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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

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

 2021 ديسمبر/كانون األول 9-8، القاهرة

 من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 حلقة نقاش: المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية

 معلومات أساسية -أوالا 

 تعمل التدفقات المالية غير المشروعة باستمرار ما يصعّب عملية رصدها. فالقوى التي طبيعة تتغيّر  -1
 تدفع بالمرتكبين  هي نفسها ل الترابط العالمي في مجاالت التجارة والتمويل والنقل واالتصاالتب  س   على تطوير

غير المشروعة بتسرباٍت كبيرة،  تتسبب التدفقات الماليةوإلى طليعة التطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيات. 
ض سيادة م الضريبية، وتخنق التجارة، وتقّو  ظ  الجهود المبذولة في تعبئة الموارد المحلية، وتشوه الن  ت ضعف ف

القانون، وتضر باالقتصاد الكلي، ما يحّول الموارد الحيوية بعيداً عن عملية إعادة البناء على نحو أفضل وتعزيز 
 ، في المساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.19-فيدالمنعة عقب جائحة كو

التمويل العالمي في فأوجه قصور.  2030ويشوب البنية العالمية لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام  -2
االنتشار اختالالت وفجوات وثغرات في القواعد كما في تنفيذها تتيح للتجاوزات الضريبية والفساد وغسل األموال 

البلدان وداخلها. وتشكل األنظمة واألطر المالئمة للمساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية عناصر بين 
 أساسية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

أنشئ الفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية الدولية و -3
وأوكل القرار إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس االقتصادي . 206/74عامة عمالً بقرار الجمعية ال

واالجتماعي إعطاء األولوية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وترسيخ الممارسات الجيدة بشأن إعادة 
سسية والقانونية األصول من أجل تعزيز التنمية المستدامة. ولهذه الغاية، ك لف الفريق باستعراض األطر المؤ

م الحالية، ظ  الدولية القائمة المتعلقة بالمساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية، وتبيان محدوديات الن  
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، سواء كانت مرتبطة (1)والتصدي للتحدي الناشئ عن التدفقات المالية غير المشروعة وتدابير التخفيف الالزمة

المشروعة القائمة على الضرائب أم بالفساد عبر الحدود أم بالجريمة العابرة بالتجارة أم بالتدفقات المالية غير 
عي الفريق إلى تقديم توصيات قائمة على األدلة لسد الثغرات الموجودة، للحدود الوطنية. وعلى هذا األساس، د  

 الية غير المشروعة.وإزالة الحواجز، ومعالجة مكامن الضعف الهيكلية في البنية العالمية للحد من التدفقات الم

ا   التقرير المرحلي للفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز المساءلة والشفافية -ثانيا
 الشؤون المالية الدولية والنزاهة في

ً حدد فيه الثغرات ومكامن الضعف والعوائق 2020في أيلول/سبتمبر  -4  ، أصدر الفريق تقريراً مرحليا
الحد من التدفقات المالية غير المشروعة. وتناول التقرير  ترمي إلىم الحالية التي ظ  ض الن  تزال تقو ّ  التي ال

ب من الضرائب وتجنبها، وغسل األموال في التجارة، والفساد، والجرائم المالية التحديات الناشئة عن التهر  
لمرتكبين. ويخلص التقرير وغيرها، كما حدد عدة نقاط ضعف هيكلية مرتبطة بقنوات التدفق والعوامل التمكينية وا

ً إلى انعدام التنسيق،  إلى أن موارد ضخمة ت سلب بفعل التدفقات المالية غير المشروعة، ويرجع ذلك جزئيا
 والثغرات المنهجية، وضعف إنفاذ المعايير واألطر والقواعد القائمة.

عرقل تصميم اإلصالحات وي برز التقرير أن انعدام الشمولية أسهم في تقويض تنفيذ القواعد الحالية و -5
العالمية الالزمة للحد من التدفقات المالية غير المشروعة. وحسب التقرير، فإّن غياب الهيئات واآلليات المحايدة 
والموثوقة المسؤولة عن جمع البيانات الضريبية والتجارية ودراستها يعوق من إمكانية الحد من هذه التدفقات. 

لعالمية المتعلقة بالمساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية تستدعي اتخاذ وخلص الفريق إلى أن المشاكل ا
التقرير مجموعة من التوصيات لهذه الغاية،  ويتضّمنإجراءات عالمية تشمل بلدان المصدر والعبور والمقصد. 

التقارير العامة ومكافحة  تتناول القضايا العابرة لعدة مجاالت، والتعاون في المسائل الضريبية والمساءلة وتقديم
 الفساد، فضالً عن التعاون الدولي وتسوية المنازعات.

ا   التقرير النهائي للفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز المساءلة والشفافية -ثالثا
 2021والنزاهة في الشؤون المالية الدولية لعام 

فريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز ، اعتمد ال2021شر في شباط/فبراير في تقريره النهائي الذي ن   -6
المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية الدولية نهجاً جديداً لتعزيز النزاهة المالية من خالل اقتراح "ميثاق 
 عالمي"، وهو التزام يتم بموجبه توجيه عائدات التدفقات المالية غير المشروعة المفرج عنها أو المصادرة 

وبتقديم هذا الميثاق العالمي، حددت عدة قيم أساسية بوصفها معايير . 2030إلى تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 
المالية )المساءلة والشفافية  النزاهةعابرة لعدة مجاالت، تدعم الجهود المتعددة األطراف الرامية إلى صون 

ع المستويات على نحٍو متسق وإشراك جميع أصحاب ينبغي تطبيق هذه القيم على جميووالشرعية واإلنصاف(. 
 المصلحة )الدول والشركات والمجتمع المدني وغيرهم(.

                                                
ً في البلدان النامية وحدها 2.5يقدرها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بمبلغ قدره  (1) . تريليون دوالر سنويا

https://unctad.org/news/un-agencies-finalize-framework-measure-illicit-financial-flows. 



E/ESCWA/C.9/2021/CRP.1 

 
-3- 

 

 

توصية لضمان دعم الميثاق العالمي المقترح  14واستناداً إلى النتائج التي توصل إليها الفريق، ق دمت  -7

يتيح أوسع مجموعة ممكنة  يز المساءلة )بماينبغي تدعيم األنظمة الدولية والوطنية لتعزووتنفيذه بفعالية )المرفق(. 
من األدوات لمتابعة الجرائم المالية عبر الحدود(، ولمنع المخالفات والتصدي لإلفالت من العقاب، على أن ي طبّق 

كة بأي عملية مالية. كما يجب معاقبة جميع المرتكبين والجهات التمكينية بالدرجة ذلك على كل األطراف المشار  
 ويجب أن تتسم المعايير التي وضعت لكبح التدفقات المالية غير المشروعة بشرعية واسعة وذلك الكافية. 

سيما فيما يتعلق بالمعايير الضريبية الدولية التي تتطلب  ، العلى نطاق واسعمن خالل صياغتها والتفاوض بشأنها 
اصةً وأن بعض الواليات القضائية تواصل مشاركة شاملة. كما ينبغي إلغاء معايير الشفافية المالية المتباينة، خ

سياسات تعزز السرية المالية. وتدعو الحاجة إلى تحقيق الشفافية عن طريق تعزيز التبادل التلقائي للمعلومات،  سنّ 
والمعلومات المتعلقة بالملكية النفعية، والمحاسبة في الشركات المتعددة الجنسيات، والمشتريات العامة والتعاقد. 

سيما في التعاون الضريبي واسترداد األصول المسروقة للدول.  و الفريق إلى مزيٍد من اإلنصاف، الكما يدع
ويتعين على جميع الشركات أن تدفع حصتها العادلة من الضرائب. وينبغي وضع آليات منصفة ومحايدة للفصل 

 د الموجودات وإعادتها.في المنازعات، وإنشاء آلية وساطة متعددة األطراف لتخطي الصعوبات في استردا

ا   المناقشة -رابعا

تهدف حلقة النقاش إلى معالجة النتائج التي توصل إليها الفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز المساءلة  -8
 والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية الدولية، ودعم جهود الدول األعضاء في مكافحة التدفقات المالية 

 الفريق على الصعيد العالمي، وترسيخها  التي قدمها 14 التوصيات الـ تطويعغير المشروعة. وستبحث في س ب ل 

في السياق اإلقليمي، بغية االلتقاء في المواقف بشأن خارطة طريق عربية للحد من التدفقات المالية غير المشروعة 
 منبراً للحوار حلقة النقاش بجميع جوانبها )التجارة والضرائب والفساد والتمويل واإلرهاب والنشاط التجاري(. وتوفر 

 صحاب المصلحة والخبراء بشأن الخيارات السياسية األنسب للمنطقة العربية في ضوء التحديات الملحة، بين أ
 في محاولٍة لتمهيد الطريق لوضع خارطة طريق إقليمية تؤيد توصيات الفريق في السياقين اإلقليمي والوطني.

ا   المشاركون -خامسا

 المعني بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة  تجمع حلقة النقاش ممثلين من الفريق الرفيع المستوى -9
في الشؤون المالية الدولية، إلى جانب خبراء دوليين وإقليميين معنيين بالتدفقات المالية غير المشروعة. وقد ي دعى 

المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والهيئات التابعة لألمم  ن منممثلوإلى المشاركة أيضاً 
 لمتحدة.ا

ا   دةم  اللغات المعت   -سادسا

 ، مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية.ليزيةكاإلنت جرى المناقشات باللغة  -10
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 مرفق

 توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز المساءلة  
 والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية الدولية

لفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز ا
والشفافية والنزاهة في المساءلة 

 الشؤون المالية الدولية

 

 الوصف التوصيات

 المساءلة -1

دوات القانونية لتعقب الجرائم األ ينبغي لكل البلدان أن تسننن تشننريعات تمنح أكبر قدر ممكن من أ1
 المالية العابرة للحدود.

بغية تسننوية قضننايا الفسنناد عليها  نبغي للمجتمع الدولي أن يضننع معايير دولية مشننتركة ويتفقي ب1
 العابرة للحدود.

والعاملين، وأعضننننناء مجلس  نشنننننطة التجارية أن تحاسنننننب كل المديرين التنفيذيناألينبغي لكل  ج1
غير المشننننروعة أو يسننننمحون بها تحت عباءة أنشننننتطهم  اإلدارة الذين يدعمون التدفقات المالية

 .التجارية

 الشرعية -2
ل إقرار أداة الضنننريبية من خال سنننيما معايير الشنننفافية ضنننريبية دولية، والينبغي إنشننناء قواعد  2

الجميع؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للمجتمع الدولي أن  قانونية مفتوحة وشنننننناملة، يشننننننارك فيها
 .مم المتحدة بشأن الضرائباألبرام اتفاقية إلعملية في يشرع 

 الشفافية -3

البلدان كافة بإنشنننناء سننننجل  موال أن تقومدولية لمكافحة غسننننل األتسننننتلزم عملية إقرار معايير  أ3
المنتفعين بشننأن كل الوسننائل القانونية. ويجب على  مركزي يحتوي على معلومات عن المالكين

 .فصاح عن المعلومات للجمهورإلالبلدان على ا المعايير أن تحث

الجنسنننيات تنشنننر المعلومات  متعددةتحسنننين الشنننفافية الضنننريبية بجعل كل الكيانات الخاصنننة  ب3
 التقارير على أساس كل دولة على حدة. المحاسبية والمالية باعتماد مبدأ تبادل

من شننفافية المشننتريات العامة  لى الجهود الطوعية الحالية، ينبغي لجميع البلدان أن تعززبناًء ع ج3
سننننتجابة ت الطوارئ من أجل االحاال فيذلك إقرار شننننفافية التدابير المتخذة  يف والتعاقدات بما
 .19-كورونا المستجد، كوفيد لجائحة فيروس

 اإلنصاف -4

أن تدفع نصنننننيبها العادل من  سنننننيما الشنننننركات متعددة الجنسنننننيات الينبغي للممولين الدوليين،  أ4
المتحدة بشأن الضرائب أن تنص على فرض ضرائب على  مماألتفاقية الضرائب. كما ينبغي ال

الرقمية مما  الرأسننننمالية. ويجب أن تسننننري الضننننرائب بصننننورة عادلة على الخدمات رباحاأل
 .على أساس أرباح المجموعة العالمية يستلزم فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

التنافس الضنننننريبي، وتجنب دفع  يتعين سنننننن قواعد أكثر إنصنننننافاً، ومنح حوافز أقوى لمكافحة ب4
 .بإبرام اتفاق بشأن وضع حد أدنى عالمي لضريبة الشركات الضريبي بدءاً الضرائب، والتهرب 

مم المتحدة األبموجب اتفاقية  النزاعات الضننريبية فينبغي إنشنناء آلية حيادية ومنصننفة للفصننل ي ج4
 .بشأن الضرائب
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لفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز ا
والشفافية والنزاهة في المساءلة 

 الشؤون المالية الدولية

 

 الوصف التوصيات

 العدالة -5

التغلب على الصننننعوبات التي في طراف لمعاونة البلدان األيتعين إنشنننناء آلية للوسنننناطة متعددة  أ5
 .على الصعيد الدولي وتعزيز التعويضات موال وإعادتهااألتعترض طريق استرداد 

موال األقليمية بغية إدارة إلاالتنمية  ينبغي اسننتخدام حسننابات الضننمان المجمد التي تديرها بنوك ب5
 .بشكل قانوني المجمدة/المصادرة لحين إعادتها

 العوامل التمكينية -6

الماليين والقانونيين والمحاسنننننبين  ينبغي للحكومات أن تضنننننع معايير/إرشنننننادات دولية للمهنين أ6
 سترشاد برأي المجتمع الدولي.الصلة مع اال وغيرهم من أصحاب المهن ذات

ئمة للتنظيمات طر الوطنية المالفي األيتعين على الحكومات أن ت كيف المعايير العالمية للمهنيين  ب6
 والرقابة.

 الجهات من غير الدول -7

نسان، المدافعين عن حقوق اإل أدنى من المعايير بشأن حماية اً على المجتمع الدولي أن يضع حد أ7
ين عن المخالفات. كما يجب على ، والمبلّغسنننتقصنننائيينودعاة مكافحة الفسننناد، والصنننحفيين اال

ً  فيتضمين هذه المعايير  فيتنظر  الدول أن  .صك دولي ملزم قانونيا

 .الدولية بفعالية وكفاءة منتديات صنع السياسات فيينبغي إشراك المجتمع المدني  ب7

 التعاون الدولي -8

ي يجري تقاسنننننمها تبالمعلومات ال تقاسنننننم المعلومات فيما يتعلق فيينبغي وضنننننع حد للتباينات  أ8
 .المعلومات البلدان الحصول على غراض ضريبية حتى يتسنى لجميعأل

كممارسة موحدة لمكافحة جميع أنواع  يجب إتاحة التبادل الحر للمعلومات على الصعيد الوطني ب8
 .التدفقات غير المشروعة

إنفاذ القانون، والجمارك،  يوصننننننى بتعزيز تبادل المعلومات على المسننننننتوى الدولي بين جهات ج8
 .خرىوالسلطات األ

 الديناميكية -9

الوقت المناسننب بشننأن التدفقات في يتعين على المنظمات الدولية أن تسنندي النصننح والمشننورة  أ9
 .تحديث اإلجراءات والقواعد والسياسات بصورة منتظمة المالية غير المشروعة حتى يتسنى

ً  ب9  .ةاستجابةً للمخاطر الجديد يجب على الحكومات تعديل أنظمتها الوطنية والدولية ديناميكيا

 بناء القدرات -10

تحقيق التنمية المسنننتدامة  يوصنننى بإنشننناء ميثاق دولي بشنننأن إرسننناء نظام للنزاهة المالية بهدف أ10
السننننياق، يوصننننى بتوسننننيع نطاق بناء القدرات القائم  نفس فيلتنسننننيق مسننننألة بناء القدرات. و

 .موالالضريبي والفساد وغسل األموال والجريمة المالية واسترداد األ حتيالالللتصدي ل

المنافع العامة حتى يتسنى تقليل تكلفة  يتعين على المجتمع الدولي تمويل عمليات إنشاء وصيانة ب10
 .المالية تنفيذ التزامات النزاهة

بحاث بشأن ألجراء اإلوالجريمة  مم المتحدة المعني بالمخدراتاأليوصى بتعزيز قدرات مكتب  ج10
خرى بهدف اسنتراتيجي هو تحسنين ألالمنظمات الدولية ا ذلك التعاون مع في مكافحة الفسناد بما

 .القدرات والمساعدات التقنية فاعلية بناء
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لفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز ا
والشفافية والنزاهة في المساءلة 

 الشؤون المالية الدولية

 

 الوصف التوصيات

 البيانات -11

جمالية إلالبيانات الوطنية ا وصنننى بإنشننناء مركز لرصننند الحقوق الضنننريبية بغية جمع ونشنننري أ11
 .الضريبي على أساس عالمي والمفصلة عن فرض الضرائب والتعاون

القانونية المتبادلة ومجهودات اسننترداد  تعيين جهة لجمع البيانات ونشننرها عن المسنناعداتيجب  ب11
 .موالألا

ذلك  في موال بماألمكافحة غسنننل ا يجب تعيين جهة لجمع البيانات ونشنننرها بشنننأن إنفاذ معايير ج11
 .المنتفعين بالمالكين ةالمعلومات الخاص

 عمليات استعراض -12
 التنفيذ

لمكافحة الفسنننناد حتى تكون شنننناملة  مم المتحدةألبتحديث آلية اسننننتعراض تنفيذ اتفاقية ايوصننننى  أ12
 .خاصية الرصد سيما الوجامعة وحيادية وشفافة 

ليات آللمكافحة الفسننننننناد وكذلك ا مم المتحدةأليوصنننننننى بتحديث آلية اسنننننننتعراض تنفيذ اتفاقية ا ب12
 .الفاعليةالتكرار وزيادة  خرى لمراجعة النظراء للحد منألا

 الحوكمة الوطنيةنظم  -13
بكفاءة من النزاهة المالية  ينبغي للحكومات أن ت نشننننئ آليات حوكمة وطنية قوية ومنسننننقة تعزز 13

 .تقيّم أداءها ستعراضات الوطنية التيإلى نشر اال ضافةإلبهدف تحقيق التنمية المستدامة با

 الحوكمة العالميةنظم  -14

جتماعي لتناول قتصننادي واالالا المجلس فيلية تنسننيق عالمية شنناملة وشننرعية آيوصننى بإنشنناء  أ14
 .النزاهة المالية على أساس نظامي

معنية بالشؤون الضريبية تحت  على الهياكل القائمة، يوصى بإنشاء جهة حكومية دولية استناداً  ب14
 .مم المتحدةألمظلة ا

موال ارتكازاً ألبمكافحة غسننل ا دولية وشنناملة معنيةيوصننى بإنشنناء لبنة قانونية لهيئة حكومية  ج14
 .جراءات الماليةإلالمالية المعنية با على الجلسة العامة لفرقة العمل

هيئة  فيالمتحدة لمكافحة الفسنناد  ممألاتفاقية ا فيطراف ألدماج مؤتمر اإليوصننى بتصننميم آلية  د14
 .جتماعيالقتصادي واالا التنسيق تحت رعاية المجلس

----- 
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