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اإلجراءات المقترحةاالعتبارات العامة و

ذلها التعاون والعمل لتعزيز فعالية الجهود التي تب

أوساط الحكومة، بناء الثقة مع المستثمرين الدوليين و

.التنمية عموما، وفيما بين المواطنين العرب

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

22، إنما تتعلق 16.4ال تقتصر على هدف 

مقاصد أهداف؛
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مشروعةالنظم اإليكولوجية الوطنية واإلقليمية للتدفقات المالية غير ال

،لتدفقات المالية غير المشروعةلمكافحة اوضع استراتيجيات وطنية 

ر هذه للوقوف على أسباب وتأثيونشر الوعي بين مختلف أصحاب المصلحة

ً لمكافحتهاالمطلوبة والتدابير التدفقات  ؛وطنياً وإقليمياً ودوليا

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

ة لجان وطنية تدعمها الهيئات اإلقليمي/إنشاء مجالس

بقيادة جامعة الدول العربية؛

األجهزة ف مختلتبادل المعلومات بين التي تتيح سن التشريعات 

تمكن تبحيث ، وتدقيق البيانات القطرية واإلقليميةالوطنية

.لعمل بفعاليةاللجان الوطنية على /المجالس
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جهود اإلنفاذ والصالحيات ذات الصلة

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

تعزيز المساءلة في

مجال مكافحة 

التدفقات المالية 

غير المشروعة

إنشاء وحدات 

متخصصة في 

مصادرة األصول 

واستردادها

تعزيز التعاون

بين هيئات 

مكافحة الفساد

توسيع نطاق األفعال 

الخاضعة اإلجرامية

للعقوبات وتشديدها                       
بالنظر للطابع عابر الحدود 

للفساد، والجريمة المنظمة، 

والتالعب بالعقود التجارية

اعتماد قوانين إقليمية 

ووطنية مستقلة تحظر 

التدفقات المالية غير 

بدالً من وضعالمشروعة

ةجزئيقوانين غير شاملة 

تحقيق االتساق والكفاءة

معرفة متخصصة بالنُُّظم و

القانونية األجنبية ومعاهدات 

المساعدة القانونية المتبادلة

تعزيز تبادل المعلومات 

بين الجمارك، ووحدات 

االستخبارات المالية، 

وهيئات مكافحة غسل 

األموال، والمؤسسات 

المالية

مكافحة 

التالعب 

بالفواتير 

التجارية



Page 5

الشفافية المالية

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

دعم إمكانية حصول 

السلطات المختصة على 

المعلومات المتصلة 

بالملكية النفعية

ضرورة أن تنظر الحكومات 

في االنضمام إلى اتفاق منظمة 

التجارة العالمية بشأن 

المشتريات المتعددة األطراف

إضافة شروط اإلفصاح 

هذه في إقرارات الذمة 

المالية 

إنشاء آليات 

مستقلة لتتبع /حكومية

وقياس استخراج 

الموارد الطبيعية

يُطلب من الشركات 

المتعددة الجنسيات تقديم 

تقارير عن أرباحها 
Country by Country 

Reporting 
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التهرب من الضرائب وتجنبها

إلى أدنى حد تكييف القواعد الضريبية الدولية للتقليل،✓

؛ممكن، من خسائر اإليرادات في المنطقة

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

ة والمنتديات والشبكات الخاصاألثراالنضمام إلى ✓

؛بتبادل المعلومات الضريبية

.يةإنشاء وحدات التسعير التحويلي داخل السلطات الضريب✓
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االتفاقات التجارية اإلقليمية واالتحاد الجمركي

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

ة من القواعد الالزمضتيضمان إنشاء اتحاد جمركي عربي محكم 

لمكافحة التالعب بالفواتير التجارية

العناية الواجبة للتحقق من هوية العمالء والبرامج من أجل ✓

اإلبالغ عن األنشطة المشبوهة في المصارف

بناء وحدات استخبارات مالية قوية وفعالة وتمكينها✓

الجرائم المالية
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اعتبارات التنمية المستدامة في القواعد التجارية المتعددة 

األطراف

تعزيز اعتبارات التنمية المستدامة في القواعد التجارية•

إصالح منظومة أولويات ضمن وضعها والمتعددة األطراف

؛التجارة العالمية

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

Financing

for

Development

First

معالجة التجارة غير المشروعة بوضوح؛ فنطاقها ومفهومها •

يتطلبان تعريفاً عملياً ومتعدد األطراف؛

دمج اعتبارات التنمية المستدامة في قواعد منظمة التجارة •

مو العالمية، وضمان أن البلدان النامية تحظى بنصيبها من ن

.التجارة العالمية في حال إنهاء جولة الدوحة اإلنمائية
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التجارة مع الكيانات غير الشرعية والمستوطنات

ل دعم وتعزيز جهود وضع قاعدة بيانات دولية للشركات التي لديها أنشطة وأعما•

نية المحتلة؛تجارية مع المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في األراضي الفلسطي

هجٍ التنسيق المؤسسي بين األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، يمكن اعتماد ن  •

ية مماثل داخل منظمة التجارة العالمية بإصدار إعالن وزاري لمكافحة التدفقات المال

سبب غير المشروعة والتالعب بقي م الفواتير التجارية، وال سيما عندما يكون ال

والمصدر والوجهة معروفة؛

ع أطراف ثالثة التي تتمتع بها الدول العربية متفضيلية الالتجارية ترتيبات التوظيف •

.وبيتدفق منتجات المستوطنات على غرار الحظر الذي فرضه االتحاد األورلمكافحة 

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة



شكراً 


