
إرساء نظام للنزاهة المالية

بهدف تحقيق التنمية المستدامة



اإلطار العام

افيةوالشفالدوليةالماليةبالمساءلةالمعنيالمستوىالرفيعالفريقإطالقتم  •

ملألمالعامةللجمعيةوالسبعينالرابعةالدورةرئيسمنكلمنبمبادرةوالنزاهة

آذارفيواإلجتماعياإلقتصاديللمجلسوالسبعينالخامسةالدورةورئيسالمتحدة

تمويلعلىأثارهاودراسةالحالية،النظمفيالكائنةالقصورأوجهتقييمبغية2020

.2030لعامالمستدامةالتنميةخطةأهداف

سألةمإلىفباإلضافة.المبذولةالسابقةالمجهوداتانتهتحيثمنالفريقعمليبدأ•

كذلكريقالفيُعنىاألموال،واستردادوإيقافهاالمشروعةغيرالماليةالتدفقاتتعقب

دةاألموالمنباالستفادة" ."المستدامةالتنميةأهدافلتمويلالُمسترَّ

لنزاهةواوالشفافيةالماليةالمساءلةفيالتهاونأنالمستوىالرفيعالفريقيرى•

ضوهو.والمداخيلالعائداتتحصيلعلىالدولقدرةمنيقل ص رةاألسجهوديقو 
.المستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيالدولية



اإلطار العام

:إلىالمستوىالرفيعالفريقدعوةتم ت

والقانونية؛المؤسسيةالدوليةالقائمةاألطرإستعراض•

تطبيقها؛وبكيفي ةبهاالمتعلقةالضعفومكامنوالمعوقاتالثغراتتحديد•

فافيةوالشالماليةالمساءلةأنظمةجعلوكيفيةكمااألدلة،علىقائمةتوصياتتقديم•

وعالمية؛وفعاليةومتانةشموليةأكثروالنزاهة

.الضعفومكامنوالمعوقاتلثغراتلالتصديسبلإقتراح•



نتائج العمل التحليلي

ه،الدوليةالماليةيرعىالذيالحاليالنظامإن• ليةماتدفقاتمنيرافقهمامعمشو 

قبال  مستأيضا  تسلبالتياألموالمصادرة:مزدوجةسرقةتمثلالتيمشروعةغير

.أفضل

ويدفعالموارد،ويستنزفالسياساتجدوىفيالجمهورثقةالوضعهذايقوض•

اتالتحديلمجابهةالمبذولةالجهودويعرقلالفقر،براثنفيالوقوعإلىبالناس

.المناخوأزمة19-كوفيدجائحةذلكفيبماالعالمية،

السالمتحققأنالدولبإمكانالعالمية،الماليةشؤوننزاهةتعزيزخاللمن•

.المستقبلوفياآلنبأسرهوللكوكبللشعوبأفضلنحوعلىواإلزدهار



نتائج العمل التحليلي

الحالية،مالنظفيالكائنةالقصورأوجهتقييمالمستوىالرفيعالفريقواليةتشمل•

بلسبشأنالتوصياتوتقديمالمستدامة،التنميةأهدافتمويلعلىأثارهاودراسة

ههذفإنالمشروعة،غيرالماليةالتدفقاتحجمإلىوبالنظر.للتحدياتالتصدي

.بهااالحتفاظأواستردادهاتمإذاهائلةتحوليةإمكانياتعلىتنطويالموارد

حريرتبغيةمبدئيمخططالفريقوضعالمجال،هذافىالعملمنعقودعلىتأسيسا  •

دامةالمستالتنميةوتحقيقالمشروعةغيرالماليةالممارساتمنالعالمياإلقتصاد

.مكانكلوفي،للجميع



: نهج جديد

النزاهة المالية لتحقيق التنمية المستدامة  

:نظاميحل  تتطلبنظاميةمشكلة•

تحقيقليسعىأنالنهجلهذاوينبغي.«بأكملهاالبيئة»معالتعاملأساسعلىقائمنهج

الذياألمروهوالمستدامة،التنميةتحقيقبهدفالنزاهةتعزيز:وهوآالواحدهدف

ةهندسوإعادةالسياسات،أطروتقويةالنزاهة،قيمدعم:إجراءاتثالثةاتخاذيستلزم

.المؤسساتبنيان



: نهج جديد

النزاهة المالية لتحقيق التنمية المستدامة  

الماليةواإلقتصاديةاألنشطةجميعأن“المستدامةالتنميةبهدفالماليةالنزاهة”تعني•

المشروعةالماليةوالمعاييرالقواعدمحتوىمعيتوافقبشكلتنف ذأنيجب

.حقيقهاتفيوتسهمبلالمستدامة،التنميةمعتماماتتوافقأنبدالوالتي،وروحيتها

منرأكبقدرا  المستدامةالتنميةتحقيقبهدفالماليةللنزاهةنظامإرساءيتطلب•

علىالتعاونمنوالمزيدكماالمعززة،والمساءلةالقوية،والمؤسساتالشفافية

يفالجميعيسهمحيثالعالمي،والمستوىاإلقليميوالمستوىالوطنيالمستوى

.الماليةالنزاهةتحقيق



:  عالميميثاق 

امةالمستدبهدف تحقيق التنمية للنزاهة المالية نظام إرساء 

لنزاهةالتعزيزشاملةإجراءاتاتخاذعلىخاللهمنالعالمبلدانجميعتتفقميثاقهو•

منحققةالمتالعائداتباستخدامواإللتزامالمستدامة،التنميةأجلمنوتقويتهاالمالية

.المستدامةالتنميةأهدافإلنجازاإلستثماراتمنالمزيدتنفيذفياإلجراءهذا

:هائلةفجوةسدإلىيؤدي،بحكمةاألموالهذهاستخدامإن•

فيائهااخفمنبدلفيها،تحققتالتيوالبالدالناسمنفعةلتحقيقاستخدامهايمكن

اتاستثمارفياألموالتلكباستخدامالحكوماتإلتزاممعالخارجية،المتاهاتإحدى

.المستدامةالتنميةأهدافتحقيقإلىراميةإضافية



الموارد التي من المتوقع كسبهاحجم 

اوالتلمحوالتصديالقانونية،المخالفاتومنعالمساءلة،تعزيزللقوانينينبغي•

جاريةالتاألنشطةعلىيتعينكما.كافةالمعامالتجوانبكلعلىالعقوبةمناإلفالت

كلوعلى.عنهايتغافلأوالمشروعةغيرالماليةالتدفقاتيؤيدمنكلتحاسبأن

.والمتواطئينالجناةجميععلىرادعةعقوباتفرضتكفلأنالبلدان

ةالماليللنزاهةنظامإرساءخاللمنالعالميكسبهاأنيتوقعالتيالمواردحجمإن•

اطنالموإنذلك،ومع.العاديالمواطنعقليتخيلهأنمنأكبرالتنميةتحقيقبهدف

الغالمبهذهاستردادمناستفادةأقصىيستفيدسوفالذيهومكانكلفيالعادي

.المستدامةالتنميةتحقيقبهدفالماليةللنزاهةنظامإرساءعند



الموارد التي من المتوقع كسبهاحجم 

اإلجماليالمحليالناتجمن%10إلىيصلماالخارجيةالماليةاألصولتساويقد•

.العالمي

خاللمنالعالمفيالخاصةالثروةمندوالرترليونبسبعةيقدرماتوجيهيتم•

.اآلمنالمالذوبلدانالسريةتوفرالتيالقضائيةالواليات

الةقضائيوالياتعنالجنسياتالمتعددةالشركاتبحثأوالشركاتأرباحنقلإن•

بينمايتراوحمبلغافعليااألرباحتلكفيهاتتحققالتيالبلدانتكلفالضرائبتفرض

.سنويادوالرمليار600إلى500



الموارد التي من المتوقع كسبهاحجم 

خاللمنلغسلهيتعرضالعالمياإلجماليالمحليالناتجمن%2.7إلىيصلما•

.مجرمين

دوالرمليار40و20بينمايتراوحماإلىالعالمحولأنواعهابجميعالرشوةتصل•

.السنةفيتقريبا



THE SCALE OF 

RESOURCES WE 

STAND TO GAIN
The resources drained by corruption, 

money laundering and tax abuses are of 
a scale that is unfathomable by ordinary 

citizens. And yet, it is ordinary citizens, 
everywhere, who stand to gain the most 

from their recovery when financial 
integrity for sustainable development is 

realized.
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$1.6 trillion
or 2.7%of global GDP lost in money 

laundering by criminals, including 

drug traffickers 

and organized crime

10%
of world GDP may be held in 

offshore financial assets

$500-600 billion
a year lost from profit-shifting by 

multinational 

enterprises

of private wealth is 

hidden in haven 

countries

$7 trillion$20-40 billion
a year estimates in bribes 

received by public officials in 

developing and transitioning 

countries

FACTI REPORT – FEBRUA RY 2021          FACTIPANEL.ORG



معا  لبناء مستقبل أفضل

توصيات الفريق الرفيع المستوى

المساءلة•

الشرعية•

الشفافية•

العدالة واإلنصاف•

القيم

المتواطئون•

المجتمع المدني واإلعالم•

التعاون الدولي وتبادل المعلومات•

إقرار الدينامية في صنع السياسات وإنفاذها•

بناء القدرات•

السياسات

جمع البيانات ونشرها•

إستعراض عملية التنفيذ•

الترتيبات الوطنية للحوكمة•

ترتيبات الحوكمة العالمية•

المؤسسات



توصيات الفريق الرفيع المستوى األربعة عشرة

القيم

المساءلة

لمنعالتشريعاتسن•

.العقابمناإلفالت

بغيةمشتركةمعايير•

.الفسادقضاياتسوية

المديرينمحاسبة•

.اإلدارةمجلسوأعضاء

الشرعية

المتحدةاألممإتفاقية•

.الضريبية

الشفافية
اإلنصاف 
والعدالة

يحتويمركزيسجلإنشاء•

المالكينعنمعلوماتعلى

.المنتفعين

علىمفصلةتقاريرنشر•

.حدةعلىدولةكلأساس

اتالمشتريشفافيةتعزيز•

.العامة

األرباحعلىالضرائب•

علىوالضرائبالرأسمالية

سياقفيالرقميةالخدمات

.المتحدةاألمممعاهدة

علىللضريبةعالميأدنىحد•

أرباحأساسعلىالشركات

.العالميةالمجموعة

فيللفصلومنصفةحياديةآلية•

.الضريبيةالنزاعات

.األموالالستردادالوساطةآلية•

بغيةالمجمدالضمانحسابات•

.المجمدةاألموالإدارة



المساءلة

انونيةالقاألدواتمنممكنقدرأكبرتمنحتشريعاتتسنأنالبلدانكلعلىينبغي•

1)للحدودالعابرةالماليةالجرائملتعقب A).

تسويةيةبغعليهاويتفقمشتركةدوليةمعاييريضعأنالدوليالمجتمععلىينبغي•

1)للحدودالعابرةالفسادقضايا B).

ين،والعاملالتنفيذينالمديرينكلتحاسبأنالتجاريةاألنشطةكلعلىينبغي•

يسمحونأوالمشروعةغيرالماليةالتدفقاتيدعمونالذيناإلدارةمجلسوأعضاء

1)التجاريةأنشتطهمعباءةتحتبها C).



الشرعية

إقرارخاللمنالضريبيةالشفافيةمعاييرسيماوالدولية،ضريبيةقواعدإنشاءينبغي•

بغيينالغاية،لهذهوتحقيقا  الجميع؛فيهايشاركوشاملة،مفتوحةقانونيةأداة

.(2)ئبالضرابشأنالمتحدةاألمماتفاقيةإلبرامعمليةفييشرعأنالدوليللمجتمع



الشفافية

بإنشاءكافةالبلدانتقومأناألموالغسللمكافحةدوليةمعاييرإقرارعمليةتستلزم•

الوسائلكلبشأنالمنتفعينالمالكينعنمعلوماتعلىيحتويمركزيسجل

.جمهورللالمعلوماتعناإلفصاحعلىالبلدانتحثأنالمعاييرعلىويجب.القانونية

تنشرالجنسياتالمتعددةالخاصةالكياناتكلبجعلالضريبيةالشفافيةتحسين•

كلأساسعلىالتقاريرتبادلمبدأباعتمادخاصتهاوالماليةالمحاسبيةالمعلومات

3)حدةعلىدولة B).

افيةشفمنتعززأنالبلدانجميععلىينبغيالحالية،الطوعيةالجهودعلىبناء  •

حاالتفيالمتخذةالتدابيرشفافيةإقرارذلكفيبماوالتعاقداتالعامةالمشتريات

3)كورونافيروسلجائحةاإلستجابةأجلمنالطوارئ C).



اإلنصاف

العادلبهمنصييدفعواأنالجنسياتالمتعددةالشركاتسيماالالمكلفين،علىينبغي•

فرضعلىتنصأنالضرائببشأنالمتحدةاألممالتفاقيةينبغيكما.الضرائبمن

علىعادلةبصورةالضرائبتسريأنويجب.الرأسماليةاألرباحعلىضرائب

علىالجنسياتالمتعددةالشركاتعلىالضرائبفرضيستلزممماالرقميةالخدمات

4)العالميةالمجموعةأرباحأساس A).



اإلنصاف

وتجنببي،الضريالتنافسلمكافحةأقوىحوافزومنحإنصافا ،أكثرقواعدسنيتعين•

لميعاأدنىحدوضعبشأناتفاقبإبرامبدءا  الضريبيوالتهربالضرائب،دفع

4)الشركاتلضريبة B).

األممتفاقيةابموجبالضريبيةالنزاعاتفيللفصلومنصفةحياديةآليةإنشاءينبغي•

4)الضرائببشأنالمتحدة C).



العدالة

صعوباتالعلىالتغلبفيالبلدانلمعاونةاألطرافمتعددةللوساطةآليةإنشاءيتعين•

ويضاتالتعوتعزيزالدوليالصعيدعلىوإعادتهااألموالاستردادطريقتعترضالتي

(5 A).

Escrow)المجمدالضمانحساباتاستخدامينبغي• accounts)بنوكتديرهاالتي

إلىنيقانوبشكلإعادتهالحينالمصادرة/المجمدةاألموالإدارةبغيةاإلقليميةالتنمية

5)مستحقيها B).



توصيات الفريق الرفيع المستوى

السياسات

المتواطئون
الجهات من 
غير الدول 

التعاون 
الدولي

ةالديناميكي
بناء 
القدرات

إرشادات/معايير•

.دولية للمهنين

األطر الوطنية •

.للمتواطئين

للتبايناتحدوضع•

اتالمعلومتقاسمفي

.الضريبية

الحرالتبادلإتاحة•

علىللمعلومات

.الوطنيالصعيد

تبادلتعزيز•

علىالمعلومات

.الدوليالمستوى

منأدنىحد  •

.الحمايةمعايير

المجتمعإشراك•

صنعفيالمدني

.ةالدوليالسياسات

النصحإسداء•

قبلمنوالمشورة

.الدوليةالمنظمات

األنظمةتعديل•

والدوليةالوطنية

للمخاطرإستجابة  

.الجديدة

بشأندوليميثاق•

للنزاهةنظامإرساء

.المالية

عملياتتمويل•

وصيانةإنشاء

.العامةالمنافع

األممقدراتتحسين•

إلجراءالمتحدة

بشأناألبحاث

.الفسادمكافحة



المتواطئون

ونيينوالقانالماليينللمهنيندوليةإرشادات/معاييرتضعأنالحكوماتعلىينبغي•

المجتمعبرأياإلسترشادمعالصلةذاتالمهنأصحابمنوغيرهموالمحاسبين

6)الدولي A).

المالئمةيةالوطناألطرفيللمهنيينالعالميةالمعاييرتُكيفأنالحكوماتعلىيتعين•

6)والرقابةللتنظيمات B).



الجهات من غير الدول

قوقحعنالمدافعينحمايةبشأنالمعاييرمنأدنىحديضعأنالدوليالمجتمععلى•

المخالفاتعنوالُمبلغ يناالستقصائيين،والصحفيينالفساد،مكافحةودعاةاإلنسان،

كصفيالمعاييرهذهتضمينفيتنظرأنالدولعلىيجبكما.الفسادكاشفيأو

7)قانونيا  ملزمدولي A).

وكفاءة صنع السياسات الدولية بفعاليةفي منتديات ينبغي إشراك المجتمع المدني •

(7B.)



التعاون الدولي

يجريتيالبالمعلوماتيتعلقفيماالمعلوماتتقاسمفيللتبايناتحدوضعينبغي•

.(8A)تالمعلوماعلىالحصولالبلدانلجميعيتسنىحتىضريبيةألغراضتقاسمها

ةلمكافحموحدةكممارسةالوطنيالصعيدعلىللمعلوماتالحرالتبادلإتاحةيجب•

8)المشروعةغيرالتدفقاتأنواعجميع B).

الحيةالصذاتالسلطاتبينالدوليالمستوىعلىالمعلوماتتبادلبتعزيزيوصى•

8)األخرىوالسلطات،والجمارك،القانونإلنفاذ C).



الدينامية في صنع السياسات وإنفاذها

شأنبالمناسبالوقتفيوالمشورةالنصحتسديأنالدوليةالمنظماتعلىيتعين•

ياساتوالسوالقواعداإلجراءاتتحديثيتسنىحتىالمشروعةغيرالماليةالتدفقات
9)منتظمةبصورة A).

خاطرللماستجابة  ديناميكياوالدوليةالوطنيةأنظمتهاتعديلالحكوماتعلىيجب•

9)الجديدة B).



بناء القدرات

نميةالتتحقيقبهدفالماليةللنزاهةنظامإرساءبشأندوليميثاقبإنشاءيوصى•

بناءنطاقعبتوسييوصى،السياقنفسوفي.القدراتبناءمسألةلتنسيقالمستدامة

لماليةاوالجريمةاألموالوغسلوالفسادالضريبيلالحتيالللتصديالقائمالقدرات
10)األموالاستردادولجهةكما A).

يتسنىحتىالعامةالمنافعوصيانةإنشاءعملياتتمويلالدوليالمجتمععلىيتعين•
10)الماليةالنزاهةالتزاماتتنفيذتكلفةتقليل B).

بحاثاألإلجراءوالجريمةبالمخدراتالمعنيالمتحدةاألمممكتبقدراتبتعزيزيوصى•

بهدفاألخرىالدوليةالمنظماتمعالتعاونذلكفيبماالفسادمكافحةبشأن
10)التقنيةوالمساعداتالقدراتبناءفاعليةتحسينهواستراتيجي C).



توصيات الفريق الرفيع المستوى

المؤسسات

البيانات

الحقوقلرصدمركز•

.الضريبية

حولالبياناتلجمعجهة•

.األموالإسترداد

حولالبياناتلجمعجهة•

.األموالغسل

إستعراض 
يذعملية التنف

الترتيبات

الوطنية 
للحوكمة

ترتيبات 

الحوكمة 
العالمية

وطنيةحوكمةآليات•

.ومنسقةقوية

فيوشرعيةشاملةعالميةتنسيقليةآ•

.واالجتماعياالقتصاديالمجلس

بالشؤونمعنيةدوليةحكوميةجهة•

.الضريبية

دوليةحكوميةلهيئةقانونيةلبنةإنشاء•

.األموالغسلبمكافحةمعنيةوشاملة

فياألطرافالدولمؤتمردماجإ•

ادالفسلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقية

لسالمجرعايةتحتالتنسيقهيئةفي

.واالجتماعياالقتصادي

استعراضآليةتحديث•

األمماتفاقيةتنفيذ

.ادالفسلمكافحةالمتحدة

األخرىاآللياتتحديث•

.اءالنظرلمراجعة



البيانات

اليةاإلجمالوطنيةالبياناتونشرجمعبغيةالضريبيةالحقوقلرصدمركزإنشاء•
11)عالميأساسعلىالضريبيوالتعاونالضرائبفرضحولوالمفصلة A).

تومجهوداالمتبادلةالقانونيةالمساعداتحولونشرهاالبياناتلجمعجهةتعيين•
11)األموالاسترداد B).

ذلكفيابماألموالغسلمكافحةمعاييرإنفاذبشأنونشرهاالبياناتلجمعجهةتعيين•
11)المنتفعينبالمالكينالخاصةالمعلومات C).



إستعراض عملية التنفيذ

شاملةكونتحتىالفسادلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقيةتنفيذاستعراضآليةتحديث•
monitoring(12الرصدخاصيةسيماالوشفافةوحياديةوجامعة A).

آللياتاوكذلكالفسادلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقيةتنفيذاستعراضآليةتحديث•
peer)النظراءلمراجعةاألخرى review)12)الفاعليةوزيادةالتكرارمنللحد B).



الترتيبات الوطنية للحوكمة

فعالةورةبصتعززومنسقةقويةوطنيةحوكمةآلياتتنُشئأنالحكوماتعلىينبغي•

اتاالستعراضنشرإلىباإلضافةالمستدامةالتنميةتحقيقبهدفالماليةالنزاهة
.(13)أدائهاتقُيمالتيالوطنية



ترتيبات الحوكمة العالمية

تتناولواالجتماعياالقتصاديالمجلسفيوشرعيةشاملةعالميةتنسيقليةآإنشاء•
14)نظاميأساسعلىالماليةالنزاهة A).

بيةالضريبالشؤونمعنيةدوليةحكوميةجهةإنشاءالقائمة،الهياكلعلىاستنادا•
14)المتحدةاألمممظلةتحت B).

ارتكازااألموالغسلبمكافحةمعنيةوشاملةدوليةحكوميةلهيئةقانونيةلبنةإنشاء•
14)الماليةباإلجراءاتالمعنيةالماليةالعمللفرقةالعامةالجلسةعلى C).

فيسادالفلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقيةفياألطرافالدولمؤتمرإلدماجآليةتصميم•
14)واالجتماعياالقتصاديالمجلسرعايةتحتالتنسيقهيئة D).


