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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لجنة تمويل التنمية
 الدورة الثانية

 2021 ديسمبر/كانون األول 9-8، القاهرة

 ؤقتمن جدول األعمال الم 7البند 

  :التدفقات المالية غير المشروعة
 وما بعده 19-مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد

 زـموج

التدفقات المالية غير المشروعة تقلل من الحيز المالي وتزيد من حدة المخاطر وأوجه الضعف ال تزال 
ض سيادة القانون وشروط م التجارية؛ وتقو   ظ  الناجمة عن زيادة الديون وعدم السيولة. كما أنها تشوه الن  

ستجابات االجتماعية الحكم؛ وتحرم االقتصادات من الموارد الالزمة لتمويل خطط التنمية الوطنية واال
واالقتصادية وللوفاء بااللتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تحديد التدفقات المالية غير المشروعة 

األنشطة  االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسةكمجال أساسي لعمل األمم المتحدة في 
خريطة ، ومجال عمل ذي أولوية في (2020) التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية
 .(2021-2019) 2030التنمية المستدامة لعام  الطريق التي وضعها األمين العام لألمم المتحدة لتمويل خطة

خياراً من خيارات السياسة العامة  40وما بعده  19-أقرت مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيدوقد 
 ذات الصلة بالتدفقات المالية غير المشروعة لمواجهة التحديات المنهجية التي تفرضها هذه التدفقات 

بقيادة  متعددة وقد أنشئت ست مجموعات مشتركة بين الوكاالت وجهات معنيةعلى تمويل التنمية المستدامة. 
 ً  في تنفيذ قائمة خيارات السياسات. لجان األمم المتحدة اإلقليمية، مهمتها المضي قدما

https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
file:///C:/Users/422062/Downloads/UNSGRoadmapFinancingtheSDGsJuly2019.pdf
file:///C:/Users/422062/Downloads/UNSGRoadmapFinancingtheSDGsJuly2019.pdf
file:///C:/Users/422062/Downloads/UNSGRoadmapFinancingtheSDGsJuly2019.pdf
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تقدم هذه الوثيقة لمحة عن العمل الذي اضطلعت به المجموعة الخامسة، بقيادة اللجنة االقتصادية و
آسيا بوصفها الجهة المنسقة، والتدخالت المتعلقة بالسياسات التي يجري طرحها لترسيخ واالجتماعية لغربي 

قائمة خيارات السياسات التي حظيت بأعلى دعم سياسي على الصعيدين اإلقليمي والوطني. كما تسلط الضوء 
مية المستدامة، على النتائج المرتقبة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع كيانات مجموعة األمم المتحدة للتن

د ع  وغيرها من المؤسسات المعنية، وال سيما في ما يتعلق بقياس التدفقات المالية غير المشروعة على الص  
الوطنية؛ وبوضع رؤية على نطاق األمم المتحدة لتضييق الخناق على هذه التدفقات؛ والتصدي للتحديات 

 المستوى التي يجري التفكير فيها لمعالجة الضريبية الناشئة عن الرقمنة؛ وتنظيم األحداث الرفيعة 
 تلك األبعاد.
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 مقدمة

دفع العمل قيادة ووما بعده، ك لفت اللجان اإلقليمية ب 19-التنمية في عصر كوفيدفي سياق مبادرة تمويل  -1
التدفقات المالية غير المشروعة(. وضعت لجنة األمم -بشأن التدفقات المالية غير المشروعة )المجموعة الخامسة

الخامسة، خطة عمل متكاملة المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، بصفتها الجهة المنسقة للمجموعة 
بالتعاون مع اللجان اإلقليمية األربع األخرى ألفريقيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا، وآسيا 

 والمحيط الهادئ، إلى جانب كيانات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مختلف وكاالت األمم المتحدة وصناديقها  وتسعى خطة العمل إلى تطوير طرائق عمل جديدة تستخدمها -2
لى ترسيخ تدخالت إوتهدف خطة العمل   .كبح مختلف جوانب التدفقات المالية غير المشروعةلوبرامجها ومكاتبها 

لى التأثير على مسارات العمل إكما تهدف  .تأثيرهاتعظيم و األمم المتحدة على الصعيدين الوطني واإلقليمي
 وبناء القدرة على الصمودالملحة واالستجابة للمخاطر الصحية ات المالية غير المشروعة، لتدفقبشأن االعالمية 
. وتسعى خطة العمل إلى: )أ( االستجابة للحاجة الملحة لتنفيذ قائمة خيارات السياسة العامة المتعلقة والتعافي

وما بعده واقتراح تدابير  19-كوفيدبالتدفقات المالية غير المشروعة التي طرحتها مبادرة تمويل التنمية في عصر 
قابلة للتنفيذ على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛ )ب( االستفادة من عمل األمم المتحدة التقني وفي مجال السياسات 

د الوطنية؛ )ج( إبراز العمل الذي يجري تنفيذه في مجال التدفقات ع  وترجمته إلى نتائج أكثر استجابة على الص  
روعة من خالل أحداث بارزة )اجتماعات رفيعة المستوى، ومنابر إقليمية وغيرها من المنابر المالية غير المش

 للتشاور، 
 طرح وسائل ملموسة لكبح التدفقات المالية ( ه)وما إلى ذلك(؛ )د( النهوض بقائمة خيارات السياسة العامة؛ 

 طرية التابعة لألمم المتحدة.غير المشروعة بالتنسيق مع األفرقة الق  

تعرض هذه الوثيقة العمل الذي اضطلعت به اللجان اإلقليمية وكيانات مجموعة األمم المتحدة للتنمية  -3
من أجل طرح نتائج ملموسة قابلة للتحقيق  2021المستدامة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 
غير المشروعة. كما تقدم ملخصاً لقائمة خيارات  في إطار تنفيذ قائمة خيارات السياسات المتعلقة بالتدفقات المالية

السياسات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة إلبالغ الدول األعضاء بالنتائج واآلثار المتوقعة من اعتماد 
 وما بعده. 19-متكامل في سياق مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد هج  نَ

 خطة العمل هدافأ -أوالا 

)مجال العمل ألف: الموارد العامة  خطة عمل أديس أباباوتهدف خطة العمل إلى الدفع باتجاه تنفيذ  -4
ً كبيراً  المحلية( ومتابعة االلتزام بمضاعفة الجهود الرامية إلى خفض التدفقات المالية غير المشروعة تخفيضا

وضعهما األمين العام لألمم المتحدة  نتيلال ريقخارطة الطو االستراتيجية. وتستند الخطة إلى 2030بحلول عام 
، وال سيما في ما يتعلق بالتأثير على صنع السياسات (2021-2019) 2030لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 

الدولية والوطنية إلقامة روابط منهجية بين مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق أهداف التنمية 
 المستدامة. 

وما بعده،  19-تحدد قائمة خيارات السياسات، التي وضعتها مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيدو -5
والتعافي. وفي هذا  19-بوضوح أولويات التمويل في هذا المجال، وال سيما في سياق االستجابة لجائحة كوفيد

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/SG-Financing-Strategy_Sep2018.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/SG-Financing-Strategy_Sep2018.pdf
file:///C:/Users/422062/Downloads/UNSGRoadmapFinancingtheSDGsJuly2019.pdf
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ض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة االستعراالصدد، يوفر 
 2030إرشادات بشأن دور األمم المتحدة في زيادة التمويل الالزم لخطة  (2020) األمم المتحدة من أجل التنمية

الرامية إلى إصالح وإعادة تصميم  14بمقتضى قدرتها على جمع األطراف. وتعترف خطة العمل بالتوصيات الـ 
وتنشيط الهيكل العالمي لتعزيز النزاهة المالية من أجل التنمية المستدامة بشكل فعال، على النحو المبين في تقرير 

)فريق  2030الفريق الرفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة 
FACTIكما تعترف خطة العمل باالستنتاجات والتوصيات المتفق عليها على المستوى 2021راير ( )شباط/فب .)

، وال سيما تلك بشأن متابعة تمويل التنمية 2021ي واالجتماعي لعام منتدى المجلس االقتصادلالحكومي الدولي 
 المتعلقة بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

ا   المجموعة الخامسة ونطاق عملها والية -ثانيا

تغطي والية المجموعة الخامسة العمل بشأن التدفقات المالية غير المشروعة، داخل منظومة األمم المتحدة  -6
 ، فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنميةا، بما في ذلك أعمال الجهات التالية: وخارجه
لتنمية المستدامة على المستوى العالمي؛ ومنتدى المجلس االقتصادي ادر تقارير سنوية عن تمويل ص  التي ت  
در كل سنة استنتاجات وتوصيات متفق عليها على الصعيد ص  اعي المعني بمتابعة تمويل التنمية الذي ي  واالجتم

 ؛(1)الحكومي الدولي؛ والفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات غير المشروعة من أفريقيا )فريق مبيكي(
حول التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز  2019االجتماع الرفيع المستوى لعام و

ر الرفيع المستوى بشأن تمويل الحوا، الذي عقده رئيس الجمعية العامة؛ واألصول إرجاعارسات الجيدة بشأن المم
ضمن الجمعية العامة. كما تأخذ المجموعة الخامسة في االعتبار عدة مسارات عمل ذات صلة بمكافحة  التنمية

التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك عمل لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بالتعاون الدولي في المسائل 
الذي وضعته منظمة  اإلطار الشامل بشأن تآكل القاعدة الضريبية وتحويل األرباح؛ وFACTIالضريبية؛ وفريق 

االقتصادي؛ والمفاوضات الجارية حول حقوق الضرائب وفرض الضرائب على والتنمية في الميدان التعاون 
بشأن غسل األموال؛ وعمل مكتب األمم المتحدة  فرقة العمل المعنية باإلجراءات الماليةاالقتصاد الرقمي؛ وعمل 

 1-4-16المعني بالمخدرات والجريمة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، وهما راعيان للمقصد 
 . من أهداف التنمية المستدامة 16التابع للهدف 

وقد تم وضع مجموعة كبيرة من القواعد والمعايير والمبادرات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة  -7
وبلدان ووكاالت األمم المتحدة وأفرقة ومؤتمرات الدول مختلفة بل مؤسسات في سياقات متعددة األطراف من ق  

ً )بما في ذلك الدورة االستثنائية للجمعية العامة  األطراف في اتفاقيات وصكوك متعددة األطراف ملزمة قانونا
 (، وهي تدعو إلى تحقيق أقصى قدر من االتساق 2021لألمم المتحدة المعنية بالفساد، المعقودة في أيار/مايو 

سياسات للحد من تسرب التمويل الذي كان يمكن أن يخصَّص لتحقيق نتائج أفضل في التنمية المستدامة. في ال
على ذلك، استفادت المجموعة الخامسة من العمل الذي اضطلعت به كيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  وبناءً 

زر تام مع مواقف المجموعات األخرى والشبكات الداعمة، بما في ذلك جماعات المجتمع المدني، وهي في تآ
 تراَعىالتي تعمل على النهوض بمجاالت أخرى في سياق مبادرة التنمية من أجل التنمية واألنشطة المخطط لها. و

السياقات اإلقليمية والوطنية في جميع المجاالت المواضيعية للمجموعة الخامسة التي تأخذ في االعتبار االحتياجات 

                                                
حيث يرأسه ثابو مبيكي،  "فريق مبيكي"الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات غير المشروعة من أفريقيا ي عرف باسم  (1)

 ".بها، أوقفها، احصل عليهاقَّ تعبعنوان " 2015الرئيس السابق لجنوب أفريقيا. وقد أصدر تقريراً عن التدفقات المالية غير المشروعة في عام 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-04/E-FFDF-2021-L1.pdf
https://developmentfinance.un.org/fsdr2021
https://developmentfinance.un.org/fsdr2021
https://www.un.org/pga/73/event/international-cooperation-to-combat-illicit-financial-flows-and-strengthen-good-practices-on-asset-returns/
https://www.un.org/pga/73/event/international-cooperation-to-combat-illicit-financial-flows-and-strengthen-good-practices-on-asset-returns/
https://www.un.org/esa/ffd/ffddialogue/#:~:text=The%20High%2Dlevel%20Dialogue%20on%20Financing%20for%20Development%2C%20under%20the,the%202030%20Agenda%20and%20SDGs.
https://www.un.org/esa/ffd/ffddialogue/#:~:text=The%20High%2Dlevel%20Dialogue%20on%20Financing%20for%20Development%2C%20under%20the,the%202030%20Agenda%20and%20SDGs.
https://www.oecd.org/tax/beps/about/#:~:text=The%20Inclusive%20Framework%20on%20BEPS%20allows%20interested%20countries%20and%20jurisdictions,implementation%20of%20the%20BEPS%20Package.&text=The%20results%20of%20the%20peer%20reviews%20show%20strong%20implementation%20throughout%20the%20world.
https://www.oecd.org/tax/beps/about/#:~:text=The%20Inclusive%20Framework%20on%20BEPS%20allows%20interested%20countries%20and%20jurisdictions,implementation%20of%20the%20BEPS%20Package.&text=The%20results%20of%20the%20peer%20reviews%20show%20strong%20implementation%20throughout%20the%20world.
https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
https://www.unodc.org/documents/NGO/AU_ECA_Illicit_Financial_Flows_report_EN.pdf
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طرية في طرح نتائج وأفرقة األمم المتحدة الق   مكاتب المنسقين المقيمينمع مالحظة أسبقية  طرية الخاصة،الق  
ملموسة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وإبالغ األولويات الوطنية. وتوفر اللجان اإلقليمية والشبكات الداعمة 

بيان التعاون لعام عالمي استناداً إلى التوجيهات الالزمة في مجال السياسات المعيارية لتعزيز التفاعل الوطني ال
 . بين مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجان اإلقليمية 2016

معت خيارات السياسة العامة  -8 المنصوص عليها تدفقات المالية غير المشروعة واألربعون المتعلقة بالوج 
وما بعده في ثمانية مجاالت مواضيعية، مع روابط بين مختلف  19-في مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد

القضايا التي يجري تناولها ضمن نطاق المجموعات الخمس. ولغرض الدفع نحو األخذ بخيارات السياسة العامة 
لتي وضعتها المجموعة الخامسة بأن بعض جوانب سياسة مكافحة االتدفقات المالية غير هذه، تسلم خطة العمل ا

المشروعة تشمل عدة جهات فاعلة وطنية مما يتطلب تعاوناً دائماً يتجاوز الحدود الوطنية. ولكن، ال تكتسب جميع 
 لمشروعة أسبقية متساوية، الخيارات السياسية الرامية إلى مكافحة األشكال المختلفة للتدفقات المالية غير ا

 كما أنها ال تحظى بالضرورة بتوافق آراء األطراف المتعددة أو حشد الكتلة الحرجة الالزمة إلنفاذها بفعالية. 

وق دم إطار  .(2)بيد أنه ال يوجد حتى اآلن تعريف متفق عليه لما يشكل "تدفقات مالية غير مشروعة" -9
 مفاهيمي للتدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك تعريف وتصنيف موجزان لنطاق قياس هذه التدفقات، 
إلى فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، الذي يضع اإلطار العالمي 

، أقر فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت 2019ل/أكتوبر لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وفي تشرين األو
إلى المستوى مة اهداف التنمية المستدألالعالمي المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة إعادة تصنيف المؤشر 

تنتجها  ، مما يعني أنه واضح من الناحية المفاهيمية وله منهجية ومعايير راسخة دولياً، ولكن البيانات ال(3)يالثان
تدفقات مالية غير ف التدفقات المالية غير المشروعة بأنها "يعر   المفاهيمي هذا اإلطار   .البلدان بعد بشكل منتظم

ويحدد  ."عابرة لحدود البلدان مشروعة في األصل أو في التحويل أو االستخدام؛ وأنها تعكس تبادل القيمة؛ وأنها
الذي يولدها، وهي:  من التدفقات المالية غير المشروعة، وفقاً للنشاطهذا اإلطار المفاهيمي أربع فئات رئيسية 

 الممارسات الضريبية والتجارية؛ واألسواق غير القانونية؛ والسرقة وتمويل اإلرهاب؛ والفساد. 

وتقليدياً، كانت التدفقات المالية غير المشروعة مصنفة ارتباطاً بالفساد، والجريمة، واإلرهاب، والتجارة  -10
الضريبية واألسواق غير القانونية. بيد أن هذه الترسيمات الخطية تظل بعيدة المنال حيث تستخدم عدة قنوات 

ويل غير المشروع. وعند تحديد إجراءات السياسات للتدفقات المالية غير المشروعة إلدامة أي مزيج أو تكوين للتم
 ذات األولوية لمعالجة هذه القنوات، من الضروري التمييز بين التدفقات المالية غير المشروعة القائمة 
على الضريبة والتجارة )التي تقلل مباشرة من اإليرادات الوطنية(، وتلك التي تقوض الشفافية والسالمة المالية، 

وارد المخصصة لالستثمار في التنمية المستدامة )مثل الفساد والجريمة المالية(. وفي السياق األوسع مما يحول الم
للتمويل غير المشروع، يمكن لجميع أشكال إساءة االستخدام، بما في ذلك تلك التي ليست بالضرورة غير قانونية، 

                                                
(2) Inter-Agency Task Force on Financing For Development, Financing for Development Report 2020, p. 47. 

ف فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة نَّ لتيسير تنفيذ إطار المؤشرات العالمي، ص (3)
كل المؤشرات في ثالثة مستويات بحسب مستوى تطورها المنهجي وتوافر البيانات على الصعيد العالمي. مزيد من التفاصيل على الرابط: 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification . 

https://unsdg.un.org/resources/statement-collaboration-between-undg-and-regional-commissions
https://unsdg.un.org/resources/statement-collaboration-between-undg-and-regional-commissions
https://unsdg.un.org/resources/statement-collaboration-between-undg-and-regional-commissions
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification
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واليات القضائية ذات الضرائب المنخفضة، مثل التهرب الضريبي الذي يستمر من خالل المالذات الضريبية أو ال
 أن تلغي األثر اإليجابي لالستثمارات العامة والخاصة والتعاون اإلنمائي الدولي. 

من ضعف جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة نظراً إلى الحاجة  19-وزادت جائحة كوفيد -11
الماسة إلى القيام باستجابات سريعة لضمان توفير الحوافز المرتبطة بالجائحة وعقود الشراء وشبكات األمان 

يل. وبالمثل، األخرى لدعم نفقات الصحة والحماية االجتماعية وتمويل التعافي القوي على المديين المتوسط والطو
ال يزال انعدام األمن اإلقليمي مصدراً يومياً ومسبباً للتدفقات المالية غير المشروعة، سواء كان ذلك نتيجة مباشرة 
 لالحتالل أو النشاط المسلح غير الحكومي أو الهجرة غير المشروعة أو النزوح الدولي. وتعترف خطة العمل 

كأسباب  ضرورة لتلك التحديات ولكنها مطروحة لما تتضمنه من معاييربأن خيارات السياسة العامة ال تتصدى بال
 . وقنوات للتدفقات المالية غير المشروعة

ا   خيارات السياسات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة توليف -ثالثا

أ( خيارات ستخدم معياران متوافقان الختبار األسبقية عند النظر في قائمة خيارات السياسات، وهما: )ي   -12
السياسات التي تحظى باألولوية من المنظورين اإلقليمي والوطني والتي تشكل أهدافاً قريبة المنال؛ )ب( خيارات 

ً للتنفيذ  ً زمنية قصيرة نسبيا على النحو المنصوص عليه في مبادرة  (2022-2021)السياسات التي تتطلب آفاقا
أن تدابير السياسات العامة المالئمة على نحو كاف على المدى وما بعده. غير  19-تمويل التنمية في عصر كوفيد

اجتماع رؤساء الدول والحكومات بشأن القصير قد ال يكون اعتمادها على درجة عالية من السهولة، كما أبرزها 
 .(2020أيلول/سبتمبر  29لمبادرة )ا

تنفيذ كل خيار من خيارات  وقد تم النظر في أمرين داعمين في قائمة خيارات السياسات. أوالً، يمكن -13
ً للسياقين اإلقليمي والوطني،  السياسات بصورة مستقلة عن الخيارات األخرى، بأشكال وتكوينات مختلفة، تبعا
وإن كان العمل األقاليمي المتضافر بشأن بعض تدابير السياسات قد يدفع إلى إنفاذ التزامات عالمية معينة بشأن 

. ثانياً، ال ينبغي اعتبار أي من خيارات السياسات وسيلة واحدة تناسب الجميع. التدفقات المالية غير المشروعة
 مة لكبح قنوات محددة للتدفقات المالية غير المشروعة، وال سيما غير أن الممارسات الجيدة قد توفر موارد قي   

داً شامالً لمكافحة التدفقات المالية  ً لقائمة من خالل بناء القدرات الذي يبرز بوصفه محد   غير المشروعة وفقا
 خيارات السياسات.

وبالمثل، فإن أربعة مستويات من التنافر حاسمة في النهوض بخيارات السياسات المتعلقة بالتدفقات المالية  -14
 غير المشروعة:

 مقابل فيالحاجة الملحة للتعامل مع المخاطر الصحية والتحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية  )أ(
ة الطموح من حيث االستثمار في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة )علماً بأن تكلفة التدفقات المالية محدودي

 التدفقات المالية غير المشروعة(؛ مكافحة في  المستثمرةغير المشروعة أعلى من مجموع األموال 

ود ثغرات وتشوهات في وج مقابلقوة الدفع لرفع كفاءة األموال العامة على المستوى الوطني،  )ب(
 المساءلة والشفافية والنزاهة في البنية العالمية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛
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ً  استمرار اعتبار )ج(  على الرغم ،التدفقات المالية غير المشروعة، في بعض األوساط، مكسباً مفاجئا
 رد المحلية؛من أنها ال تزال تشكل مصدراً يومياً لتهديد جهود تعبئة الموا

االستنسابية  في مقابلطر الضريبية والنقدية والمالية بشكل شامل التردد المستمر في إعادة تنظيم األ   )د(
 في تحقيق المنافسة الضريبية غير المثيرة لالهتمام )مما يدفع إلى نفقات ضريبية مفرطة(، وعدم التردد 
 في الوضع على القائمة السوداء )الذي يؤدي إلى التمويه األخضر وتآكل متطلبات الملكية المفيدة(، وآليات 

 قوق الضرائب التي يستغلها مرتكبو التدفقات المالية غير موحدة  لتسوية المنازعات )التي تترك ثغرات حول ح
 غير المشروعة(. 

ا   النتائج المرتقبة -رابعا

 ومن بين النتائج البارزة التي تسعى المجموعة الخامسة إلى تحقيقها ما يلي: -15

 منهجيات لقياس التدفقات المالية غير المشروعة: إضفاء الطابع المتعدد األطراف تقديم   )أ(
، بهدف وضع مبادئ توجيهية منهجية اإلطار المفاهيمي للقياس اإلحصائي للتدفقات المالية غير المشروعةعلى 

مشروعة القائمة على التجارة والضرائب من خالل تحديد طرق االختبار في إلعادة تقييم التدفقات المالية غير ال
 في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية؛  التجريبيةالبلدان 

رؤية مستقبلية قابلة للتنفيذ بشأن التدفقات المالية غير المشروعة على نطاق منظومة األمم وضع  )ب(
لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وهو اقتراح يجري  )4(المالية"المتحدة: "الميثاق العالمي للثقة والنزاهة 

ً بهدف إطالع الدول األعضاء على تطبيقه خالل الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة  التداول بشأنه حاليا
 ؛(2021)

 لمتاحة، طر امسح تقني للصكوك واأل  إجراء إطار قانوني السترداد األموال:  تصميمالبحث في  )ج(
بما في ذلك تلك التي اعتمدتها األمم المتحدة، وفرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية، ومنظمة التعاون والتنمية 

، بهدف تبسيط استرداد األموال وتسريعه؛ ووضع أساس إلطار قانوني موحد وفقاً لنظرة في الميدان االقتصادي
 ي تتخطى مجرد الفساد وغسل األموال لتشمل التدفقات المالية أوسع إلى التدفقات المالية غير المشروعة الت

 غير المشروعة الضريبية والتجارية؛

التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة: دعم الدول األعضاء في تخفيف وتقييم التحديات معالجة  )د(
 طراف أ من عدةالمقترحة  ،واألدواتالضريبية الناشئة عن الرقمنة، بما في ذلك اآلثار المترتبة على األطر 

 تآكل القاعدة الضريبية، وضرائب الخدمات الرقمية؛حول  ،هابشأنالتي يجري التفاوض و

التجارة غير الورقية لمكافحة التالعب بالفواتير: وضع مذكرة سياسات تحدد المعايير تعزيز  (ه)
اإلطارية اإلقليمية لتضييق الخناق على التالعب المعيارية لرقمنة البيانات وتبادل الوثائق على أساس االتفاقات 

 بالفواتير التجارية.

----- 

                                                
 المختصرة العبارةحيث تدل  ،”Global Pact for T.R.U.S.T and Financial Integrity“بـ باإلنكليزية المعروف الميثاق هو (4)

T.R.U.S.T التالية المفاهيم على: Transparency شفافية؛أو ال Regulation الضوابط؛ أو Universal الشاملة؛ أو Systemic  مستوى علىأو 
 اتخاذ اإلجراءات. أو Taking Actionو األنظمة؛

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_15Oct.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_15Oct.pdf
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