت ل ف أن فوا االجتففاأ ابألشففتاو م فري ام ف ف ن ال ف غة القانونيففة أ اففك القانونيففة ل/نشففاة
ال ةاأية موم سوخ ال تعك ال ةاأ ال ار من الضراحت ال تعك ال ةويلي العني جتنت الضراحت
مت ففاحم تو ففك مناقش ففا ص ففا ةف .)8ت ة ففوأ معظ ففم اش ف ففا ح ففول معامل ففة ال ا ففر الض فري جتن ففت
الضراحت .يناو ال ار الضري على رق للقانون يف حني يناو جتنت الضراحت على اس غ ل
للقواعد الضري ية الوطنية الد لية بغية ا ول على مزاـ تهن ال لدان تق داا عند اع اراا.
من جاة تدفع معظم منظ ا اجمل ع املد ابجتاو ضع تعري عفا لل فدفقا املاليفة افك
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املشففر عة علففى ففو ي ةففا ز ثناحيففة القففانو اففك القففانو ابل شففديد علففى أثراففا املضففر ابل ن يففة .ت ف
انيو اآلأاخ اللةنة املت قلة اص ح الضراحت الد لية للشركا ف .)9يشدر مؤيد انيا الرأ بقدأ أك
على التلوكيا اك األ قية أ اك املت ة ة الز تؤر إىل جتنت اك قانو قانو ف ج )ف.)10
من حية أ رى تعاجل املنظ ا امل عدرت األطراف األبعار امل لة ابلضراحت من ال دفقا
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املالية افك املشفر عة بفدأجا م اا تفة مفن ا فنيأ .يدعفزى افنيا ا فنيأ إىل تاتفكا امل فال امل قل فة يف
ففوأ الق ففانو ا ففك الق ففانو الش ففرعي ا ففك الش ففرعي .يا ف ري ان ش ففاأ م ففدأ اف ف اري ال ف اخت يف معظ ففم
الففوالـ القضففاحية أن معارلففة مااففو اف ك املشففر مففن الناحيف ة الع ليففة ااففو اففك القففانو تعف أن
األنشفاة ال هفن أن تدع ف مفن الناحيففة القانونيفة أنشففاة افك مشففر عة/اك قانونيفة مففا تعلفن ه ففة
أ سلاة خم ة أهنا كفنيلك .الن يةفة افي أن افنيا ال وصفي سفي وق يف هنايفة املافاف علفى ال ةفد
القانو امل وم يف بناخ حهم .سيوك ذلك إشهاالً بت ت ا ف ت وأا املعايك املع دت يف ضع
القفوانني ال اتفك القففانو ف .)11اباضفافة إىل ذلفك فف ن ح فر مماأسفا ال اففر الضفري يف ال ةففو
القانونية اجلامدت ال يت قيم يف ضوخ تقييم ااقراأا الضري ية الز تقدماا الشركا ابع اأو تقيي اً در
التففياق قاح فاً علففى أسففار قففاحعي مهوف ف .)12تع ففد ال قيي ففا األ ليففة ل ففةة املاال ففا الض فري ية
بد أاا على القدأت املؤستية ا يف ذلك قدأت سلاة اايرارا على االضا ابملاا ذا ال لة.
جتتففيداً ختففنيو ال ةففدـ تظاففر عناصففر مففن ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة يف اتااقيففة األمففم
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امل ةدت ملهافةة اجلر ة املنظ ة ع الوطنية لعا  2000ب كيز على األبعار اجلناحية لنقم األصول ذا
امل ففدأ اففك املشففر إ ااحاففا .يؤكففد الق فراأ ذ ال ففلة ال ففارأ عففن اجمللففس االق ففار االج ففاعي
ل/مففم امل ةففدت يف عففا  2001علففى ضففر أت تعزيففز ال عففا ن الف د س يف جمففال منففع مهافةففة حتويففم األمفوال
الناشئة عن أع ال الاتار يف حني ت ض ن اتااقية األمم امل ةدت ملهافةة الاتار لعا  2005ال زاما
إبعارت األصول املتر قة .لول عا  2015أرأجت ال دفقا املالية اك املشر عة يف أافداف ال ن يفة
املت دامة سل مناقشا حول معاجلة قضاـ جتنت الضراحت.
__________

ف)8

انظففر علففى سف يم املوففال

Cobham A and Janský P, 2019, Measuring misalignment: The location of

US[United States] multinationals’ economic activity versus the location of their profits,

ف)9

.Development Policy Review, 37(1):91-110
Forstarter M, 2018, Illicit financial flows, trade misinvoicing and multinational tax avoidance: The

.same or different?Policy Paper No. 123, Centre for Global Development

ف)10
.https://www.ictd.ac/publication/problems-of-transfer-pricing-andpossibilities-for-simplification/
ف.Musselli I and Bürgi Bonanomi E, 2020 )11
ف.Picciotto S, 2018 )12

Picciotto S, 2018, Problems of transfer pricing and possibilities for simplification, available at
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ت ففع األمففم امل ةففدت يف تقاأيراففا ال ةويففة هنةفاً ع ليفاً إزاخ الف ف دفقا املاليففة اففك املشففر عة .علففى
-10
س يم املوال ينيكر تقرير األ نه ار عن ال ةفاأت ال ن يفة لعفا  :2014ا وك فة العامليفة حيفز التياسفا مفن
أجففم ال ن يففة أن اففنيا ال قريففر قيشففك إىل ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة بففد افع ضفري ية مففن كففان ال شففهيم
الد س لل عام أ حافظا األصول ذا جوار اق ار د ر أ منعد كفان اختفدف الواضف منافا
اف ففو تقلف ففي اش ف ففو الض ف فري يةقف .)13ال يت ف ف تد تقريف ففر االسف ف و اأ العف ففاملي لعف ففا  :2015إص ف ف ح إراأت
االس و اأ الد س م ال ال دفقا املالية اك املشر عة .بم إن يؤكد يف املنال األمهية ا امسة لضر أت
تففوفك متويففم أك ف لل ن يففة .خت ففنيا الغففرري يت ف ند ال قريففر إىل ال قيففيم ال ففني أج فراو تقريففر االس ف و اأ الع ففاملي
لعففا  :2014االسف و اأ يف هأاففداف ال ن يففة املتف دامة  -اففة ع ففم في ففا ي علف ابألمفوال الناق ففة لتففد
ثغفرت االسف و اأ التففنو املقففدأت بنةففو  2.5مففن ملالف مليفاأا الففد الأا ال زمففة ل نففاخ القففدأا اان اجيففة
اختياكف م األساس ففية قااع ففا أ ففرى يف ال ل ففدان النامي ففة .تق ففد ط ع ففة ع ففا  2015م ففن ال قري ففر بع ففد ذل ففك
رأاسة ما لة رقيقة ل ةنت الضراحت من ق م الشركا م عدرت اجلنتيا تعاجل التؤال الرحيتي على
النة ففو ال ففاس :قكي ف ه ففن ل ففنا التياس ففا احن ففاذ إج فراخا ض ففد جتن ففت الض فراحت لض ف ان أن ت ففدفع
هالشركا امل عدرت اجلنتيا قم لغ الضراحت املناست يف الوقت املناسفت يف املهفان املناسفتق ر ن
اللةففوخ إىل تففدابك قففد يهففون ختففا أتثففك سففل يف االسف و اأ قف .)14تع ف العديففد مففن الففد احر االن تابيففة أن
جتنت الضراحت مهون أساسي يف ال دفقا املالية اك املشر عة.
علففى الففرام مففن اففنيو ال اينففا اع ففد اجل عيففة العامففة ل/مففم امل ةففدت يف كففانون األ ل/
-11
ريتف ف  2018قف فراأاً بشف ففنن تعزيف ففز ال عف ففا ن الف ففد س ملهافةف ففة ال ف ففدفقا املاليف ففة اف ففك املشف ففر عة توطيف ففد
امل اأسفا اجليففدت بشفنن إعففارت األصفول ل عزيففز ال ن يفة املتف دامة .يشفدر القفراأ علفى ال عففد اا ففاحي إذ
تهفرأ اجل عيفة العامفة قااعفرا عفن ابلفغ قلقاففا إزاخ أثفر ال فدفقا املاليفة اففك املشفر عة ال سفي ا تلففك
النامجة عن ال ار مفن رففع الضفري ة الاتفار اجلر فة املنظ فة عف الوطنيفة علفى االسف قراأ االق فار
االج اعي التياسي لل ة عا تن ي اا ال سي ا على ال لدان الناميةقف .)15اباضافة إىل ذلك
عدقد يف أـأ/مايو  2019يف أريس أاباب اج ا اش اخ الد س الوا املع إبعارت األصول املتر قة .يف
الا ت األ كت اح لت ال دفقا املالية اك املشر عة موقعاً ابأزاً يف موجز الرحيس للةواأ الرفيع املت وى
بشنن متويم ال ن ية الني عقدت اجل عية العامة يف  26أيلول/س 2019ف.)16
ي ش ففهم ا ففا ال ففدفقا املالي ففة ا ففك املش ففر عة يف الت ففياق األفريق ففي ا ه ففومي ال ففد س م ففن
-12
ل الاري الرفيع املت وى املع ابل دفقا املالية اك املشر عة من أفريقيا الني كلا بوالي االحتار
األفريق ف ففي م ف فؤمتر زأاخ املالي ف ففة ال تا ف ففيل ال ن ي ف ففة االق ف ففارية األفاأق ف ففة ال ف ففابع للةن ف ففة األم ف ففم امل ة ف ففدت
االق ففارية ألفريقيففا .يففنيكر ال قريففر ال ففارأ عففن الاري ف العامففم يف عففا  2015املعففر ف أيض فاً ب قريففر
م يهف ففي ال ف ففدفقا املاليف ففة اف ففك املشف ففر عة مف ففن أفريقيف ففا أن قالوسف ففاحم املت لاف ففة الف ففز حتف ففد مف ففن ختف ف ا
ال ع ففت ابألس ففعاأ
ال ففدفقا املالي ففة ا ففك املش ففر عة يف أفريقي ففا تش ف م ال ت ففعك ال عت ففاي لل ة ففوي

__________

ف)13
ف)14
ف)15
ف)16
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األ نه ار  2014تقرير ال ةاأت ال ن ية  :2014ا وك ة العامليففة حيففز التياسففا مففن أجف م ال ن يففة فمنشففوأا
األمم امل ةدت أقم امل يع  E.14.II.D.4نيويوأ جني ) ال اةة  174فيف النتتة اانهليزية).
األ نه ف ففار  2015تقريف ففر االسف ف و اأ العف ففاملي لعف ففا  :2015إصف ف ح حوك ف ففة االسف ف و اأ العف ففاملي فمنشف ففوأ األمف ففم
امل ةدت أقم امل يع  E.15.II.D.5نيويوأ جني ) ال اةة  176فيف النتتة اانهليزية).
األم ففم امل ة ففدت اجل عي ففة العام ففة  2019تعزي ففز ال ع ففا ن ال ففد س ملهافة ففة ال ففدفقا املالي ففة ا ففك املش ففر عة توطي ففد
امل اأسا اجليففدت بشففنن إعففارت األصففول ل عزيففز ال ن يف ة املتف دامة  A/RES/73/222نيويففوأ  10كففانون الوففا /
يناير ال اةة  2فيف النتتة اانهليزية).
األمم امل ةدت اجل عية العامة  2019موجز أعدو أحففيس اجل عيففة العامففة عففن ا فواأ الرفيففع املتف وى بشففنن متويففم
ال ن ية فنيويوأ  26أيلول/س  A/74/559 )2019نيويوأ  21تشرين الوا /نوف .
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ال ةاأيفة ال عففت بقي ففة ففواتك اشففدما األصففول افك املاريففة اسف تدا عقففور اففك م هافئففة كففم
ذلففك ألافراري ال اففر الضفري ال ةنففت الع ففد لففدفع الضفراحت ال ففدير اففك املشففر للع ف
األجن يةقف .)17تش مع منظ ة ال عا ن ال ن ية يف امليدان االق ار يف ال عض من انيو الشواام
ك ا أكدت من جديد يف بيان مش صدأ يف عا  2016عن األمني العا ملنظ ة ال عا ن ال ن يفة يف
امليففدان االق ففار أحففيس الاريف الرفيففع املت ف وى ابلقففول إن :قمتففنلة ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة
حت ففم صففداأت جففد ل األع ففال الففد سقف .)18ي ففدعو ال يففان املش ف اجمل ففع الففد س إىل أن ي ه ففات ألن
مماأسا قاتم األموال ال ار الضري الرشوت الد لية الز تشهم اجلزخ األك من ال دفقا املاليفة
اك املشر عة تؤثر يف مجيع ال لدانق .ال ينيكر ال يان جتنت الضراحت العني أ اكو.
في ا ي عل عاملة ال دفقا املالية اك املشر عة يف مؤستفا بري فون رز يفدأع صفند ق النقفد
-13
ا فل د س يف صففةياة قففاحع بعنفوان قصففند ق النقففد الففد س مهافةففة ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عةق أنشففاة
مهافةة ال ار الضري ابع اأاا جزخاً من الي امل ولة يف ض ان اسف قراأ النظفا النقفد الفد س .يشف م
ا ففنيا ال ففد أ مت ففاعدت ال ل ففدان األعض ففاخ عل ففى ت ففوقي قوك ففم الوع ففاخ الض فري نق ففم األأابحقف .)19ي ففرى ال ن ففك
الد س أن تنقم األصول املاليفة عف ا فد ر ال يهفون افك مشفر إال عنفدما تهفون مرت افة نشفاة تع ف افك
قانونيففة يف الواليففة القضففاحية احنليففةف .)20يوضف أن قأنشففاة جتنففت الضفراحت موففم ال تاففيل الضفري القففانو
حتقيف االسف اارت املولففى منف ال تن ففي إىل ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عةقف )21بين ففا يضففي يف حاشف ية أن
قا افا علففى الوضفوح يف اففنيو الافر ق أسففام يف ااطففاأ النظفر منف يف الواقفع الع لففيق .يقفر ال نففك الففد س
كنيلك ن ط يعة اجلراحم الضري ية اي الز حتدر رأجة قالغ وريق يف تعري ال فدفقا املاليفة افك املشفر عة
ي ففنيكر أن الا فواأق ب ففني جتن ففت الض فراحت الق ففانو ال ا ففر الض ففري ا ففك الق ففانو ال ه ففن أتكي ففداا إال بع ففد
صففد أ حهففم قففانو  .علففى الففرام مففن ال ففعواب املاااي يففة تعف ف املؤستففة ابل عامففم مففع جتنففت الضفراحت
باففرق م عففدرت مففن ف ل ع لاففا بشففنن التياسف ة الضفري ية الد ليففة رع اففا علف ى املتف وى القاففر ل ةتففني
إراأت الضراحت ال دابك الوقاحية الرامية إىل معاجلة ال تعك ال ةويلي املتيخ.

اثلثا -السماري النظا ة للتدي اري املالية

امل او ة

 -14يت ف ند ال قري ففر إىل الع ففم امل زاي ففد عل ففى مت ففنلة ال ففدفقا املالي ففة ا ففك املش ففر عة يف ال ففد احر امل ع ففدرت
األط فراف ا تاسففيا املرت اففة ابس ف تدا اففنيا امل ففال جم وعففة األع ف ال اجلديففدت امل علقففة ابلاففاأق ب ففني
القفانو افك القفانو يف املتفاحم امل علقفة ابلضفري ة .ينظففر ال قريفر يف أثفر ال فدفقا املاليفة افك املشفر عة علففى
ال ن ية يت عرري األرلة القاح ة بشنن أنشاة إجرامية خم اأت ترت ل هبنيو ال دفقا ي نا ل األنشاة امل لة
ابل ةاأت ي نا ل الاتار ابع اأو متنلة شاملة .ك ا ي ةث قنوا ال دفقا املالية افك املشفر عة مفن ف ل
الش هة العاملية للةاا الااعلة حيلم جني أ انيو ال دفقا يف النظا القانو االق ار الد س.
__________

ف)17

African Union and United Nations, Economic Commission for Africa, 2015, Illicit Financial
Flow: Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa, available at
.https://repository.uneca.org/bitstream/handle/10855/22695/b11524868.pdf, p. 24

ف )18انظ ف ف ف ف ف ففر

www.oecd.org/g20/topics/international-taxation/joint-statement-on-the-fight-against-illicit-

.financial-flows-by-angel-gurria-and-thabo-mbeki.htm
ف )19انظففر https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2018/10/07/imf-and-the-fight-against-illicit-
.financial-flows
ف.World Bank, 2016, The World Bank Group’s response to illicit financial flows: A stocktaking )20
ف )21املرجع نات الاقرت .2
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يف ال داي ففة حيف ففيل ال قريف ففر عل ف فاً ابملؤشف فرا الف فواأرت يف تقريف ففر م يه ففي ف ففا يف ذلف ففك معاجل ف ف
-15
لل ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة الناشففئة عففن األنشففاة ال ةاأيففة .قففد أرى اففنيا ال عريف إىل ن ففاحع ت ففني
أن  65يف املاحففة مففن ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة يف أفريقيففا تنشففن عففن األنشففاة ال ةاأيففةف .)22جيتففد
حةم انيا ال قدير الد أ املركز الني تؤري ال عاأي يف قيار انيو ال دفقا مث ضع اللواح املناسف ة
يف هناي ففة املا ففاف  .اباض ففافة إىل ذل ففك أأس ففت الش ففرعية التياس ففية للاري ف الرفي ففع املت ف وى يف الت ففياق
األفريق ففي ا ففنيا ال عري ف ابع ففاأو أس ففار االج اع ففا ا هومي ففة الد لي ففة ال ففز تعق ففد يف أفريقي ففا .ا ففك أن
عففرري ال عريف الفواأر يف تقريففر م يهففي عرضفاً كففام ً سيق ضففي النظففر يف قففدأت الففنظم القانونيففة احنليففة يف
أفريقيف ففا علف ففى ال ف ففد ل ةنف ففت الضف فراحت العنيف ف املضف ففر ابل ن يف ففة .يف اف ففنيا اش ف ففوو أر قف ففدأت
املنظ ني على لعت لع ة القل الانأ مع الشركا إىل ما اب يعرف ابألثر النز حفي أ أن سفد ثغفرت
تنظي ية يف مهان ما ياضفي ب تفاطة إىل هافوأ ثغفرا جديفدت يف أمفاكن أ فرىف .)23يتفار األمفر عفن
لع ة ال تن اي ت الت ابس راأ تو ي اليقظفة إر فال تعفدي تنظي يفة حفن يف ال لفدان الفز توجفد
فياا نظم قانونية م اوأت.
يا ري ال قرير أن تعري ال دفقا املالية اك املشر عة ل/اراري ال ةليلية ين غي أن يعف ف
-16
ابلا يعففة امل اففوأت ختففنيا املااففو يف بيئففة عامليففة م غففكت يف سففياق فففرري الض فراحت علففى الشففركا الد ليففة.
حتد انيو ال اوأا ابل زامن مع ال قد احنرز يف بلوأت مااو جتنت الضراحت يف األربيفا القانونيفة
ك ا ي ني يف مل ر فو موسفيلي بفوأاي بو نفومي ف )2020يف إطفاأ مشفر بعنفوان قكف ال فدفقا
املالية اك املشر عة من ال لدان النامية الغنية ابملفواأرق .تفدفع املؤلا فان علفى سف يم املوفال ن الا يعفة
امل اوأت اص ح القوانني الضري ية ا يف ذلك بر مع وكم الوعاخ الضري نقم األأابح الني تقفورو
منظ ففة ال عف ففا ن ال ن يف ف ة يف املي ففدان االق ف ففار تزيف ففد م ففن صف ففعوبة ال ييف ففز ب ففني املتااف ففا الضف فري ية
القانونيففة اففك القانونيففة .تزع ففان أن القواعففد العامففة ملهافةففة إسففاخت اس ف تدا وكففم الوعففاخ الض فري
نقم األأابح تتام يف إضعاف افنيا ال ييفز علفى فو م زايفد إذ متهفن مفن حتويفم امل اأسفا الشفرعية
سف ففابقاً القاح ف ففة علف ففى اسف ف غ ل الوغف فرا إىل مماأسف ففا اف ففك شف ففرعية .إرأاع أنشف ففاة مهافةف ففة جتنف ففت
الضراحت ب وأت ع لية يف برامع املتاعدت ال قنية لل نظ ا الرحيتية امل عدرت األطراف ي اشى باريقة
ما مع تاهيك موسيلي بوأاي بو نومي ام الا م الواض بني القانو اك القانو .
 -17أ كاً ينيات ال قرير إىل أن قيار ال دفقا املالية اك املشر عة أصداا حتديد التياسا
ال ف ففدابك ال نظي يف ففة املناسف ف ة له ةاف ففا أمف ففوأ تتف ف دعي النظف ففر يف جم ف ففوعز األنشف ففاة ال ةاأيف ففة اجلناحيف ففة
كل يا ففا .يف اففنيا ال ففدر ين غففي أال يففؤر ال كيففز التففاحد علففى ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة ذا
ال لة ابلضراحت إىل صرف االن او عن األنشاة ااجرامية ال ةفاأت افك املشفر عة الاتفار ملفا تشفهل
انيو األنشاة من ار على النظا املاس الد س ألاراري اتم األموال ل نثكاا التل يف فرو بلوغ
أاداف ال ن ية املت دامة الت عة عشر مجيعاا.

__________

ف )22األمم امل ةدت اللةنة االق ارية ألفريقيا .2015
ف.Musseli and Bürgi Bonanomi, 2020 )23
GE.20-09711
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رابع ا -التوصياري السياساتية
 -18ت ففرر يف ا ففنيا ال قري ففر مت ففامها حتليلي ففة بش ففنن ال ففد لل ففدفقا املالي ففة ا ففك املش ففر عة عل ففى
املتف وـ امل عففدر األط فراف ااقلي ففي احنلففي يف أفريقيففا .تقففد يف اففنيا الا ففم توصففيا إىل اجمل ففع
امل عدر األطراف ا هوما األفريقية .تت ند ال وصيا إىل تقرير م يهي ال اأييف.)24
من األمهية هان أن يدقال يف ال قرير إن ال دفقا املالية اك املشر عة متفؤ لية مشف كة بفني
-19
ال لدان امل قدمة الن و ال لدان النامية اي يف ص يم النظا امل عفدر األطفراف .ت فد ال فدفقا املاليفة
اك املشر عة ضفت ة فتقفدأ لفغ  86,2مليف اأ ر الأ سفنوـ) لهنف ين غفي بغفض النظفر عفن حة افا
ال د ختفا بوصفااا عق فة كفنراخ أمفا ال ن يفة االق فارية ألفريقيفا .تشفك املتف وـ العاليفة لل فدفقا
املالية اك املشر عة ك فا ي ضف مفن تاشفي ع ليفا ال عفت بقي فة الافواتك افر أؤ ر املفال إىل
أن حهوما أفريقية كوكت ال تت ايد من جزخ ك ك من معام ما ال ةاأية الد لية ت ه د تاحر ك كت
األجن ية .تدعرري أر و الن احع الرحيتية الز ل إلياا ال قرير.
يف أأر املال الع

قلف -تعز ز امل ار ة األيا ية ر اإلصالح الضا يب الدويل
 -20ين غ ففي أن تت ففعى ال ل ففدان األفريقي ففة إىل احن ففاذ موق ف أفريق ففي حه ففومي ر س بش ففنن مق ح ففا
منظ ف ففة ال عف ف ففا ن ال ن يف ف ففة يف امليف ف ففدان االق ف ف ففار /جم وعة العشف ف فرين ذلف ف ففك يف ضف ف ففوخ الف ف ففز م ا ف ف ففاس
لإلص ف حا الض فري ية الد لي ففة .ب ففدأ يف أ اح ففم ع ففا  2019املاا ض ففا امل علق ففة ابملوج ففة الواني ففة م ففن
مق حا أمانة منظ ة ال عا ن ال ن ية يف امليدان االق ار بشنن م ارأت وكم الوعفاخ الضفري نقفم
األأابح يف إطاأ ما دمسّي الركيزت األ ىل الركيزت الوانية من املقرأ عقد افنيو املاا ضفا يف اج اعفا
م عففدرت حففن هنايففة عففا  .2020يف الواقففع علففى الففرام مففن أن ع ليففة ال شففا أ شففاملة ت ففدأ حففن
ملذاأ/م ففاأر  2020بيف ففا أمسيف ففة بشف ففنن موقف ف أفريق ففي حهف ففومي ر س بشف ففنن ال اف ففا ري علف ففى ااطف ففاأ
الشففامم امل علف ب اكففم الوعففاخ الضفري نقففم األأابح مففا أتأ تتففاؤال حففول مففدى مشففاأكة األعضففاخ
األفاأقة يف ااطاأ الشامم.
يركففز االق ف اح امل عل ف ب ففناع موحففد يف إط ففاأ الركيففزت األ ىل يف املقف ا األ ل علففى إع ففارت توزي ففع
-21
ا قوق الضري ية على الوالـ القض احية ل/سواق .في ا ي عل ابلنااق تن الوثيقة صراحة على أن
قالناع يغاي اذع األع فال ال ةاأيفة املرق نفة إىل حفد ك فك لهنف ي ةفا ز ذلفك  -إذ يركفز بشفهم عفا
عل ف ففى األع ف ففال ال ةاأي ف ففة امل عامل ف ففة م اش ف ففرت م ف ففع املت ف ف الهني يف ان ظ ف ففاأ زـرت الع ف ففم بشف ف نن النا ف ففاق
االس ف وناخا  .يدا ف ري أن ال ففناعا االس ف تراجية ففاأع النا ففاققف .)25يؤك ففد االق ف اح م ففن جدي ففد
ك ف ففنيلك أن قااع ف ففا قكالتف ف ففلع األساس ف ففية ال ف ف ففناعا االسف ف ف تراجيةق فك ف ف ففا أر ذكرا ف ففا) سف ف فدع
اس وناخا ف .)26إذ يتلم االق اح بضر أت ت تيل م دأ قالنديةق على و هن إراأت ال سي ا ابلنتف ة
إىل ال لففدان ذا االق ففارا الناشففئة ال لففدان الناميففة فاففو يففن أيضفاً علففى أنف قسففية اا ابلقواعففد
ا اليففة القاح ف ة علففى م ففدأ النديففة يف ا ففاال الففز يدع ف فياففا ع ومففا أهنففا تاففي ابلغففرري املنشففور لهنف
سيت ةد حلوالً قاح ة على ال يغ يف ا اال الفز ازرار فيافا ال فوترا  -ال سفي ا بتف ت أق نف ة

__________

ف )24األمم امل ةدت اللةنة االق ارية ألفريقيا .2015
OECD, 2019a, Public consultation document: Secretariat proposal for a “unified approach” under
ف)25
pillar one, available at https://www.oecd.org/tax/beps/publicconsultation-document-secretariat-

.proposal-unified-approach-pillar-one.pdf, p. 5
ف )26املرجع نات ال اةة .7
8
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االق ففارقف .)27يرك ففز املقف ف ح امل علف ف ابلركيف ففزت الواني ففة املعن ففون االقف ف اح الع ففاملي ملهافةف ففة وك ففم الوعف ففاخ
الضري على ال ةدـ الضري ية الناشئة عن أق نة االق ارف.)28
 -22ا ففنيو املق ح ففا ك ففا أر ال تع ففاجل ففا في ف الهااي ففة الوغ ففرا احن ففدرت ال ففز تقي ففد ا ق ففوق
الض فري ية لل لففدان األفريقيففة .تؤيففد اففنيو النقاففة أيض فاً اللةنففة املت ف قلة اص ف ح الض فراحت الد ليففة علففى
الش ففركا في ففا ي عل ف ابل ل ففدان النامي ففة ع وم فاً .تؤك ففد الوغ فرا ال ففز تع ف مق ح ففا منظ ففة ال ع ففا ن
ال ن ي ف ففة يف املي ف ففد ان االق ف ففار ا اج ف ففة امللة ف ففة إىل زعام ف ففة سياس ف ففية قوي ف ففة م ف ففن أفريقي ف ففا في ف ففا ي ف ففم
اباص حا الضري ية الد لية.

 -1زاييفة احليز املتاح للم ار اري األخاى املتعديفة األطااف واآلراء الاد لة
 -23سف ظم ال لففدان األفريقيففة عرضففة شتففاحر ك ففكت يف اايفرارا مففا يدعففاجل ال وزيففع األساسففي قففوق
فرري الضراحت .جيت الدفا عن امل احل األفريقية يف افم تدت ع فياا شواام ال لدان ابلهامفم هفن
فياا بلوأت ملأاخ بديلة مو ة بشنن الضراحت الد لية للشركا  .ك ا ي ين ال قرير ف ن االنقتا الني ينشن
ع ففن موق ففع النش ففاط االق ففار ا قيق ففي ض ففع املنش ففنت الداح ففة ين ففدأع يف ص ف يم املظ ففا امل ففوأت .عل ففى
ال فعيد العفاملي هفن ال فق ول إن األمفم امل ةفدت حفداا بعضفوي اا شف العامليفة ايهلافا الفد قراطي اففي
القارأت على توفك ايئة ضري ية عامليفة ف ف .)29ف ق حفا منظ فة ال عفا ن ال ن يفة يف امليفدان االق فار
ال ففز عهت ففت ا ففنيو الش فواام ح ففن ملذاأ/م ففاأر  2020ت ففد أل ل ففوـ ال ل ففدان األفريقي ففة عل ففى ففو
مرري .تش م الاضاخا األ رى الز تناقش فياا املتاحم الضري ية منااع ال عا ن بشنن الضفراحت افو
جاففد مش ف بففني صففند ق النقففد الففد س ال نففك الففد س منظ ففة ال عففا ن ال ن يففة يف امليففدان االق ففار
األمم امل ةدت ال ةو األكار ية الز تضالع هبا كيا تدعم م احل ال لدان النامية.
ي وىل إمسا صو أفريقيا يف انيو الاضاخا املن دى األفريقي اراأت الضراحت .إذ مر عدر
-24
2019
أعضاخ املن دى من  25عضواً قت إنشاح يف عا  2009إىل  38عضواً يف تشرين الوا /نوف
فقففد اك تففت شففرعية م زايففدت قففدأت أك ف يف جمففال الففدفا عففن امل ففاحل األفريقيففة يف املتففاحم الض فري ية.
اس ف ناراً إىل ف ت ممولففي املن ففدى األفريقففي اراأت الض فراحت ففة حاجففة إىل زعامففة سياسففية علففى أعلففى
مت ف وى ل أتق ففاخ ابملش ففاأكة األفريقي ففة امل ع ففدرت األط فراف يف تق ففد مق ح ففا لإلص ف حا الد لي ففة إىل
املت وى ال اس .ين غي أن ت لقى املؤستا األكار ية األفريقية رع اً أك يف تاوير اشف ا الضفري ية
موففم امل ففارأت الففز اس ف الاا الاري ف امل عففدر ال ت ففا
املوجففورت يف أفريقيففا م ففارأا ت ففارل ال يففا
ال ابع للةنفة الدأاسفا املاليفة .يقفد إيزينفااو علفى سف يم املوفال مق حفا إصف حا ضفري ية أكوفر
متاشياً مع القدأا ااراأية لل لدان األفريقيةف.)30
__________

ف )27املرجع نات ال اةة .6
OECD, 2019b, OECD and Group of 20 inclusive framework on BEPS [base erosion and profit
ف)28
shifting]: Progress report July 2017-June 2018, available at www.oecd.org/ctp/inclusive-

ف)29

.framework-onbeps-progress-report-june-2017-july-2018.htm
dependent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, 2018, A road map to
www.dbriefsap.com/bytes/

at

available

multinationals,

taxing

for

rules

improve

.Feb2018_3.IndependentCommissionforReformofInternationalCorporateTaxreport.pdf
ف .Ezenagu A, 2019, Safe harbour regimes in transfer pricing: An African perspective )30أقففة الع ففم أقففم 100
االت ف ف ففاال  .م اح ف ف ففة يف ال ف ف ففاةة الش ف ف ف هيةhttps://www.ictd.ac/ :
ال ف ف ففارأت ع ف ف ففن ش ف ف ففع ة تهنولوجي ف ف ففا املعلومف ف ففا
.publication/safeharbour-regimes-in-transfer-pricing-an-african-perspective/
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 -2مااجعة املعاهداري الضا اية وتوخي احلدول لى املز د من احل وق الضا اية
 -25ين غ ففي لل ل ففدان أن ت ةن ففت توقي ففع معاا ففدا ض فري ية مت ففس إىل ح ففد ك ففك اب ق ففوق الض فري ية.
فاملعاادا الضفري ية الفز تشف م بنفوراً ملنفع إسفاخت االسف تدا جتعفم مفن األصفعت جتنفت الضفراحت عفن
طري االن اا اك املت ة من املعاافدا  .علفى سف يم املوفال يشفهم اق افا الضفراحت اايفة أماميفة
قويفة مففن نقفم األأابح ابلنتف ة إىل ال لفدان ذا القففدأا ااراأيفة احنففد رتف .)31يف اف نيا ال ففدر ين غففي
أال تق ففم ال لففدان حنايضففاا إىل رأجففة ك ففكت جففداً وجففت املعااففدا الض فري ية .ابملوففم كو فكاً مففا تعاففي
املعاادا الضري ية بعض أنفوا الفد م امله تفت يف ر لفة امل فدأ مفن الضفراحت يف تلفك الد لفة إعافاخ
اتماً فالنزا الضري على األأابح الرأمساليفة مفو ) .ين غفي لل لفدان أن تقفيّم تهفالي إلغفاخ افنيو ا قفوق
الضفري ية مقابففم الاواحففد امل وقعففة مففن اج ففنيا االسف و اأ األجنف امل اشففر .ال تؤيففد األرلففة ا اليففة حةففة
الاواحد امل وقعة من اج نيا االس و اأ األجن امل اشر .يف افنيا اش فوو يوصفى ن حتفافا ال لفدان
األفريقية على حقوقاا الضري ية أن توسع نااقاا.
ت ف ففع ال لف ففدان كف ف قف ففدأ مف ففن ا ايف ففة مف ففن ف ف ل مف فزيع مف ففن قواعف ففد ف ففدرت ملنف ففع إسف ف اخت
-26
االسف تدا تنا ف علففى ففرارى بنففور املعااففدا قاعففدت عامففة ملنففع إسففاخت االسف تدا تشف م املعااففدت
برم ا ففا إىل جان ففت قاع ففدت ملن ففع ال ةن ففت يف الق ففانون احنل ففي .ت ففزرار ا ففنيو ال ن ففور ش ففيوعاً أض ففةت اآلن
موجورت يف املعاادا الن وذجية الرحيتية املت تدمة يف املاا ضا .
ابلنظر إىل تاحر القاأت يف اايرارا الز عار إىل امل ذا الضري ية الفوالـ القضفاحية
-27
القاح ففة علففى الت فرية ين غففي أن تهففون ال لففدان األفريقيففة مففن بففني ال لففدان الففز تقف ور الففة الضففغل علففى
امل ذا الضري ية لدفعاا إىل توقيع معاادا مع مجيع ال لدان .يع إحراز تقد يف انيا ال فدر أمفراً
ابل ففغ األمهي ففة نظ فراً إىل األرل ففة ال ففز تاي ففد ن امل ف ذا الض فري ية ام ول ففت الع ففدر األر م ففن املعاا ففدا
الضري ية ب وقيعاا العديد من املعاادا في ا بينااف .)32تشك ن احع و زك ان كنيلك إىل أن توقيع
املعاادا الوناحية الز تن على ت ارل املعلوما امل رفية أرى إىل نقم الوراحع امل رفية بفني املف ذا
الضف فري ية ب ففدالً مف ففن إع ففارت األمف فوال إىل الف ففوطن بق ففدأ ما ففم ل ف ففت إىل أن قاملف ف ذا األق ففم ام وف ففاالً
اج ففنيبت ع ف ف خ ج ففدراً يف ح ففني فق ففد أكو ففر املف ف ذا ام و ففاالً بع ففض ع حا ففا ي ففث ه ففم امل ل ففغ
اامجاس للور ت املداأت يف اشاأع على حال تقري اق.

 -3جعل املنايسة الضا اية متس ة مع باوتو وتري منط ة التجارة احلاة ال ار ة األيا ية
 -28ي عني علفى ال لفدان األفريقيفة اباضفافة إىل تلفك املشفاأكة أن تفدأع املتفاحم الضفري ية الد ليفة
يف امل ففارأا ااقلي يففة القاأيففة ذا ال ففلة .ين غففي لل لففدان األفريقيففة أن تتففعى إىل حتديففد سف م للةففد
من املنافتة الضري ية يف ايا نظا ضري منت على مت وى القاأت .ين غي أن تش م اجلاور ذا
ال لة إجراخ تقيي ا حتليلية قاح ة على التياقا آلتأ الرفاو النامجة عفن افافاري معفدال الضفراحت
الرحيت ففية ان ش ففاأ ا فوافز الض فري ية يف مجي ففع أ ففاخ الق ففاأت االس ف اارت م ففن مناق ففة ال ة ففاأت ا ففرت القاأي ففة
األفريقية ابع اأاا من ة ل ةنت الت اق و القا  .يواصم األ نه ار تقد املتاعدت ال قنية يف سياق
املاا ضففا اجلاأيففة املق لففة بشففنن املرحلففة الوانيففة مففن مناقففة ال ةففاأت ا ففرت القاأيففة األفريقيففة في ففا ي عل ف
ابالس و اأ املنافتة حقوق امللهية الاهرية.

__________

ف )31انظففر
ف)32

10

Hearson M, forthcoming, International tax avoidance in Africa, Background paper for

.Economic Development in Africa Report 2020, UNCTAD
Zucman G, 2014, Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits, Journal

.of Economic Perspectives, 28(4):121-148
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األام من ذلك أن ين غي لل لدان األفريقية أن ت على من دى املاا ضا اختاحم الني أنشفنت
-29
ة ف اأت ا ف ففرت القاأيف ففة األفريقيف ففة .يف الوقف ففت الف فراان تشف ف م ملليف ففا ا وك ف ففة يف
القف ففاأت يف سف ففياق مناقف ففة ال ف
املاا ضف ففا ك ف ففاأ املتف ففؤ لني يف زاأا ال ةف ففاأت زأاخ ال ةف ففاأت .ين غف ففي إجيف ففار ملليف ففا لتف ففد الاةف ففوت بف ففني
اجمل وعف ففا الف ففز تركف ففز علف ففى ال ةف ففاأت زأاخ املاليف ففة الاريف ف الرفيف ففع املتف ف وى املعف ف ابل ف ففدفقا املاليف ففة اف ففك
املشر عة عند تنا ل املاا ضا بشفنن املرحلفة  .2تشف م افنيو اآلليفا ال توكفوال امل علقفة ابال فس و اأ
املنافتففة حقف وق امللهيففة الاهريففة .انففا أيضفاً مق حففا إمففا اعاففاخ املن ففدى األفريقففي اراأت الضفراحت
بعداً حهومياً ر لياً أ ك ا ذات إلي مؤلاون مل ر ن انشاخ ايئة ضري ية أفريقيةف.)33

ابء -ت ثيف م ايحة الفسايف و سل األموال
وتوسيع نطاصها
 -1يف م املاايفراري األيا ية مل ايحة سل األموال
ُ

 -30ين غ ففي لل ل ففدان األفريقي ففة اباض ففافة إىل كوهن ففا طرف فاً يف م ففارأا عاملي ففة اض ففعةً ل ش فريعا
أطف فراف تلوف ففة بشف ففنن الاتف ففار اتف ففم األمف فوال أن تهو ف جم عف ففة م ارأامف ففا الراميف ففة إىل مهافةف ففة اف ففنيو
املشفاكم يف القففاأت .ين غفي يف اففنيا ال فدر رعففم امل اأسففا اجليفدت ك اأسففا فريف الع ففم ا هففومي
الففد س ملهافةففة اتففم األمفوال يف اففر أفريقيففا املضففي يف تاويراففا .قففد قففد فريف الع ففم ا هففومي
الد س الني أنشنت يف األصم اجل اعة االق ارية لفد ل افر أفريقيفا يف عفا  2000هبفدف مهافةفة
متويم اجل اعا ااأاابية على مر التنني دما ال قييم بناخ القدأا يف جمال منع اتم األموال
حتففنت امل ففارأت قففدأت ال لففدان علففى حتديففد املعففام
مهافةففة متويففم ااأاففا يف بلففدان املناقففة .قففد ّ
املش ف واة في ففا ي ففم ن ففع اتففم األم فوال .بيففد أن األراخ ي ل ف ا ف فاً ك فكاً مففن بل ففد آل ففر حي ففث
حققففت بعففض ال لففدان ن ففاحع أسفوأ ممففا حقق ف يف التففنوا التففابقة .اباضففافة إىل ذلففك ت ففني تقففاأير
ال قيف ففيم أن التف ففة ااجيابيف ففة لوحف ففدا االسف ف ت اأا املاليف ففة يف جمف ففال تعقف ففت املعف ففام املشف ف واة
ال تقابلافا إجفراخا كافيففة مففن جانففت سففلاا ال ةقيف ف .)34يف ز ذلففك ضففر أت أن تعففزز مجيففع ال لففدان
األفريقية قدأما على تعقت املعام املش واة تهام ال ةقي فياا ك ا جيت.
يف التياق نات ين غي أن دمتن ملليفا االحتفار األفريقفي ا اليفة السف عراري األقفران يف جمفال
-31
ا وك ففة اليففة اضففةة لوضففع أر ا تش فريعية ملزمففة ملعاجلففة املتففاحم امل علقففة ابلاتففار اتففم األم فوال.
اباض ففافة إىل ت ففنق ال وي ففم ع ف ا ففد ر يت ف دعي ازرـر ان ش ففاأ املع ففام العقاأي ففة يف أس ففاليت
اتم األموال يف ار أفريقياف )35على س يم املوال تن ية القفدأت علفى حتديفد تنظفيم فاح معينفة
من مهافةة اتم األموال على ال عيد القاأ .

 -2اتستثمار ر اهليا ل األساسية للاياانري وال فايية (مبا ر ذلك الاياانري اجلنسانية)
 -32تؤر ال يا اجليدت ر أاً حامساً يف ال هني من مهافةة ال دفقا املالية افك املشفر عة .إذ
يع ففزى اله ففم اختاحف ففم م ففن املؤلاف ففا امل عقل ففة بنق ففم األأابح مف ففن جان ففت الشف ففركا امل ع ففدرت اجلنتف ففيا يف
__________

ف )33إيزينااو .2019
ف )34فري ف الع ففم ا ه ففومي ال ففد س ملهافة ففة ات ف م األم ف وال يف ا ففر أفريقي ففا  2014ال قري ففر الت ففنو لع ففا 2014
راكف ففاأه املرجف ففع ناتف ف  2018ملتف ف تقف ففاأير أنشف ففاة ال لف ففدان :تشف فرين األ ل/أك ف ففوبر  - 2017أيلول/سف ف
 2018أع ّد ل ج ا العا الو ثني للةنة ال قنية  16-12تشرين الوا /نوف .2018
ف )35فري الع م ا هومي الد س ملهافةة اتم األموال يف ار أفريقيا .2018
GE.20-09711
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الوالـ امل ةدت على س يم املوال إىل جورت ال يا اجمل عة يف الوالـ امل ةفدت ب فاة اصفةف.)36
يقففور مه ففت األمففم امل ةففدت املعف ابملتففدأا اجلر ففة األ نه ففار بوصففاا ا الوكففال ني املتففؤ ل ني عففن
مؤش ففر ا ففدف ال ن ي ففة املتف ف دامة  1-4-16فالقي ففة اامجالي ففة لل ففدفقا املاليف ففة ا ففك املش ففر عة الدا لف ففة
اشاأجة ابلقي فة ا اليفة لفد الأا الفوالـ امل ةفدت) الع فم امل علف بوضفع مناةيفة إح فاحية معيفاأ
قياسي ل قدير انيو ال دفقا  .سيهون ذلك أمراً حامساً لوضع جم وعة من امل ارئ ال وجيايفة املناةيفة
الز هن اس تداماا على ال عيدين الوط الفد س ل قفدير القي فة اامجاليفة الفز حيفدراا املؤشفر .يف
سياق حتليم أثر ال دف قا املالية اك املشر عة على اجمل عا األفريقية أاداف ال ن ية املت دامة يلز
توفك بيا أكور أفضم عن نو اجلنس يف ميارين اشدما املالية ال ةاأت الع الفة الضفراحت مفن
التياس ففا امل علق ففة ابلرك ففاحز االق ففارية االج اعي ففة
أج ففم بلف وأت أؤى جدي ففدت تت ش ففد هب ففا ت ففد
ال يئية لل ن ية املت دامة.

 -3مجع بياانري جتار ة ق ثا وقيضل
 -33س ففي الت حناي ف ال ع ففت بق ففيم الا فواتك ال ةاأي ففة يف ال ل ففدان األفريقي ففة ت ففوفك بي ففا جتاأي ففة
أفض ففم ففا يف ذل ففك عل ففى مت ف وى ال ففني اجلنت ففا حيو ففا اق ض ففى األم ففر م ففن أج ففم حتلي ففم م ففدى
ال عرري لل تاطر تعزيز ال عا ن ااقلي ي بشنن املعايك املش كة لإلب غ ابملعلوما الضري ية ال ةاأية
امل فوافرت عل ففى متف ف وى الش ففركا  .ال ب ففد م ففن زـرت ت ففارل املعلوم ففا امل علق ففة ابل ي ففا ال ةاأي ففة م ففع
الشركاخ ال ةاأيني ل ةديد العيو أ ج ال ضاأ الز تت دعي مزيداً من ال ةقيقا  .ي ني ال ةليفم
املق ففد يف ال قري ففر بش ففنن الهش ف ع ففن ح ففاال االح ي ففال اجل رك ففي املت ش ففر امل فرت ل ب ففدير املف فواأر
االس ف تراجية األ ليففة أن حتليففم ال يففا ال ةاأيففة الهليففة ل ف حففد رو إن كففان هففن أن يشففهم مؤش فراً
ماي ففداً .هف ففن معاجلف ففة اف ففنيو ا ففد ر ب ةتف ففني إمهانيف ففة الوصف ففول إىل ال ي ففا ال ةاأيف ففة علف ففى متف ف وى
ففا يف ذلففك
املعففام اجلزحيففة اس ف تدا اففنيو ال يففا  .هففن القيففا بففنيلك بواسففاة عففدت من ففا
نظففا األ نه ففار لل قيففيم ااح ففاحي للنفواتع املعدنيففة .قففد أهاففر اففنيو املن ففة ابلاعففم ن احةاففا املايففدت
على ال فعيد احنلفي .فافي حالفة زام يفا علفى سف يم املوفال يتف النظفا برصفد سلتفلة القي فة املعدنيفة
ل ففارأا ال لففد مففن املعففارن .اففو ي ضف ن أرات لإلبف غ عففن إن ففاع املعففارن إصففداأ ت ففاأي ال ففدير
م ففا يت ف للش ففركا ب ق ففد ص ففارأاما الش ففارية االزامي ففة م ففن اان ففاع طل ففت ت ففاأي ال ففدير عل ففى
اان نفت .حيففم افنيا النظففا ففم الع ليفة اليد يففة الففز كانفت تق ضففي مففن الشفركا التففار إىل لوسففاكا.
حق نظا تقييم النواتع املعدنية منني تاعيل يف عا  2017فواحد ك كت هومة زام يا.
هن للةهوما الز يتعاا الوصول إىل ال يا ال ةاأية علفى متف وى املعفام اجلزحيفة
-34
أن جتففر أيضفاً حتلففي ً قاأنففة األسففعاأ .يع ففد حتليففم مقاأنففة األسففعاأ علففى بيففا املعففام يف بلففد
اح ففد ت ففت املن ف ع يق ف اأن القي ة/الت ففعر امل ففنيفت) عل ففى ف ففاتوأت مجركي ففة ابألس ففعاأ الت ففابقة أ الت ففعر
الت ففوقي ا ففر لل يي ففز ب ففني األس ففعاأ العاري ففة ا ففك العاري ففةف .)37ال حنل ففو الاريق ففان كل امه ففا أ طريق ففة
الا ففاأق ال ة ففاأ لل ل ففد الش فريك طريق ففة مقاأن ففة األس ففعاأ م ففن العي ففو إن ك ففان ه ففن اس ف تداما ا
كففنراتني مايففدتني بففدياي ني لهش ف االح يففال اجل ركففي .ضففعت منظ ففة النزااففة املاليففة العامليففة أيض فاً
أراما املت ات قGFTradeق الز تقو على طريقة مقاأنة األسعاأ يف املدى الربيعي الز توفر معلوما

__________

ف)36
ف)37

Zucman G, 2019, Taxing multinational corporations in the twenty-first century, Research Brief 10,

.Economists for Inclusive Prosperity
Carbonnier G and Mehrotra R, 2019, Abnormal pricing in international commodity trade:
Empirical evidence from Switzerland, Discussion Paper No. R4D-IFF-WP01-2019, The Graduate

.Institute of International and Development Studies
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م اشففرت ملف وهاي اجل ففاأ  .ك ففا جيففر ضففع برجميففا وذجيففة قاح ففة علففى تهنولوجيففا اله ففم امل تلتففلة
اض ففااخ الش ففاافية عل ففى لوجتف ف يا ال ة ففاأت العاملي ففة س س ففم القي ففة العاملي ففةف )38ه ففن ألفريقي ففا أن
تت ايد من انيو الشفاافية يف ال فد لل عفت بقفيم الافواتك ال ةاأيفة .ين غفي لل لفدان األفريقيف ة أيضفاً
أن تتففعى إىل االسف اارت مففن أحهففا املففارت  12مففن اتاففاق منظ ففة ال ةففاأت العامليففة بشففنن تيتففك ال ةففاأت
ل ةتني ت ارل ال يا ال ةاأية من أجم حتتني أصد ال دفقا املالية اك املشر عة.

 -4تسا ع الت دم ر جمال اإلبالغ الضا يب
 -35ين غي للةهوما األفريقية أن تت هش ساحم م هرت الس تدا ااب غ الضري الاوعي
ألافراري تع ئف ة اايفرارا أن تعففزز امل ففارأا ذا ال فلة .يف اففنيا ال ففدر ين غفي أن يقف ن اسف عدار
الش ففركا امل ع ففدرت اجلنت ففيا امل زاي ففد لنش ففر بيا م ففا الض فري ية طوع فاً يف إط ففاأ م ففارأا ااب ف غ العاملي ففة
ار مماثم يف ااب غ العا لهم بلد على حدتف.)39

 -5وضع سياسة حمديفة وإطار تنظيمي حمديف ب أن التدي اري املالية

امل او ة

 -36بلغ ان شاأ ال دفقا املالية اك املشر عة يف أفريقيا تنو أصوختا مللياما أتثكافا حفداً ين غفي
أن حي ففث ال ل ففدان عل ففى أن يه ففون خت ففا إطاأا ففا التياس ففا ال ففوط ملهافة ففة ا ففنيو ال ففدفقا  .ين غ ففي أن
ي ض ن انيا ااطاأ تقيي اً كام ً للتياسا ال شريعا القاح ة يف مجيع ال لدان.
اباضففافة إىل ذلففك ين غففي لل لففدان أن تعففزز جم وعففة ال شفريعا املعياأيففة ال ففدابك ال نظي يففة ذا
-37
ال ففلة ابل ففدفقا املالي ففة ا ففك املش ففر عة .ين غ ففي أن يش ف م ذل ففك أيض فاً ت ففدعيم ال ففنظم القض ففاحية احنلي ففة زـرت
القدأت على تتوية املنازعا النظر يف اع ار إص حا األ نه ار امل علقة ابتااقا االس و اأ الد ليةف.)40

 -6ا تمايف رؤ ة التعد ن األيا ية لى الدعيد الوطين
 -38اع ففد االحت ففار األفريق ففي يف ع ففا  2009أؤي ففة ال ع ففدين األفريقي ففة هب ففدف تعزي ففز ال ن ي ففة املن ففاة
الواسففعة الناففاق مففن ف ل ترشف يد اس ف غ ل الوففر ت املعدنيففة للقففاأت اس ف تداماا .مففدف أؤيففة ال عففدين
األفريقية إىل حتديد املتاأ املاضي إىل حتقي و مت دا تن ية اج اعية اق ارية على نااق اسع
بت م مناا اع ار معايك عاملية لإلراأت املن اة لقاا املواأر الا يعية .ختنيو الرؤية أاداف بعيدت املدى
إجراخا تد م ت وز على س ة جماال أحيتية اي :حتتني نوعية ال يا اجليولوجية ابع اأاا أرات
لل اا ري على صاقا أكور عدالً عواحد أكور إن افاً من اس و اأا ال عدينه القدأت على ال اا ري
علففى العقففوره إراأت املفواأره تففدبك الوففر ت املعدنيففةه معاجلففة قيففور اختياكففم األساسففيةه االعف اف ابلففد أ
اا احي لل عدين ا ريف ال غك النااق.
__________

ف)38
.Mercatus Research Paper, available at https://ssrn.com/abstract=3377708
ف )39شف هة العدالففة الضفري ية  2020مؤشففر التفرية املاليففة لعففا  2020تشففك إىل زـرت يف الشففاافية العامليففة  -لهففن ال اجففع يف
ال ف ف فوالـ امل ة ف ف ففدت ج ف ف ففزأ كا ف ف ففان امل له ف ف ففة امل ة ف ف ففدت يت ف ف ف دعي ف ف ف ففرري عق ف ف ففواب  .م ف ف ففاح يف ال ف ف ففاةة الش ف ف ف هية:
McDaniel CA and Norberg HC, 2019, Can blockchain technology facilitate international trade?,

https://www.taxjustice.net/2020/02/18/financial-secrecy-index-2020-reports-progress-onglobal-

ف)40

GE.20-09711
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UNCTAD, 2018, UNCTAD’s reform package for the international investment regime, Geneva and
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ابلنظ ففر إىل ال غاي ففة الش ففاملة لرؤيف ففة ا ل ع ففدين األفريقي ففة ين غف ففي لل ل ففدان أن تتف ف تد امل ف ففارئ
-39
ف)41
ال وجياي ففة القاح ففة لت ففن سياس ففا لف فواح مف ف دف إىل تناي ففنياا  .توقع ففا ال ل ففدان األفريقي ففة الغني ففة
اب ملعارن في ا ي عل ابلاواحد اا احية امل نتية من قاا ال ناعا االس تراجية ت أاا مهانة انيا القاا
بوصففا مولففداً أحيتففياً لعاحففدا ال ففدير الع لففة األجن يففة يف االق ففارا امل ففدأت لل عففارن .ل ةقيف
انيو ال وقعا ابلنظر إىل حةم قاا ال ناعا االس تراجية ابع اأو م دأاً من م ارأ ال دفقا
املاليففة اففك املشففر عة ين غففي لل لففدان األفريقيففة أن تت ف ايد مففن الففدأ ر املت تل ففة مففن الع ففم التففاب
بشنن إراأت التلع األساسية على ال عيد الد س.

 -7إصامة تعاون بل املؤسساري
 -40ي الت طفابع ال فدفقا املاليفة افك املشفر عة امل عفدر األبعفار تنتفي الع فم امل عفدر املؤستفا
علف ففى ال ف ففعيد احنلف ففي .يف اف ففنيا ال ف ففدر يلف ففز اجل ف ففع بف ففني ااجف فراخا املشف ف كة بف ففني الف ففوزاأا تف ففدعيم
املؤستا الراحدت يف مهافةة جتنت الضراحت اتم األموال اك ذلك من اجلراحم.
ين غ ففي رع ففم اجلا ففور الرامي ففة إىل تعزي ففز ق ففدأا جم وع ففة املؤست ففا احنلي ففة املش ففاأكة يف أص ففد
-41
حتديد تنظيم ال دفقا املالية اك املشر عة .حدا االس ت اأا املالية الوطنية افي كفاال عامفة
تضفالع بفد أ مركفز بوصفااا م لقيفة اا اففاأا امل علقفة ابملعفام اله فكت /أ املشف واة .تضففالع
انيو الوحدا ب ةليلاا إحال اا إىل ايئا إنااذ القانون عند االق ضاخ .ين غي أن تهون للتلاا
الضري ية القدأت على ال دقي يف عقور الشركا حتاابما إع ما الضري ية حتديد أسعاأ املن ةا
بدق ففة مهافةف ففة امل اأسف ففا املت ففيئة .التف ففلاا اجل ركيف ففة مت ففؤ لة عف ففن أصف ففد تقي ففيم صف ففةة أسف ف عاأ
ك ي ففا ال ففارأا ال فواأرا يف ح ففني تت ففار الت ففلاا القض ففاحية عل ففى إنا ففاذ الق ففانون .أم ففا ت ف يم
التياسا القوانني الرامية إىل مهافةة ال دفقا املالية اك املشر عة ف ا ة صنا التياسا  .يؤكد
انيا أمهية رعم بناخ القدأا املؤستية على مجيع مت وـ التلاا الوطنية يف أفريقيا.
حت اع التلاا الضري ية يف كوك من ال لدان األفريقية ب وأت ملةفة إىل املزيفد
ب اة أ
-42
من املواأر أنشاة بناخ القدأا ال دأيت .اي تا قر إىل القدأ الهفايف مفن املفوهاني اشف ت املالوبفة.
فعلففى س ف يم املوففال أعففر  62يف املاحففة مففن الشففركا يف رأاسففة اس ق ففاحية أجريففت يف نيةففكـ عففن
القل ف إزاخ نق ف مع ففاأف الت ففلاا الض فري ية يف أثن ففاخ ع لي ففا مراجع ففة ا ت ففااب ف .)42عل ففى س ف يم
املوففال اس ف و ر حهوم ففة مجاوأي ففة تنزاني ففا امل ة ففدت م فواأر يف ق ففدأا مراجع ففة ا ت ففااب بع ففد عق ففد م ففن
االس و اأ اشاو يف قاا ال عدين اس راأ افااري حت فيم اايفرارا سفاعية بفنيلك إىل بنفاخ قفدأما
الني يوك مشهلة ل لدان أفريقية كوكت .أنشن ا هومة يف عا 2009
احنلي ة يف جمال مجع اايرارا
الوكال ففة ال نزاني ففة ملراجع ففة ا ت ففااب يف جم ففال ال ع ففدين بوص ففااا كال ففة مت ف قلة حت ففت إش فراف إراأت زاأت
الااقة املعارن .الوكالة متؤ لة عن أصد نوعية ك ية املعارن الز تن ةاا شركا ال عدين ت دأاا
عن إجراخ ع ليا مراجعة ا تااب املالية .باضم ما يهاي من ال ويم املوهاني ن فيام اخ
الضراحت عل اخ ال يئة للو تهنولوجيا املعلوما املاندسون عل فاخ األحةفاأ الهر فة زةفت
__________

ف)41

United Nations, Economic Commission for Africa, 2014, A Country Mining Vision Guidebook:
Domesticating the Africa Mining Vision, available at

ف)42

.https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/ country_mining_vision_guidebook.pdf
Andersen Tax, 2019, Review of transfer pricing development in Africa: A study of key sub_Saharan African countries, available at https://andersentax.ng/docs/review

.of_transfer_pricing_development_in_africa_10042019.pdf
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كالففة تنزانيف ا ملراجعففة ا تففااب يف جمففال ال عففدين يف مراجعففة ا تففااب املاليففة معاجلففة متففنلة ال تففعك
ال ة ففويلي .باض ففم ال ع ففا ن الاع ففال ب ففني ايئ ففة اايف فرارا كال ففة مراجع ففة ا ت ففااب املعدني ففة يف جم ففال
ال عف ففدين مجعف ففت التف ففلاا الضف فري ية م لغف فاً إضف ففافياً قف ففدأو  65مليف ففون ر الأ مف ففن الضف فري ة علف ففى ر ف ففم
الشففركا يف الاف ت مففا بففني عففامي  2015 2009اففو مففا يعففارل ففو  7يف املاحففة مففن إيفرارا ض فراحت
ال عدين يف تلك الا تف.)43

جيم -تسخ املز د من املواريف تستعايفة األصول املساوصة
 -43يؤكد بلخ تكت ال قد يف اس رار األصول املتر قة ا اجة إىل زـرت القدأا على ال عيدين
احنلي الد س من أجم تتريع تكت االن عاش يف سياق عقفد الع فم .ين غفي لل ة فع الفد س يف افنيا
ال ففدر أن يقففد مزيففداً مففن الففدعم مل ففارأا مففن ق يففم م ففارأت اسف رار املوجففورا املتففر قة الففز احنففنياا
ال نففك الففد س مه ففت األمففم امل ةففدت املعف ابملتففدأا اجلر ففة سففعياً إىل إسففداخ مشففوأت ع ليففة بشففنن
اسف اتيةية إراأت اجلاففور الراميففة إىل اسف رار األصففول .الاففابع امل عففدر األطفراف لل نظ ففا الففز تقففور
املشففر جيعففم مففن اففنيا املشففر من ف اً مناسف اً للة فواأ ال عففا ن بشففنن حففاال ففدرت تشف م يف أحيففان
كوكت الـ قضاحية خم لاة بلدا ً م قدمة الن و أ رى مية.

يفال -محا ة ويف م منظماري اجملتمع املدين واملالغل ن املخالفاري والدحفيل اتست دائيل
 -44أرى منظ ا اجمل ع املد امل لّغون عفن املتالافا ال فةايون االس ق فاحيون ر أاً حامسفاً
يف الهشف عففن حةفم ال ففدفقا املاليفة اف ك املشففر عة اآلليفا الففز تفدع اا يف أفريقيففا اأجاففا .يف
إطفاأ اففني و التلتففلة مففن اجلاففا الااعلففة جيففت تشفةيع م ففارأا الشففاافية رع اففا ففا يف ذلففك عنففد
اس ف تداماا ال هنولوجي ففا اجلدي ففدت .كة ففزخ م ففن اف نيو التلت ففلة م ففن اجلا ففا الااعل ففة جي ففت تش ففةيع
م ارأا الشاافية رع اا ا يف ذلك يف اس تداماا لل هنولوجيا اجلديدت.
علففى ال ففعيد العففاملي تع ففم منظ ففا موففم قامللهيففة املا وحففةق حتففال الشففاافية املاليففة علففى
-45
إهناخ تشريعا الترية الز تعوق الشاافية الهاملة لل لهية الناعية .اباضافة إىل الد أ الرحيتي الفني
يضالع ب املن دى األفريقي اراأت الضراحت بشنن املتاحم الضري ية تقفور منظ فا أ فرى موفم شف هة
العدالة الضري ية  -فر أفريقيا أيضاً م ارأا ل ناخ القدأا .
ينا ففو ااب ف غ ع ففن املتالا ففا عل ففى خم ففاطر ااحل ففة لهن ف ه ففن أن يف د امل ففلةة العام ففة
-46
ين غ ففي م ففن مث ااي ف ابلق ففانون .عل ففى س ف يم املو ففال اع ففد جمل ففس زأاخ االحت ففار األ أ يف يف تش فرين
األ ل/أك ففوبر  2019قواع ففد جدي ففدت لض ف ان تع ففديم ال ففد ل األعض ففاخ قوانينا ففا احنلي ففة اي ففة املالع ففني
الفنيين ي لغففون عففن ال ةففا زا  .جيتففد أثففر تحف بن ففا علففى ت ف يم ال شفريعا مففدى قففوت اابف غ عففن
املتالاففا  .يف أعقففا مففا كشففات عن ف ال ففةافة أنش ففن بلففدان كوففكت مناففا أس ف اليا فرنتففا عل ففى
س ف يم املوففال جلففا ً برملاني ففة للنظففر يف احنففاذ إج فراخا لل ففد ل ةنففت الض فراحت .كانففت بعففض ا ففنيو
ال ففدابك ا ففافز عل ففى تع ففديم ال ش فريعا امل علق ففة بق فوانني مهافة ففة جتن ففت الض فراحت م ففن ق ففم الش ففركا
امل عدرت اجلنتيا .

__________

ف)43
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هاء -بناء جسور بةل ال ةا اري املتعةديفة اجلنسةياري والضةا اة وخطةة التنميةة املسةتدامة
لعام 2030
-1

اح التدي اري املالية

امل او ة من قجل التحول اهلي لي

 -47ين غي لل لدان األفريقية أن ت لغ مجيع اجلاا الااعلة ا فيافا الشفركا امل عفدرت اجلنتفيا
لويففة الففد أ الففني هففن أن يؤريف كف ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة يف متويففم ال ن يففة املتف دامة يف
الق ففاأت .اباض ففافة إىل ذل ففك ين غ ففي أن ترك ففز ا هوم ففا الش ففركا امل ع ففدرت اجلنت ففيا عل ففى املش ففاأكة
ال ناخت بغية القضاخ على ال ار الضري ا د من جتنت الضراحت .من املرج أن يتاعد ذلفك علفى
معاجلة ملتأ تلك ال دفقا على االس قراأ االق ار التياسي االج اعي يف أفريقيا اأجاا.

 -2يفمج الضا اة  ...ر جمال اإلبالغ الايئي واتجتما ي واإليفارا
 -48ي ني اس عراري ال قريفر للنظفا الفد س لضف راحت الشفركا مفا يفرت ل بف مفن أربيفا اق فارية
نظرية عن الشركا امل عدرت اجلنتيا ال تعك ال ةويلي أن امل اأسا الضري ية ختنيو الشركا مضفرت
ابل ن ية .زر على ذلك أن امل ارئ ال وجياية الد لية لل اأسا األفضم جمرر قواعد افك ملزمفة قفانو ً
يف حني أن األطر ال نظ ي ية احنلية اك م اوأت ابلقدأ الهايف .ن يةة لنيلك أص ةت ال لدان األفريقية
تع د على عقور ال عدين على اتااقا ال ن ية اجمل عية املت ة .ابلنظر إىل تزايد االا ا بقضاـ
االس دامة يف صاوف اجلاا املعنية من القاا اشاو ين غفي لل لفدان األفريقيفة أن تتف ايد مفن زـرت
ااب غ ال يئي االج اعي ااراأ ل ةديفد أ ابفل بفني ملليفا اابف غ افنيو أافداف كف ال فدفقا
املاليففة اففك املشففر عة مففن أجففم حتقيف ال ن يففة املتف دامة .يظاففر ال قففد احنففرز يف م ففارأت أسفواق األ أاق
املالي ففة املت ف دامة تزاي ففد ع ففدر األس فواق املالي ففة ال ففز تا ففرري ااف ف اح ال يئ ففي االج ففاعي ااراأ عل ففى
الشففركا املدأجففة ممففا يففوفر أساسفاً جيففداً لل ع ف يف ففث العناصف ر الضفري ية .يف اففنيا ال ففدر ين غففي
تشةيع اجلاور الرامية إىل تعزيز قفدأا ا هومفا علفى قيفار أصفد متفامهة القافا اشفاو يف افة
ال ن ية املت دامة لعفا  .2030مفن األمولفة علفى تلفك اجلافور مشفر األ نه فار ل نفاخ القفدأا يف جمفال
ض ففع األط ففر التياس ففاتية ال هيني ففة لإلب ف غ ع ففن اس ف دامة املش ففاأيع ع ففن أا ففداف ال ن ي ففة املت ف دامة يف
أفريقيا أمريها ال تينية .تش م األمولة األ رى مواثي الشاافية بني ا هوما القاا اشفاو موفم
م ارأت قانشر ما تدفع ق .ين غفي إرأاع الضفري ة يف اابف غ ال يئفي االج فاعي ااراأ علفى فو يقفر
ابلن احع امل اينة ملشاأكة القاا اشاو يف م ارأا االس دامة.

واو -اتسة ةةتثمار ر الاحة ةةو لتحد ة ةةد الدة ةةالري ال ائمة ةةة بة ةةل التة ةةدي اري املالية ةةة ة ة
امل او ة واتستدامة الايئية وتغ املناخ
 -49يف ز اسف عراري ال قريففر مل ففارأ ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة حةففم األنشففاة املضففرت ابل يئففة
موففم قاففع األشففةاأ اففك القففانو صففيد األمسففا اففك القف انو ال عففدين اففك القففانو االجتففاأ اففك
املشر ابلنااـ  .ك ا ي ين ال ةليم الع لي الواأر يف ال قرير ف ن اآلتأ اشاأجية التل ية النامجة عن
ال ففناعا االسف تراجية ال مت ففد إىل قااعففا أ ففرى موففم الزأاعففة فةتففت إ ففا تاففال أيضفاً املفواأر
املاحي ففة ذا األمهي ففة ا امس ففة عل ففى متف ف وى اجمل ع ففا احنلي ففة .ا ففك أن ال ة ففدـ امل ففلة ابش ف ففاح
املاي نة للن اذع االق ارية الراستة لل ةول اختيهلي قيور ال يا جتعم مفن ال فعت إقامفة ع قفا
س ية يف اذع االق ار القياسي بشنن ال دفقا املالية اك املشر عة ال ن ية املت دامة.
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 -50يف ضوخ انيو الن احع ين غي تهوي ال ةو امل علقة إبرماع قي فة الضفرأ ال يئفي النفاجم عفن
امل فارأ الرحيتففية لل ففدفقا اففك املشففر عة يف امل ففارأا اجلاأيفة لقيففار تلففك ال ففدفقا  .هففن أن ت ففي
ا ففنيو اجلا ففور للةهوم ففا األفريقي ففة أتيي ففد ال ففدعوت إىل ال فربل ب ففني ج ففدا ل أع ففال ال ا ففا ري بش ففنن ك ف
ال دفقا املالية اك املشر عة املاال ة ابل ويم امل عل ابملناخ.

زاا -إحي ةةاء الث ةةة ر تعديف ةةة األط ةااف اب ةةاذ إج ةااءاري ملموس ةةة مل ايح ةةة الت ةةدي اري
املالية امل او ة
 -1يف ةةم تعديف ةةة األط ةااف ر اجمللةةس اتصتدةةايفا واتجتمةةا ي واجلمعيةةة العامةةة لتمةةم املتحةةدة
ل اح التدي اري املالية امل او ة
 -51تاف ف ري تعدريف ففة األطف فراف اسف ف تدا ال عف ففا ن ال ففد س يف ا لف ففة إجيف ففار حلف ففول لل شف ففاكم عف ف
الوطنيففة .قففد جل ففت العوملففة جم وعففة جديففدت مففن ال ةففدـ للنظففا امل عففدر األطفراف إذ تفرت ل العوملففة
ابن شف ففاأ املشف ففاكم ذا ال عف ففد عف ف الف ففوط تلف ففك الف ففز تشف ف م العديف ففد مف ففن اجلاف ففا الااعلف ففة مف ففن اف ففك
الرمسيففةف .)44ال ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة جففزخ مففن اففنيو املشففاكم ع ف الوطنيففة هففن مففن مث حلاففا
بوسفاحم م عفدرت األطفراف .هفن أن تتف ايد اففنيو اجلافور مففن الفدأ ر املت تل فة مففن الع فم امل عففدر
األطراف بشنن جد ل األع ال الد س للتلع األساسية.
إىل جانف ففت الق ف فراأا امل ع ف ففدرت ال ف ففارأت ع ف ففن األم ف ففم امل ة ف ففدت بش ف ففنن ال ف ففدفقا املالي ف ففة ا ف ففك
-52
املشف ففر عة احنف ففني م ف ففارأا حديوف ففة كامل ف ففارأت املشف ف كة انشف ففاخ فريف ف أفيف ففع املتف ف وى معف ف ابملتف ففاخلة
الش ففاافية النزاا ففة يف الش ففؤ ن املالي ففة حت ففت إش فراف أوس ففة اجل عي ففة العام ففة أوس ففة اجملل ففس االق ففار
االج اعي اي م ارأا متن أم ً يف ال قد فو إجفراخا أكوفر حتديفداً بشفنن ال فد لل فدفقا
املالية اك املشر عة من ل الع م الشاملة امل عدرت األطراف .تندأع امل ارأت املش كة يف سياق عقد
الع م لل تاعدت على تعزيز ال قد التريع فو حتقيف افة ال ن يفة املتف دامة لعفا  .2030مفن امل وقفع
أن ي دأ فري ع م تقريراً ي ض ن توصيا يف كانون الوا /يناير .2021

 -2مةةن ال ةةول إ الفعةةلد دةةيز املز ةةد مةةن املةةواريف للتعةةاون الةةدويل ب ةةأن التةةدي اري املاليةةة
امل او ة
 -53ال بد من توفك املزيد من املواأر ل هوي ع م الوكاال اجلاا املا ة املت لاة يف س يم تعزيفز
قدأا التلاا احنلية املعنية ابايرارا يف أفريقيا .قد ال زمت عفدت جافا ما فة ضفاعاة متفاعداما
ل ن ففاخ القف ففدأا الضف فري ية يف الاف ف ت مف ففا ب ففني عف ففامي  2020 2015يف إطف ففاأ م ف ففارأت أريف ففس أاباب للضف فراحت.
مدف انيو امل ارأت إىل زـرت حةم نوعية املتاعدت ال قنية املت ة ل عزيز تع ئة املواأر احنلية يف ال لدان
الشريهة .ع ت على ذلك أطلقت منظ ة ال عا ن ال ن ية يف امليدان االق ار مع ث ثة بلدان فأملانيا
إيااليففا كينيففا) الف مع ال ةفري املعنففون أكار يففة أفريقيففا لل ةقيف يف اجلفراحم الضفري ية املاليففة يف سففياق
مؤمتر جم وعة العشرين األفريقي الفني عقفد يف بفرلني يف حزيران/يونيف  .2017سفيغاي افنيا الف مع مجيفع
جوانت إجراخ إراأت ال ةقيقا املالية ا يف ذلك ع ليا اتم األموال املعقدت ر أ احنققفني يف جمفال
الضراحت تقنيا ال ةقي حتديد األصول جت يداا اس راراا إراأت ال ةقيقا الد لية املواضفيع
امل ت ة موم االح يال يف ضري ة القي ة املضافة/ضراحت التلع اشدما .
__________

ف)44
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 -3تعز ةةز التع ةةاون ر التد ةةدا للت ةةدي اري املالي ةةة ة امل ةةاو ة ييم ةةا تد ةةل بتح ية ة قه ةةداف
التنمية املستدامة املتدلة ابلدحة وبناء ال درة لى مواجهة الددماري
 -54يشهم تاشفي مفرري ففك ر كفوأ ا فاس أ الً ق فم كفم شفيخ أزمفة صفةية .يشفهم تنيفاً
عاحقاً أما ال قد و حتقي أاداف ال ن ية املت دامة امل لة ابل ةة .مث إن ي ةول بتفرعة إىل بدايفة
أزمة اق ارية مالية عاملية ذا عواقت اق ارية اج اعية ي ة على أفقر بلدان العا  .لن يهون
مففن التففام معاجلففة األزمففة يف سففياق عففد كاايففة األم فوال املت ففة للتففدما ال ففةية علففى ال ففعيد
ال عاملي ا يف ذلك يف أفريقيا .قد أتأ أزمفة ااي فوال مناقشفا حفول إنشفاخ صفند ق ر س للافواأئ
ال ةيةف .)45ك ا أبرز أزمة ااي وال الفد أ ا اسفم الفني هفن أن تضفالع بف ااراأت العامليفة لل فةة
من ل الشراكة املتاعدت املالية ال قنية ا د من أ ج عد املتا ات يف جمال ال فةةف .)46ال تفزال
خت ففنيو املت ففاحم جاا ا ففا الي ففو ين غ ففي ال ففد الا ففرو املا ففدأت يف ااي فرارا الض فري ية بت ف ت جتن ففت
الضراحت ال ار الضري ف .)47لئن ي د أن الوابخ ا اس يؤثر يف النتاخ بدأجة أقم من الرجال ف فن
املفرج أن ت فنثر النتفاخ ابلوقففع االج فاعي االق فار ل/زمفة بوصففاان مقفدما الرعايفة األساسففيا
ألسران .من املرج أن يهون حتقي أاداف ال ن ية املت دامة يف سياق ال عا الناشفئة ألزمفة مفرري
فففك ر كففوأ ا اليففة أكوففر صففعوبة سففيع د بقففدأ حاسففم علففى قففدأت ال لففدان األفريقيففة علففى ال ففد
لل دفقا املالية اك املشر عة الز تعوق تع ئة املواأر الهافية ل ويم ال ن ية.

 -4حتد د حلول متاايفلة املنفعة
 -55اباضافة إىل املشاأكة بواساة اآلليا القاح ة ل ارل املعلوما علفى الفرام مفن ال فعواب
يف جتنت املنافتة الضري ية هن لل لدان النامية أن تقرأ معاً حتديد جمفاال االا فا املشف كة .هفن
أن تشف م اففنيو اجملففاال علففى سف يم املوففال اتااقفاً بشففنن عففد مففن حفوافز ضفري ية علففى األأابح بففم
توفك ا وافز في ا ي م ابألنشاة ال ةاأية الاعلية اس ناراً إىل جم وعة من املؤشرا امل علقفة ابالق فار
ا قيقففي .ابملوففم هففن جت يففع مفواأر أك ف يف إطففاأ م ففارأا بنففاخ القففدأا ذا األاففداف املزر جففة:
ف ) بناخ ال ةالاا يف جماال االا ا املش .
فأ) ت ارل ال ةاأ القدأا
هن لل لدان األف ريقية يف انيا ال در أن تشاأ يف م ارال بشنن أسفاليت ال افا ري علفى
-56
اجل ففع بففني جففدا ل أع ففال م عففدرت مففع بلففدان أ ففرى مففن اجلنففو  .اففك أن حتقي ف تواف ف يف اآلأاخ بففني
ال لدان في ا ي عل ابل د لل دفقا املالية اك املشر عة سيهون أمراً صع اً ابلنظر إىل ت اين امل احل
االق ارية لهن أمر ين غي أن يدأر ابلهامم.

حاء -العمل لى التدي اري املالية

امل او ة واألخالصياري

 -57إن ال ففد لل ففدفقا املاليففة اففك املشففر عة اففي متففنلة أ قيففا يف أ ج ف عديففدت .جت ففع
عل ففى ااق فراأ هب ففنيو الش فواام األ قي ففة ك ففم اجلا ففا املعني ففة املش ففاأكة يف مهافة ففة ال ففدفقا املالي ففة ا ففك
املش ف ففر عة ف ففا يف ذل ف ففك الش ف ففركا امل ع ف ففدرت اجلنت ف ففيا  .يف الت ف ففياق األفريق ف ففي ي ل ف ففوأ ال كي ف ففز عل ف ففى

__________

ف)45
ف)46

Ooms G and Hammond R, 2014, Financing global health through a global fund for health,

.Working Group on Financing, Paper 4, Chatham House
Waris A and Latif LA, 2015, Towards establishing fiscal legitimacy through settled fiscal
principles in global health financing, Health Care Analysis: Journal of Health Philosophy and

.Policy, 23(4):376-390
ف )47املرجع نات .
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األ قيففا يف اآلليففة األفريقيففة السف عراري األقفران .تشف م مناةيففة اآلليففة جمففاالً مواضففيعياً بشففنن إراأت
الشفركا افدفاً بشفنن ضف ان التفلو األ قفي را فم املنظ ففا سفعياً إىل ال فد للاتفار تففدف
األموال اك املشر ف.)48

خامس ا -اتستنتاجاري
 -58إن ر أ تعدريف ففة األطف فراف يف ا ف ففد مف ففن الضف ففرأ النف ففاجم عف ففن ال ف ففدفقا املاليف ففة اف ففك املشف ففر عة
تشةيع ال لدان األفريقية على زـرت مشفاأك اا يف ااراأت العامليفة ختفنيو املتفنلة ر أ اضف  .مفن امل وقفع
أن ت ففؤر ال وص ففيا املت ف دت م ففن ال ةلي ففم املق ففد يف ا ففنيا ال قري ففر إىل تعزي ففز ال ففناع التياس ففاتية امل ع ففة
لل د الن شاأ انيو ال دفقا أثراا .لنيلك حت اع أفريقيا إىل املزيد من القوت القدأت على املواجافة
كي ي ت ختا ال د على و أفضم لوابخ فك ر كوأ ا اس ع ت على ال ةدـ املق لة.

__________

ف )48اللةنة االق ارية ألفريقيا
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