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 حقوق اإلنسان مجلس
 والثالثونالحادية الدورة 
 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنساان  المدنياة والسياةاية واصادياادية 
    واصجدماعية والثقافية  بما في ذلك الحق في الدنمية

الدراةااة النئاةيااة عااف الداادفقاة الماليااة عيااو الم ااووعة  وحقااوق اإلنسااان    
أعدها الخبيو المسادق  المعناي الدي ، 2030وخطة الدنمية المسددامة لعام 

يدياا  بئااا مااف الدزاماااة ماليااة دوليااة  بآثااار الااديون الخارجيااة للاادو   ومااا
أخوى عليئا  في الدمدع الكاما  بجمياع حقاوق اإلنساان  وخالاة الحقاوق 

 اصاديادية واصجدماعية والثقافية
 

 مذكوة مقدَّمة مف األمانة  
 

اإل ســاإ الدسا ــن النةاعجمــن عــن التــدة ا  املالجمــن تتشــ ا األما ــن حتــ إ  جمــ  قو   ــ    ــ    
، الـــع هعـــدريا اسبـــمل املســـت   2030غـــمل املشـــ وعن و  ـــ   اإل ســـاإ واملـــن التنمجمـــن املســـتدامن ل ـــا  

امل ـــآ حتر ـــاس الـــدي إ اساسججمـــن ل ـــدول، ومـــا يتمـــ  دـــا مـــن التاامـــا  مالجمـــن  ولجمـــن هاـــ   ع جمةـــا،   
اصــن او ـــ   اديتمـــا ين وادجتماعجمـــن والن اةجمـــن، اـــ اإ التمتــا المامـــ  حمجمـــا   ـــ   اإل ســـاإ، وا

. وريــ ا الدسا ــن 28/5و 25/9حتــاحت   حت ري  سةســمه، وريــه الدسا ــن امل د مــن عمــسس حت ــ اس  ا  ــ  
ــ  الدسا ــن املليتــن ل قبــمل املســت    ال  جم ــن  ( وذلــب حتــال بجما حت ــدس هبــ  A/HRC/28/60النةاعجمــن تمم 

الجمــن غــمل املشــ وعن املتمــ ن حتاللــ اع ا التةــ  ج اللــ ي  مــن جا ــ  مــن التيمــجم  ع ــف التــدة ا  امل
األةــــ ا  ذو  األسصــــدة املالجمــــن اللــــقمن والتةــــ  ج اللــــ ي  التوــــاس  عــــن   يــــ  التسعــــ  حتــــالي اتمل 
التواسيــن وبنــ   ةــا اللــ اع  مــن جا ــ  الشــ با  عــ  ال  نجمــن. ويســ   اسبــمل املســت     ريــ ا 

اوــد مــن التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن ومــن التوــاو ا  اللــ يبجمن ريــ  الدسا ــن  ووــاس ميا ريــا هإ 
همــ  د حتــد منــف لــجم  ة ــو إلعمــال   ــ   اإل ســاإ ولمــن هيلــاس لتح جمــ  هريــداا التنمجمــن املســتدامن، 
 وري  خيتتم الدسا ن حتت صجما  م ج ةن قو الدول واملنظما  الدولجمن واجلةا  الياع ن غمل اوم مجمن.
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ةية الدي أعدها الخبيو المسدق  المعني بآثار الاديون الخارجياة الدراةة النئا  
يدياا  بئااا مااف الدزاماااة ماليااة دوليااة أخااوى عليئااا  فااي الدمدااع  للاادو   ومااا

الكام  بجميع حقاوق اإلنساان  وخالاة الحقاوق اصادياادية واصجدماعياة 
 والثقافية
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 مقدمة -أوصا  
 
ــــاس الــــدي إ مــــن  25/9  ــــ    ــــ    ــــ   اإل ســــاإ   يــــ اسا  -1 ــــمل املســــت   امل ــــآ حتر  اسب

  التمتــا المامــ  حمجمــا ع جمةــا، ومــا يتمــ  دــا مــن التاامــا  مالجمــن  ولجمــن هاــ    ،اساسججمــن ل ــدول
، هإ ي ــد  سا ــن هاــ   لتح جمــ    ــ   اإل ســاإ، وااصــن او ــ   اديتمــا ين وادجتماعجمــن والن اةجمــن

الســ   ل تــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن   التمتــا حب ــ   اإل ســاإ    ــجما  املــن التنمجمــن ملــا التــ  مل 
، وهإ ي ـــد  قو   ـــ    ـــ   اإل ســـاإ  سا ـــن مليتـــن    وستـــف النامنـــن وال شـــ ين 2015حت ـــد عـــا  

 جم ـــن و سا ـــن ياعجمـــن    وستـــف اوا يـــن والنس ـــا. وحت ـــد هإ عـــ ا اسبـــمل املســـت    سا ـــتف املليتـــن  ال  
A/HRC/28/60 هإ يشـــاس    املـــلو  الـــدو   28/5(،   ـــ  منـــف   ـــ    ـــ   اإل ســـاإ   يـــ اساا

النالث لتم ي  التنمجمن وهإ ي  د اجتمـا  اـ اء حتشـ إ مسـ لن األمـ ال املت تجمـن مـن ممـدس غـمل مشـ و  
 حتغجمن ق ساج  تاعج ري ا ادجتما     سا تف النةاعجمن.

  جمــ  ا ــاس التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن ع ــف التمتــا حب ــ   وي  ــ  اسبــمل املســت   حتمل ــ   -2
 ــ  ل املــ اس  حت جمــداس عــن األ شــملن البالغــن األلجمــن ل  لــاء ع ــف  اإل ســاإ، وريــه التــدة ا  الــع  مــن هإ

ــــن املســــتدامن وبــــ لب إلعمــــال او ــــ   اديتمــــا ين  الي ــــ  ولتح جمــــ  التنمجمــــن اديتمــــا ين وادجتماعجم
اةجمـــن واملد جمـــن والسجما ـــجمن واوـــ    التنمجمـــن. بـــ لب، تيســـةم التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل وادجتماعجمـــن والن 

املشــ وعن   تــ ابم  يــ إ د  مــن  ّم ةــا حتــالنظ  قو هإ اوم مــا  امليت ــ ة قو اإليــ ا ا  ا  جمــن يــد 
 ت و  قو ادي اا اساسجه.

ال  جم ــن استامجمــن ل مــلو  و  ، يــد  اسبــمل املســت   ت  جم ــا  حتشــ إ مشــ  2015و  هياس/مــاي   -3
لتم يــ  التنمجمــن امل  ــ     ه يــ  هحتاحتــا، م ج ةــن قو عجمــا الــدول األعلــاء. ويــد سّبــا  النالــث الــدو  

مدااستــف ع ــف  ــماإ   جمــ  اتســا  هةلــ  حتــا ال  جم ــن استامجمــن وادلتاامــا  ال اعمــن ال اي ــن ع ــف 
حتمـ سة ااصـن قو اليمـ ل الـع تتنـاول التـدة ا  الدول    ال      اإل ساإ، ما ت ججمـف اد تبـاا 

 .(1 املالجمن غمل املش وعن والدي إ اساسججمن
و مـــن هإ يمـــ إ اوـــد مـــن التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل املشـــ وعن همـــ اس د حتـــد منـــف إلعمـــال   ـــ    -4

مـــلو  ل  اإل ســـاإ ولتح جمـــ  التنمجمـــن املســـتدامن. ولـــ لب ي  ـــ  اسبـــمل املســـت   حتاعتمـــا  ال  جم ـــن استامجمـــن
، امل ةـــ ( 69/313لتم يـــ  التنمجمـــن، ه  املـــن عمـــ  ه يـــ  هحتاحتـــا  يـــ اس اجلم جمـــن ال امـــن النالـــث الـــدو  

(. ةةــ ا ريـه املـ ة األوو الـع ت ــ ا 70/1 يـ اس اجلم جمـن ال امـن  2030واملـن التنمجمـن املسـتدامن ل ــا  
 ِح ةـا التـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعن ةجمةا و جم تاإ  ولجمتاإ سعجمسـجمتاإ اع اةـاس صـ  اس حتار ـاس اللـاسة الـع تي 

حتالتنمجمــن املســتدامن. و   ــا هإ األريــداا اإللاعجمــن للليجمــن يــد التامــ  المــم  حتشــ إ ريــ ا ال لــجمن، 
مــــن التــــدة ا  املالجمــــن غــــمل املشــــ وعن  2030ت ةــــد  الــــدول ارإ حتــــ إ  ــــد حتدسجــــن ببــــملة  ــــ  عــــا  

(. 2030  املــن التنمجمــن املســتدامن ل ــا   4-16يــن ا ــ  ا  األصــ ل املســ وين وقعا غــا  الغاوحتت ايــا 
 وري ا  من اعتباسا ت دماس م م ياس.

__________ 

ا و    اإل ساإيّ  جمن األمم املتحدة السامجمن ملمتا ن ع ف امل يا الشبمه  (1 
www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/Paper3FFD22May2015.pdf. 
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وبــاإ اسبــمل املســت   يــد  ــاي     سا ــتف املليتــن عــد اس ببــملاس مــن الظــ اري  املمــن ين ع ــف هيـــا  -5
تــــدة ا  مالجمــــن غـــــمل مشــــ وعن، اــــا   ذلـــــب التةــــ  ج اللـــــ ي   وبنــــ   ةــــا اللـــــ اع  مــــن جا ـــــ  

حتجمنمــا الشـ با  عــ  ال  نجمــن  وال اــ ة واليسـا  واد ــ جا  املتــاامن للصــ ل  وه شـملن قج امجمــن هاــ  . و 
تـل ّ  ريـ ا األ شـملن تــ  ملاس  ـ بجماس ع ـف   ــ   اإل سـاإ حت ـد  مـن الملــ  ، ذريبـ  ت ـدي ا  قو هإ هغ بجمــن 

ا ــامس  عــاحت ة ل حــدو  ذا  صــ ن حتاللــ اع . وريمــ ا، ينملــ   التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن تت  ــ  
  وت  ــجما  ملــا  املــ اس  اوــد مــن التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن ع ــف قمما جمــن ق ــدا  هبــ  تــ  مل مــا

ا  جمــن املتا ــن إلعمــال   ــ   اإل ســاإ، اــا   ذلــب او ــ   ادجتماعجمــن واديتمــا ين والن اةجمــن. وريــ ا 
ــ  الدسا ــن املليتــن مــن  جمــث هيــا ت ّبــا حتدسجــن هبــ  مــن التيمــجم  ع ــف التــدة ا   الدسا ــن اوالجمــن تمم 

اللــــ ي  مــــن جا ــــ  األةــــ ا  ذو  األسصــــدة املالجمــــن  املالجمــــن غــــمل املشــــ وعن املتمــــ ن حتاللــــ اع ا التةــــ  ج
بنــ   ةــا اللــ اع  مــن و  والتةــ  ج اللــ ي  التوــاس  عــن   يــ  التسعــ  حتــالي اتمل التواسيــن اللــقمن
. وريــــه تشــــ ا هيلــــاس ادلتاامــــا  ال اعمــــن ال اي ــــن ع ــــف الــــدول ا جــــ  الشــــ با  عــــ  ال  نجمــــن جا ــــ 

 املالجمن غمل املش وعن املتم ن حتالل اع .ال ا  إ الدو  حتالتمّد  هل ا التدة ا  
والــ   بــ لب الدسا ــن النةاعجمــن ملايــد مــن التملــ ي  ع ــف ه ــات ق ــةاما  اسبــمل املســت    -6

امل د مـــن قو املـــلو  الـــدو  النالـــث لتم يـــ  التنمجمـــن وق ـــةاماتف املســـتمدة مـــن مشـــاسبتف   املـــلو  و  
ــــ حت 29 ــــد ا ا تشــــاسيا. ةيــــه  ــــمل املســــت      ــــن   ــــا  2015  تشــــ ين األول/هبت ، ع ــــد اسب

، وذلــب 2015حتشــ إ التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن و  ــ   اإل ســاإ واملــن التنمجمــن ملــا حت ــد عــا  
ع ـــف ريـــام  الـــدوسة الســـب ا ل وم جمـــن ال امــــن للمـــم املتحـــدة    جم يـــ س . و   جمـــ  ريـــجمين، حت ديــــن  

مل املســـت     اجتمـــا  اـــ اء ملنايشـــن ، اـــاس  اسبـــ2015تشـــ ين األول/هبتـــ حت   30،   ب  تمـــ 
منظمــن النااريــن املالجمــن ال املجمــن. الدسا ــن،  يظــم حتالت ــاوإ مــا حت  ــامج ال دالــن ال ــامله التــاحتا جلام ــن يجمــ  و 

ومـــن وا ـــتيا   الدسا ـــن هيلـــاس مـــن وسيـــن م   مـــا  ه ا ـــجمن هيتجمحـــ  حتشـــم  عـــا  يبـــ  املشـــاوسا  
وتت ّ ــا الدسا ــن اوالجمــن   تنــاول ج ا ــ   .(2 ب سين هعــساالت  جم ــا  الــع هيحتــدي  ه نــاء اوــد ا  املــ  

 م جمنن من الدسا ن املليتن، ولمن ينبغه ي اءغا والنظ  ةجمةا حتادي اإ م ةا.
  

 : الدعاريف والدقديواةالدجاوزاة الضويبية -ثانياا  
 
 اللـــجم ، تشـــمل  مـــن ت  يـــف التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل املشـــ وعن ت  ييـــاس  ـــجم اس هو وا ـــ اس. ةبـــامل ى -7

ري ا التدة ا  قو التدة ا  املالجمن غمل املسـو  ن الـع تشـم  همـ ادس ابتيسـب  هو  ي لـ  هو ا ـتيقدم  
حتمــ سة غــمل يا   جمــن، بــ إ تمــ إ مــنسس هسحتــاا ه شــملن غــمل يا   جمــن منــ  اجل  ــن واليســا . حتجمــد ه ــف  ــ  قإ  

اسج اــا يشــم  ا تةابــاس ل  ــ ا ا ا  جمــن، با ــ  األمــ ال  ااــمن عــن ممــا س مشــ وعن، ةــ إ    ةــا قو اســ
منــ  األ ظمــن اللــ يبجمن، مــن اــ  ف هإ أل ــ  سذوت األمــ ال ريــ ا غــمل مشــ وعن. واألمــ ال ذا  املمــدس 

__________ 

   تشـــ ين األول/ 9وسيـــن م   مـــا  ه ا ـــجمن، ، ”Esther Shubert, “Illicit financial flows, tax and human rights ا ظـــ  (2 
   ، متا ن ع ف ال احتوا2015هبت حت  

www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/IllicitFinancialFlowsConsultation/BackgroundPaperFinal.pdf. 
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 هيلــاس همــ ادس غــمل مشــ وعن. املشــ و  املســتقدمن   هغــ اا غــمل مشــ وعن، منــ  و يــ  اإلسريــاج، تي تــ 
" قو األمــ ال الــع ألــ   التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعناسة "وحتــامل ى ال ا ــا ل ممــمل ح، تشــمل هيلــاس عبــ

حتشـ يا، عـن   يـ  النغــ ا  ال ا   جمـن وال تجمبـا  املمـملن ن األاــ  ، ادلتيـاا ع ـف سوا ال ـا  إ، اــا   
 ذلب منسس خمململا  بن   ةا الل اع  الع تستقدمةا الش با  ع  ال  نجمن.

، ةتيغمل ـــه التةـــ  ج  تـــدة ا  املالجمـــن غـــمل املشـــ وعنال ا ـــا لوت اـــ  الدسا ـــن اوالجمـــن حتـــالت  يف  -8
اللــ ي  غــمل ال ــا  ب وبّنــ   ةــا اللــ اع  بنّبــاس مشــم باس ةجمــف. و   ــا هإ ا ــابم ا  جمــن بنــملاس مــا 
ت تــ  راس ــا  منــ  التقملــجمو اللــ ي  التوــاو   و  يــ  وجةــن األسحتــاا حتشــم   ــاس ريــه راس ــا  

  بنـــمل مـــن األ جمـــاإ ت ـــد  ه لـــن باةجمـــن إل بـــا  هإ األ شـــملن البالغـــن الت  جمـــد يا   جمـــن، ة  ـــف يمـــ   
لت  جمــ  اللــ اع  املدة عــن واملنمل يــن ع ــف وديــا  يلــاعجمن مت ــد ة ريــه همــ  يشــم  ا تةابــاس ل  ــا  إ 

  راس ــا  بنــملة مــن ريــ ا ال بجمــ  تنــمل هوجــف ي ــ  يا   جمــن األمــ  الــ   أل  ةــا منمل ــن  الــ مــاالــ  آ، و 
 .(3 ةجمما خيص ادمتنال ل  ا  إ ال  آ وال ا  إ الدو سما ين 

  
 الدئوُّب الضويبي -ألف 

 
بمـــــا  ـــــاي  اسبـــــمل املســـــت      سا ـــــتف املليتـــــن،  مـــــن ل  ديـــــا  ال لـــــاعجمن الـــــع لـــــديةا  -9

مسـت يا  م تي ــن مــن الســ ين املمــ ةجمن هإ بتــ ج عجمـا ه ــ ا  األمــ ال غــمل املشــ وعن. ةةــ ا ال ديــا  
ال لــاعجمن، حتــادي اإ مــا م ــدد   ــ يبجمن منقيلــن، تمــبح همــابن من ــف ألمــ ال التةــ  ج اللــ ي . 
وبنــمل مــن ال ديــا  ال لــاعجمن اهلامــن الــع ت اــ  حتالســ ين تستلــجمف يملاعــاس ممــ ةجماس ااصــاس ببــملاس يجمّســ  

 يــ  ا ــتقدا  التةــ  ج اللــ ي  حتمل ي ــن منةوجمــن همــا  األةــ ا  ذو  األسصــدة املالجمــن اللــقمن. ة ــن  
اـــ با  "صـــ سين" وه وا  هاـــ   مـــن ه وا  الشـــ با ،  مـــن ج ـــ  اوســـاحتا   ة لـــن و مـــن هإ 
تب ف األم ال غمل اا ـ ن ل لـ اع  هو يـيدةا عنةـا هيـ  ال  جمـ  مـن اللـ اع  مـا عـد  وجـ   و ـاع  

عجمن الـع لتحديد ري ين من ختمف ري ا األم ال. ود حتـد مـن مس ظـن هإ بنـملاس مـن هريـم ال ديـا  ال لـا
 .(4 ت ا  حتالس ين ريه حت داإ مت دمن هيغِي   تاسخيجماس من  جمث  وسريا   تجمسمل التة  ج الل ي 

و   ــا ه ــف لجمســ  عجمــا النــ وا  ا ــتي  دــا   اســاسج ساــا تمــ إ خميــاة عــن الســ ملا   -10
ملنا ـــ . وحتـــالنظ  قو اللـــ يبجمن ال  نجمـــن، ة  ـــف يي ت ـــد هإ يـــدساس ببـــملاس منةـــا د يي  ـــن عنـــف ع ـــف النحـــ  ا

 بجم ــن الســ ين امل نجمــن، يمــ إ مــن المــ   ت ــدي  بــم النــ وا  اساصــن املقيــاة   املــسذا  اللــ يبجمن، 
ـــ   ريـــ ا الت ـــدي  حتمـــ سة غـــمل مبااـــ ة. وتتـــاحتا الت ـــدي ا  تباينـــاس ببـــملاس   ريـــ ا المـــد ،  وألـــ  هإ ألي

ت ي جم  ـــــا   ودس  7.6ي  هإ مب ـــــ  ولمـــــن األسيـــــا  ببـــــملة   عجمـــــا اوـــــاد . قذ ي ـــــّدس ه ـــــد الت ـــــاس 
ـــتي   حتـــف      8    يايـــن  مـــسذا   ـــ يبجمناملاعــن مـــن النـــ وة املالجمـــن ال املجمـــن للي ـــ  امل جمشــجمن( بـــاإ  ي

__________ 

 متــــــــــــاا ع ــــــــــــف الــــــــــــ احتوا، ”David Quentin, “Risk-mining the public exchequerا ا ظــــــــــــ  ع ــــــــــــف  ــــــــــــبجم  املنــــــــــــال (3 
www.davidquentin.co.uk/Risk-Mining_The_Public_Exchequer.pdf. 

ملاــــ  الســــ ين املالجمــــن الــــ   و ــــ تف    Justice Network Financial Secrecy Indexthe Taxا ا ظــــ  ع ــــف  ــــبجم  املنــــال (4 
 ./www.financialsecrecyindex.com، متاا ع ف ال احتوا (ابمن ال دالن الل يبجمن
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و ـد  ت ـدي  ااـ   .(5   املاعـن مـن ريـ ا املب ـ  80ما عـد  تسـوجم  مـا يي ـد س حتنسـبن  - 2013 عا 
ت ي جم  ــا   8.9اب ــ   2013يجممــن النــ وة اساصــن ع ــف  ملــا  ال ــا  ا ــتي  دــا   اســاسج   عــا  

ـــــ وة اساصـــــن غـــــمل املســـــو  ن املســـــتنم ة   اســـــاسج   يايـــــن  ،(6  ودس حتجمنمـــــا ي ـــــّدس ممـــــدس ااـــــ  الن
   15-10جمــــ إ  ودس  ت ي  32ت ي جمــــ إ  ودس و 21اــــا يمــــ  قو مب ــــ  يـــ اوا حتــــا  2010 عـــا 

املاعــن مــن النــ وة املالجمــن ال املجمــن(. حتــ  ي جــد ت ــدي  ه ــد  عةــداس هع ــف  ــ  مــن ذلــب،  ــد ريا اــا 
ــــا ود ت ــــد  ريــــ ا الت ــــدي ا   ــــ    .(7 2015ت ي جمــــ إ  ودس   عــــا   36ت ي جمــــ إ  ودس و 24 حت

األصــ ل او جم جمــن منــ  ع ــن  هسيــا  اوــد األ ا، حتــالنظ  قو هيــا تشــم  ة ــو النــ وة املالجمــن وتتواريــ 
 هم س من حتجمنةا ال  اسا ، وال ملا الينجمن، وا  ري ا  وال ري .

وي جــد هيلــاس ت اةــ    ارساء ع ــف هإ م ــداس النــ وة اساصــن ا ــتي  دــا   اســاسج ااــ     -11
ن   اليـ ة مـن   املاعـ 28النم . ة د ييدس هإ الن وة ال املجمن ا ـتي  دـا   اسـاسج يـد ا  ا   حتنسـبن 

وهإ النــ وة اساصــن غــمل املســو  ن ا ــتي  دــا   اســاسج  ،(8 2013قو يايــن عــا   2008يايــن عــا  
 .(9 2014قو عــا   2004  املاعــن   ال ــا    اليــ ة مــن عــا   16يــد لــ  ا ــدل مت  ــو يــدسا 

 وري ا ادباا ي   حتم سة ااصن   الب داإ النامجمن.
اإ املت دمــن والب ــداإ النامجمــن  تجموــنس لــ لب، ولمــن تــ  ّ  الب ــداإ النامجمــن هاــد حتمــ سة وت ــاب الب ــد -12

ااصـــن. ة ـــد ييـــدس هإ م ـــداس النـــ وة النســـ  الـــ   خيـــص الب ـــداإ النامجمـــن وا ـــتي  حتـــف   اســـاسج هبـــ  
لـن بنـمل مـن   املاعـن    ا 30  املاعـن و 20حتمنمل من منجم ـف    الـن الب ـداإ املت دمـن، قذ يـ اوا حتـا 

  املاعــن    الـن هم يمــا  26وت ــد   سا ـن هاـ   هسيامــاس را  ـنا ه   .(10 حت ـداإ هة ي جمـا وهم يمــا الستجمنجمـن
وعــسوة ع ــف ذلــب، ي جــد ابــاا ميــا ا  .(11   املاعــن    الــن الشــ   األو ــو وهة ي جمــا 33الستجمنجمــن، و

نامجمــن هصــغ  حتمنــمل مــن منجم ــف لــد  الب ـــداإ هإ  مــجم  اليــ   ال ا ــد مــن اإليــ ا ا  اللــ يبجمن ل ب ـــداإ ال
املت دمـــن. ووة ـــاس وســـاحتا  مـــلو  األمـــم املتحـــدة ل توـــاسة والتنمجمـــن  األو متـــا (، تب ـــ  اليوـــ ة اللـــ يبجمن 

ه  حنــ    نــه  مــ   املســاعدة  -م جمــاس  ودس   ال ــا   84م جمــاس  ودس و 66ل ب ــداإ النامجمــن مــا حتــا 
، رـــا  ـــ ل  وإ ال اعـــدة اللـــ يبجمن ا اإليـــ ا ا  مي ـــ  ة حتســـب  تربـــ  وتيمـــبح ريـــ .(12 اإللاعجمـــن ال  جمـــن

 يجما  اوم ما ، وااصن   الب داإ النامجمن، حت  شاء  ظم   يبجمن تماعدين.
__________ 

 G. Zucman, “Taxing across borders: tracking personal wealth and corporate profits”, Journal ofا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا  (5 

Economic Perspectives, vol. 28, No. 4, pp. 121-148. 

 .Boston Consulting Group, “Global wealth 2014: riding a wave of growth” (2014)ا ظ ا  (6 
 ,”!J. Henry, “The price of offshore revisited”, Tax Justice Network (2012); and “Let‘s tax anonymous wealthا ظــــــــــــــــــ   (7 

Global Tax Fairness, Ed. T. Pogge and K. Mehta (Oxford University Press, Oxford,،  جممدس عما ي ي  ). 
 (.6جمن  اواا ”Zucman, “Taxing across borders ا ظ ا (8 
 (.8 اوااجمن  ”!Henry, “Let‘s tax anonymous wealth ا ظ ا (9 
 .(6 اوااجمن  ”Zucman, “Taxing across borders   ظ اا (10 
 .Boston Consulting Group, “Global wealth 2013: maintaining momentum in a complex world”, (2013) ا ظ ا (11 
ت  ي  التوـاسة   Trade and Development Report, (United Nations publication, Sales No. E.14.II.D.4) p.175ا ظ   (12 

   .175( الميحن E.14.II.D.4 منش سا  األمم املتحدة( سيم املبجما  والتنمجمن
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وبـــدس مس ظـــن   جم ـــن هاـــ    ا ـــن األلجمـــن ريـــه التيـــاو  المبـــمل   م مجمـــن النـــ وا     -13
 -  املاعـن مـن النـ وة ر ـ   أليـ  مـن عشـ ة مسيـا اـقص  90و 85اساسج. ة د ييدس هإ مـا حتـا 

، وهإ مـــا د ي ـــ  عــن   ـــث ريـــ ا النـــ وة ر ـــ   -  املاعـــن مـــن  ــماإ ال ـــا   0.014ه  مــا  ســـبتف 
م جمــــ إ  ودس ع ــــف  30ه ــــ ة   ال ــــا ، ةجممت ــــب بــــ  منةــــا  ــــ وة صــــاةجمن يجممتةــــا  100 000ألغــــى 
ويـــد وجـــد   سا ـــن هاـــ   ه ـــف حتجمنمـــا تـــا ا  األصـــ ل ا ـــتي  دـــا   اســـاسج، يتنـــايص عـــد   .(13 األيـــ 

وريــ ا ي ــآ هإ اد يــاا ال ــامله  .(14 ال مــسء حبجمــث هإ مت  ــو النــ وة ل  مجمــ  ال ا ــد ااــ    الايــا ة
يــ ا ا  اللــ يبجمن يي ــا  حتمــ سة ب جمــن ت  يبــاس قو ه ــ   األ  يــاء. ودــ ا المل ي ــن، يــل     ــ  األمــ ال   اإل

 قو اساسج حتغ ا تجمسمل التة  ج من الل اع  قو ت ايا التياو    الن وة وقو ق امتف.
مل وق ـــد  املماس ـــا  التواسيـــن الشـــاع ن    ـــال بنـــ   ةـــا اللـــ اع  ريـــه التسعـــ  حتـــالي ات -14

التواسين. وري ا ي آ تاوي  املستندا  التواسين، من  اد تماسا  اجلم بجمن. ة ـن   يـ  الت  جمـ  مـن هسيـا  
ةـــ اتمل المـــا سا  واملغـــادة   هسيـــا  ةـــ اتمل الـــ اس ا ،  مـــن ل متةـــ حتا مـــن اللـــ اع  هإ ين  ـــ ا هصـــ دس 

 سين   املسذا  الل يبجمن.ااسج حت دايم لس تياظ دا    ساحتا  مم ةجمن   ين و  ا با  ص  
ووة ــــاس ملنظمــــن النااريــــن املالجمــــن ال املجمــــن، يشــــم  التسعــــ    اليــــ اتمل التواسيــــن هبنــــ  الملــــ    -15

اجم عاس لن   األم ال ع ـف حنـ  غـمل مشـ و  اـاسج الب ـداإ النامجمـن. ويـدس  ريـ ا املنظمـن هإ التسعـ  
اعـــن مـــن عجمـــا التـــدة ا  غـــمل املشـــ وعن   امل 80  اليـــ اتمل التواسيـــن بـــاإ مســـلودس عـــن هبنـــ  مـــن 

م جمــاس  ودس    655ات  ــو يــدسا  - 2013و 2004املتوةــن قو اســاسج   اليــ ة مــا حتــا عــامه 
ويبـا   جمـ  هج تـف  .(15 ويد تلاعف  وـم ريـ ا التـدة ا  ت  يبـاس اـسل ريـ ا اليـ ة الامنجمـن -ال ا  

التـدة ا  املالجمـن هإ بـاإ اووـم ال ـامله مـن  املنظمن ه ـف  ـد     ـبا مـن السـن ا  ال شـ  املا ـجمن
والــع يشــم  التسعــ  حتــالي اتمل التواسيــن اجلــاء األبــ   -اساسجــن مــن الب ــداإ النامجمــن  غــمل املشــ وعن

هبـ  مـن يجممـن عجمـا هاـمال املسـاعدة اإللاعجمـن ال  جمـن واد ـتنماس األجنـ  املبااـ  املتوةــا  -منةـا 
 .(16 قو الدول الي ملة،  تم ا

ورــــا لــــف هلجمــــن وجــــ   اعت ــــا  ميــــا ا هإ ريــــ ا الت ــــدي ا  ريــــه ت ــــدي ا   اةظــــن حتــــالنظ  قو هيــــا  -16
ت اـ    اوســباإ  ـ    ــ   وا ـد ة ــو مــن التسعـ  حتــالي اتمل التواسيـن، يي ــ ا حتا ـم "قعــا ة قصــداس  د

اليــات سة قو وديــن يلــاعجمن اليــ اتمل"، وريــ  مــا  ــد  عنــدما تيمــد س الســ ا ا جــ  ةــات سة وا ــدة،   تي  ــ  
هاــ  ، بمــسذ  ــ ي ، ألــ   ةجمــف تغجمــمل الســ  ، وهاــملاس تي  ــ  اليــات سة املن  حــن قو الب ــد املســت س  ألغــ اا 
امل اصـــن والـــدةا. ود ت اـــ  ريـــ ا الت ـــدي ا    اوســـباإ التسعـــ    اليـــ اتمل املت   ـــن حتتوـــاسة اســـدما  

ود ت مــ  "تايجمــف اليــات سة  -  املاعــن مــن التوــاسة ال املجمــن  20 الــع تشــم  ي احتــن -والســ ا غــمل املا يــن 
__________ 

 (.8 اوااجمن  ”!Henry, “Let‘s tax anonymous wealthا ا ظ  (13 
 .(6 اوااجمن  ”Zucman, “Taxing across borders ا ظ ا (14 

 D. Kar and J. Spanjers, “Illicit financial flows from developing countries: 2004-2013”, Global Financial ا ظ ا (15 

Integrity, p. 1 and 10 (2015). 

 امل جا  يسف. (16 
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 يســــةا" الــــ    ــــد    ق ــــاسا التسعــــ  حتــــالي اتمل  ااــــ  اليــــات سة  يســــةا  ســــ  املتيــــ  ع جمــــف حتــــا 
املمـــد سين واملســـت س ين. ويـــد وجـــد   سا ـــن هج غـــا منظمـــن النااريـــن املالجمـــن ال املجمـــن هإ اإليـــ ا ا  اللـــ يبجمن 

م جمــــاس  ودس  98ف الب ــــداإ النامجمــــن حتســــب  قعــــا ة قصــــداس اليــــ اتمل يــــد حت غــــ  مــــا حتــــا الــــع تلــــجما ع ــــ
   .(17 2006و 2002م جماسا   ودس   ال ا  اسل الي ة ما حتا عامه  106 قو

  
 تجّنب دفع الضواةب -باء 

 
   ا هإ التة  ج الل ي ، ال   خي   ال  ا ا الل يبجمن ال  نجمن، ري  هم  غمل يا  ب صـ ا نس،  -17

ة إ عد اس من خمململا  بّن   ةا   اع  الش با  تسـتقد  ه ـالجم  م  ـدة جـداس ب ـ  مـن المـ   
وال ـــ اعح  ل غايـــن ع ـــف الســـ ملا  اللـــ يبجمن ت ـــد  ه لـــن باةجمـــن تنبـــ  هإ ريـــ ا املقململـــا  خمالِيـــن ل  ـــ ا ا

ل شــ با    بنــمل مــن الب ــداإ  ال اعــدة اللــ يبجمنال  نجمــن. واأل ــ  اإلعــا  هلــ ا املماس ــا  ريــ  ايــ  
حتمل ي ــن   ت ي  ريــا السجما ــن ال امــن ا  جمــن. وحتاإل ــاةن قو ذلــب، يــلّ   بنــ   ةــا اللــ اع  مــن جا ــ  

 مجم  عا ل" من ال  ء الل ي .الش با  ع  ال  نجمن قو اإل  اس حتا تما عن   ي  بّن   ّم  " 
وه ـــد األ ـــالجم  الشـــاع ن لتونّـــ  الشـــ با   ةـــا اللـــ اع  ريـــ  "  يـــ  وجةـــن األسحتـــاا"،  -18

وعـن   ي ــف تســتيجمد الشـ با  عــ  ال  نجمــن مـن اداتسةــا    م ــدد  اللـ يبن ةجممــا حتــا ال ديــا  
ـــ  ةجمةـــا ريـــ ا اإليـــ ا ا   ال لـــاعجمن ةتن ـــ  قي ا اغـــا وهصـــ هلا اسا ـــ ن ل لـــ يبن مـــن الب ـــداإ الـــع تتحّ 

صـــ ل،  جمـــث  ـــد  النشـــاإ اديتمـــا  ، قو اـــ با  تاحت ـــن هلـــا م جـــ  ة   مـــسذا   ـــ يبجمن واأل
 ولجم  هلا ه جما اس م ظي إ   جم جم إ هو ه شملن باسين.

وبّنــ   ةــا اللــ اع ، اــ  ف   ذلــب اــ إ التةــ  ج اللــ ي ، ييســي  عــن تمّبــد الب ــداإ املت دمــن  -19
 ا ا  اللـــ يبجمن. ويـــد يــّدس األو متـــا  هإ اإليـــ ا ا  اللـــ يبجمن والب ــداإ النامجمـــن ع ـــف الســـ اء اســاع    اإليـــ

م جمــاس  ودس  ــن ياس، وريــ  مــا  نّــ  حنــ    ــث  ــ اع  الــدا   100الــع تلــجما ع ــف الب ــداإ النامجمــن تب ــ  
الــع با ــ   تمــبح مســتح ن ع ــف الشــ با  لــ     ــد  تغجمــمل ل جةــن األسحتــاا. همــا  مــ   اإليــ ا ا  

اـــا   ذلـــب اإليـــ ا ا  املي ـــ  ة حتســـب   ـــجما  ةـــ ا قعـــا ة اد ـــتنماس حتاإل ـــاةن قو  اإللاعجمـــن املتســـ حتن،
ــــاس  ودس  ــــن ياس.  300م جمــــاس  ودس و 250اإليــــ ا ا  اللــــ يبجمن املي ــــ  ة، ةت ــــد س اب ــــ  يــــ اوا حتــــا  م جم

تم  هإ تم إ ريـ ا الت ـدي ا  ريـه هسيـا  اوـد األ ا  ظـ اس قو هيـا د تشـم  عجمـا هاـمال ب نـ   ةـا و ي
ويــد يــّدس   سا ــن  دينــن هج اريــا صــندو  الن ــد الــدو  هإ اسســاع   .(18 اللــ اع  مــن جا ــ  الشــ با 

م جمـــاس  ودس   ال ـــا   200الســـن ين   اإليـــ ا ا  الـــع تتمبـــدريا الب ـــداإ النامجمـــن   األجـــ  المل يـــ  ريـــه 
الت ــــاوإ والتنمجمــــن   املجمــــداإ   املاعــــن مــــن النــــاتج ا  ــــه اإلعــــا ( والــــع تتمبــــدريا حت ــــداإ منظمــــن  1.7 

ويــّدس ه ــد  .(19   املاعــن مــن النــاتج ا  ــه اإلعــا ( 0.6م جمــاس  ودس   ال ــا    500اديتمــا   ريــه 
__________ 

 .A. Hollingshead, “The implied tax revenue loss from trade mispricing”, Global Financial Integrity. p. 1 (2010) ا ظ ا (17 
 .A. Cobham, “UNCTAD study on corporate tax in developing countries”, Unacounted.org (2015) ا ظ ا (18 
 19)  E. Crivelli, R. De Mooij and M. Keen, “Base erosion, profit shifting and developing countries”, IMF working 

paper No. WP/15/118, pp. 19-20 (2015). 
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الت ــاسي ، وريــ  ينظــ  قو ال ديــا  املتحــدة األم يمجمــن ع ــف وجــف التحديــد، هإ اسســاع  الناعــن عــن   يــ  
م جمــاس  ودس   ال ــا ، حتجمنمــا يــدس ت  يــ   100تحــدة تب ــ  وجةــن األسحتــاا مــن جا ــ  اــ با  ال ديــا  امل

  املاعــــن  30ااــــ  هإ م ــــدد  اللــــ يبن الي  جمــــن ع ــــف اــــ با  ال ديــــا  املتحــــدة يــــد ا يلــــ  مــــن 
  املاعــن ع ــف مــد  اسمســن عشــ  عامــاس املا ــجمن، ويي ــا    نــا ريــ ا اد يــاا قو عم جمــا    يــ   20 قو

  تتحم ةـــا  م مـــن ال ديـــا  املتحـــدة و م مـــا  حت ـــداإ هاـــ  ، حتجمنمـــا وريـــ ا اسســـاع .(20 وجةـــن األسحتـــاا
تـــلول الي اعـــد النابـــن عـــن عم جمـــا    يـــ  وجةـــن األسحتـــاا قو ي ـــن األ ـــةم   الشـــ با  امل نجمـــن. وحتـــالنظ  
قو هإ م مجمن األ ةم تتسـم حتـال ّبا الشـديد، ةـ إ ريـ ا هيلـاس ريـ   ـن ريـ ا الي اعـد. و مـن هيلـاس مس ظـن 

 اريا  را  ن   حت داإ مت دمن ها  .وج   اب
ويتســـــب  بنـــــ   ةـــــا اللـــــ اع  مـــــن جا ـــــ  الشـــــ با    مشـــــاب  هاـــــ   تيلـــــاا قو  -20

اإليـــ ا ا  املي ـــ  ة. ويشـــمل مـــا ت ـــّد  قو هإ بنـــ   ةـــا اللـــ اع  مـــن جا ـــ  الشـــ با  يـــد  عـــد  
ف  ـــجمت ا ع ـــف حتـــايه املســـاواة  التيـــاو (  ظـــ اس قو هإ الي اعـــد ت ـــ   ع ـــف هي جمـــن صـــغملة    ـــا ه ـــ

الســــماإ  ّمــــ  اســــاع  اإليــــ ا ا . وعــــسوة ع ــــف ذلــــب يــــل   بنــــ   ةــــا اللــــ اع ،   الب ــــداإ 
النامجمـــــن، قو ق  ـــــاا ال ـــــدسة التناةســـــجمن ملل ســـــا  األعمـــــال ا  جمـــــن حتـــــالنظ  قو هيـــــا، ع ـــــف عمـــــ  

    ق ــــاس الشــــ با  عــــ  ال  نجمــــن، د  مــــن حت جــــف عــــا  هإ تســــتيجمد مــــن امل ــــامس  ال ــــاحت ة ل حــــدو 
بمــا هإ   .(21 املــسذا  اللــ يبجمن مــن هجــ  الت  جمــ  قو ه ا  ــد مــن ةــات سة اللــ اع  املســتح ن ع جمةــا

وةلـــسس عـــن  .(22 بنـــ   ةـــا اللـــ اع  يايـــد مـــن تمـــالجمف ق اسة اللـــ اع  ع ـــف حنـــ  مةـــِدس ل مـــ اس 
  حتنــاء ذلــب، ةم مــا هصــبح  خمململــا  بنــ   ةــا اللــ اع  هبنــ  ت  جمــداس، ا  ا  عــد  ة الجمــن جةــ  

ال ـــدسا  ال امجمــــن قو ت ايــــا عم جمــــا  ق اسة اللــــ اع . وريــــ ا يشـــمل قو ه ــــف حتجمنمــــا تتســــم جةــــ   حتنــــاء 
ال ـــدسا  حتاأللجمــــن حتالنســــبن قو املســــاعدة ع ــــف مماةحـــن بنــــ   ةــــا اللــــ اع    األجــــ  ال مــــمل، 

   ي ا    اس حتدسجن ه ا جمن هب  ري  تغجممل ال  اعد  يسةا. ةما
  

   وحقوق اإلنسان  والدنمية المسددامةالضويبيةالدجاوزاة  -ثالثاا  
 

صـــس  خمت يـــن حتـــا التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل يشـــمل اسبـــمل املســـت      سا ـــتف املليتـــن قو وجـــ    -21
. وينملبـــ  هيلـــاس بنـــمل مـــن ريـــ ا المـــس  ا ملبايـــاس  ـــد اس ع ـــف التوـــاو ا  املشـــ وعن و  ـــ   اإل ســـاإ

بــ  اـهء   ـ   اوم مـا  مــن املـ اس  اململ  حتـن لدعمـال التــدسأله اللـ يبجمن. ةةـ ا التوـاو ا  هودس ويبـ   
و ـــ   اإل ســـاإ، اـــا ةجمةـــا او ـــ   اديتمـــا ين وادجتماعجمـــن والن اةجمـــن منـــ  المـــحن والت  ـــجمم واومايـــن 
ادجتماعجمــن واملجمــاا واــدما  المــ ا المــحه، ةلــسس عــن او ــ   املد جمــن والسجما ــجمن اــا ةجمةــا قمما جمــن 

__________ 

 J. Gravelle, “Tax havens: international tax avoidance and evasion”, Congressional Research Service ا ظـــــــــــــــــ ا (20 

(2015); and Zucman, “Taxing across borders”  6 اوااجمن). 

 .ActionAid, “How tax havens plunder the poor”, p. 6 (2013) ا ظ ا (21 

، Declaration of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, p. 9 ا ظـــــــــــ ا (22 
 .www.icrict.org/declaration متاا ع ف ال احتوا
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و مــن هيلــاس  الــن واملشــاسبن   ا تقاحتــا   ــ ة و ايةــن و  يــن الت بــمل واألمــن الشقمــه.ال صــ ل قو ال د
ل توــاو ا  اللــ يبجمن هإ ت ــّ ا  ــجما ة ال ــا  إ، مــنسس عنــد الســماا حبــدو  غــ  ج مــن اللــ اع  ع ــف 

مجمـن  ملا  ببمل مـا اإلةـس  مـن ال  ـاج. وحتاإل ـاةن قو ذلـب، ةـ إ املب  غـا عـن اليسـا  واملناةـ  اإلعس
واملـــداة ا عـــن   ـــ   اإل ســـاإ الـــ ين يمشـــي إ عـــن التوـــاو ا  اللـــ يبجمن حباجـــن قو التمتـــا حبمايـــن 
ة الــن حتاد ــتنا  قو ال ــا  إ الــدو  و ــ   اإل ســاإ وه مــا  اتيايجمــن األمــم املتحــدة ملماةحــن اليســا . 

هيلـــاس همـــ  ه ا ـــه  ذلـــب هإ اللـــما ا  املت   ـــن حب ـــ   اإل ســـاإ وحتـــاإلج اءا  ال ا   جمـــن ال اجبـــن ريـــه
ومايــن األاــقاا مــن اد عــاءا  الــع د م جــ  هلــا، ومــن اليمــ  مــن ال ظجميــن ع ــف حنــ  د م جــ  
ـــف ومـــن التوـــ  ، ومـــن بمجمـــد األصـــ ل هو ممـــا سغا، ومـــن او مـــاإ الت ســـيه مـــن املمت مـــا ، ومـــن  ل

 (.22، الي  ة A/HRC/28/60اد توا   ا ظ  ال  جم ن 
جمـــف هيلـــاس المـــس  حتـــا التوـــاو ا  اللـــ يبجمن ومبـــده  املســـاواة وعـــد  ورـــا ألـــدس الت بجمـــد ع  -22

 التمجمجما ال اس ين   ال ا  إ الدو  و    اإل ساإ، وا  دا  املساواة اديتما ين والتنمجمن املستدامن.
  

 المساواة وعدم الدمييز -ألف 
 

ن الدولجمـــن و ـــ   يـــ   الـــنص ع ـــف مبـــده  املســـاواة وعـــد  التمجمجمـــا   عجمـــا المـــم   األ ا ـــجم -23
ــــدو  اســــاا حتــــاو    املد جمــــن  اإل ســــاإ، اــــا   ذلــــب اإلعــــسإ ال ــــامله و ــــ   اإل ســــاإ، وال ةــــد ال
والسجما ــــجمن، وال ةــــد الــــدو  اســـــاا حتــــاو    اديتمــــا ين وادجتماعجمـــــن والن اةجمــــن، وادتيايجمــــن الدولجمـــــن 

جمــا هاــمال التمجمجمــا  ــد املــ هة. ل  لــاء ع ــف عجمــا هاــمال التمجمجمــا ال نمــ  ، واتيايجمــن ال لــاء ع ــف ع
مـــن ال ةـــد الـــدو  اســـاا حتـــاو    اديتمـــا ين وادجتماعجمـــن والن اةجمـــن، تت ةـــد بـــ   2ةبم جـــ  املـــا ة 

 ولــن مــن الــدول األ ــ اا حتــ إ تميــ  جلمجمــا األةــ ا  امل جــ  ين   قي جممةــا والــداا ا   وديتةــا،  وإ 
(، تــ ري  .GC/12E/C/20 ال  جم ــن  20 جمـ  ال ــا  سيــم ه  وجمجمـا، او ــ   امل ــ ا دــا   ال ةــد. و  الت 

املســــاواة وعــــد  التمجمجمــــا عنمـــــ اإ "ال ونــــن امل نجمــــن حتــــاو    اديتمــــا ين وادجتماعجمـــــن والن اةجمــــن قو هإ 
ه ا ــجماإ   ال ــا  إ الــدو  و ــ   اإل ســاإ ود غــى عنةمــا ملماس ــن او ــ   اديتمــا ين وادجتماعجمــن 

 ."عجما ه ما  ال ةد " م  ا دما  مبده  املساواة وعد  التمجمجماوهإ "" والن اةجمن والتمتا دا
وتل   التوـاو ا  اللـ يبجمن مـن جا ـ  الشـ با  عـ  ال  نجمـن واألةـ ا  ذو  األسصـدة املالجمـن  -24

اللــقمن قو قجبـــاس اوم مـــا  ع ـــف تـــدحتمل قيـــ ا ا  مــن ممـــا س هاـــ  ، اـــا   ذلـــب تـــدحتملريا عـــن 
، A/HRC/26/28الــع ت ــا و  غــا هاــد مــا ت ــا ع ــف الي ــ اء  ا ظــ  ال  جم ــن    يــ  اللــ اع  التنا لجمــن

(. وينمل   ذلب ع ف ا اس ريامـن ع ـف   ـ   اإل سـاإ ألإ ريجمابـ  اللـ اع  التنا لجمـن  ـد 60الي  ة 
ـــ  ل ريـــ ا  مـــن تـــ  مل الـــ امج ادجتماعجمـــن املت  ـــ  حت عـــا ة ت  يـــا النـــ وة ألإ األمـــ  ينتةـــه ة ـــسس قو هإ وي

ج مــــن الي ــــ اء ه يســــةم الــــ ين يييــــ  ا ةجمةــــا هإ يســــتيجمدوا منةــــا. وريمــــ ا، ةــــ إ اواجــــن قو الــــ ام
الت ــــ ي  عــــن ال وــــا   اإليــــ ا ا  حتــــال و ء قو اللــــ اع  التنا لجمــــن قلــــا يايــــد مــــن ت ــــ ي  قعمــــال 

 او    اديتما ين وادجتماعجمن ألبن  اليما    ياس.
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اجلنسـا. ة نـدما ت اجـف األي ـ  امل جمشـجمن املنقيلـن  وهل ا األم  ا اس ها   ع ف املسـاواة حتـا -25
الـــدا  تـــدري س اســـدما  ال امـــن، ييلـــمل  بنـــمل مـــن النســـاء والبنـــا  قو  ّمـــ  التمـــالجمف اإل ـــاةجمن 
امل تبملــن حتا تجماجــا  ال عايــن غــمل املدة عــن. وعــسوة ع ــف ذلــب، ةــ إ الــنظم اللــ يبجمن  يســةا لجمســ  

 جمــ   -منــ   ــ اع  اد ــتةس   -اللــ اع  التنا لجمــن  ايــدة مــن  جمــث  ــ   اجلــن ، بمــا هإ عــ ء 
(. و  ب تــا 46، الي ــ ة A/HRC/26/28قو هإ ي ــا ع ــف النســاء حتشــم  غــمل متنا ــ   ا ظــ  ال  جم ــن 

 اوالتا، تنمل   الل اع  التنا لجمن وا اسريا ع ف امل  ت  ي  املساواة امل   عجمن ل م هة.
التوــاو ا  اللــ يبجمن مبــده املســاواة وعــد  التمجمجمــا، حتــالنظ   وهاــملاس، ت ــّ ا املســت يا  امل تي ــن مــن -26

قو هإ املتةــ حتا مــن  ةــا اللــ اع  ينتةــه دــم األمــ  قو هإ يــدة  ا هيــ  رــا يدة ــف  اة ــ  اللــ اع  ذو  
  وال  جم ــــن 26، الي ــــ ة A/HRC/28/60ال ــــدسة املســــاوين هلــــم هو األيــــ  مــــنةم ع ــــف الــــدةا  ا ظــــ  ال  جم ــــن 

A/HRC/26/2860  ة ، الي  .) 
  

 انعدام المساواة ااديادياا  -باء 
 

حتاإل اةن قو ذلب، ة إ التوـاو ا  اللـ يبجمن تـد  وتيـايم ا  ـد  املسـاواة الشـديد ايتمـا ياس،  -27
قذ تييجمـــد األغنجمـــاء ع ـــف  ســـاج الي ـــ اء. وحتجمنمـــا د ينملـــ   يـــا  إ   ـــ   اإل ســـاإ حتاللـــ وسة ع ـــف 

يتمل ــ  ت  يــا املــ اس    ا تمــا ت  ي ــاس يميــ   وامــاس، ة  ــف حتالي ـ ت  يـا الــدا  والنــ وة ت  ي ــاس متســاوياس 
 .(23 للةـــ ا  التمتـــا، ع ـــف يـــد  املســـاواة ةجممـــا حتجمـــنةم، حب ـــ يةم األ ا ـــجمن  وإ وجـــ    تـــاعج وجمجمايـــن

وعنــدما ييســي  ا  ــدا  املســاواة اديتمــا   عــن ريــ ا النتــاعج التمجمجمايــن، ة  ــف يمــبح يلــجمن مــن يلــايا 
      اإل ساإ.

ووصــــ  ا  ــــدا  املســــاواة ال ــــامله  الجمــــاس قو مســــت يا  م تي ــــن قو هيمــــف  ــــد. ة ــــد ذبــــ   -28
  املاعــن مــن  ــماإ ال ــا   مــ  إ ع ــف  مــف  مــ    8حت  ــامج األمــم املتحــدة اإللــاعه هإ هغــى 

وهظةـــ    .(24   املاعـــن 92الـــدا  ال ـــامله، تـــاسبا النمـــف البـــايه ل نســـبن املم يـــن املتب جمـــن ويـــدسريا 
 48،  ت مــ إ  ســبن 2014  املاعــن مــن  ــماإ ال ــا  بــا  ا،   عــا   1منظمــن هوبســيا  هإ هغــى 
 99  تـاسبا لنسـبن ال - 2010    املاعـن   عـا 44حتامل اس ـن مـا  سـبن  -  املاعن مـن النـ وة ال املجمـن 

، 2016 ــــ ل عــــا    املاعــــن مــــن ريــــ ا النــــ وة. وتتنبــــ  منظمــــن هوبســــيا  حت  ــــف حب 52  املاعـــن املتب جمــــن 
ةــــ  اس. واــــسل ال  ــــدين املا ــــجما، ا  ا  ا  ــــدا   80 ــــجم ّبا  مــــف النــــ وة ال املجمــــن   هيــــد  هغــــى 

  املاعــــــن   الب ـــــــداإ  11  املاعــــــن   الب ــــــداإ املت دمــــــن وحتنســــــبن  9املســــــاواة   الــــــدا ل حتنســــــبن 
الي ـ  سـ لن اسـاا امل ـآ اامل ـ س ويش   اسبـمل املسـت     اإل سـات الـ   هعـ ج عنـف  .(25 النامجمن

__________ 

 23) R. Balakrishnan, J. Heintz and D. Elson, “What does inequality have to do with human rights?”, Political 

Economy Research Institute, Working Paper Series No. 392 (2015) ،   ا ظــ  هيلــاس الت  يــ  الســن   ل قبــمل املســت
 A/HRC/31/60.) 

 .UNDP, Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries, p. xi (New York, 2013)ا ظ ا  (24 
 .Wealth: having it all and wanting more”, Oxfam issue briefing, pp. 2, 3 and 7 (2015)“ ا ظ ا (25 



 A/HRC/31/61 

 

12/30 GE.16-00535 

 

، ةجم جمــ  هلســت إ، الــ   ا ــتنم    ارو ــن األاــملة ا  ــدا  املســاواة الشــديد املــديا و  ــ   اإل ســاإ
 .(26 ري ا، واصياس قياا حت  ف "مدعاة ل ش  س حتاسا "

وينملــ   ا  ــدا  املســاواة  التيـــاو ( اديتمــا   الشــديد ع ــف املـــ  ت ــ ي    ــ   اإل ســـاإ.  -29
الــــــدا ل يــــــل  ، ع ــــــف  ــــــبجم  املنــــــال، قو اوجم  لــــــن  وإ وتــــــا مسيــــــا األةــــــ ا  حتــــــاو     ةالتيــــــاو   

اديتمــــــا ين وادجتماعجمــــــن ع ــــــف ه ــــــات غــــــمل وجمجمــــــا ، منــــــ  قمما جمــــــن اومــــــ ل ع ــــــف الســــــمن السعــــــ  
وال عايـــن المـــحجمن واـــدما  المـــ ا المـــحه. وريــ ا صـــحجمح حت جـــف اـــاا قذا   ألـــ  التمـــد   والمل ــا 

 جما ــــا  تميــــ  قمما جمــــن  جم ــــ  ريــــ ا او ــــ  ، مــــنسس عــــن   يــــ  ال عايــــن واومايــــن  هلـــ ا التيــــاو  حت ا ــــملن
 2012  ملــن مم يــن   عــا   23ادجتمــاعجمتا. ووة ــاس وســاحتا  حت  ــامج األمــم املتحــدة اإللــاعه، ةي ــد  

  ملاــ  التنمجمــن البشــ ين حتســب  ريــ ا التيــاو . و مــن هإ ييســي  ذلــب عــن  ــدو  ا ــاس استدا يــن  ــ بجمنا 
يـــل   قو  ـــ ء  الـــن اســـدما  ادجتماعجمـــن وقو عـــد  املســـاواة   امل ام ـــن،  ال اعـــدة اللـــ يبجمنةلـــ ف 

األمــ  الــ   ي ــ   قو ا ــمحسل الن ــن   اوم مــن وقو ا يــاا م ن يــا   اة ــه اللــ اع ، مــا يايــد مــن 
السجما ــجمن  ظــ اس . و مــن هيلــاس هإ يشــم  ريــ ا التيــاو  غديــداس ل حــ    املشــاسبن ال اعــدة اللــ يبجمن ــ ف 

قو هإ النيــ ذ السجما ــه للغنجمــاء، األبــ  مــن الملبجم ــه،  مــن هإ ي ــّ ا ال م جمــا  الد   ا جمــن. وعــسوة 
ع ــف ذلــب، ةــ إ مــا يــ ّب  حتــالي اس  اوــا ة   النــ وة  مــن هإ يــل ّ  ع ــف المل ي ــن الــع ينظــ  دــا النــات قو 

ا   اوجمـــاة السجما ـــجمن واوجمـــاة ال امـــن ع ـــف يـــد  ه يســـةم وقو اراـــ ين، و مـــن هإ يةـــد  مشـــاسبن املـــ ا ن
 .(27 املساواة ةجمما حتجمنةم

ـــف مـــن امل ـــ س اســـاا امل ـــآ اســـ لن الي ـــ  املـــديا حتـــ إ  -30 وي  ـــ  اسبـــمل املســـت   حتالنـــداء امل ج 
ي ــ ا   ــ    ــ   اإل ســاإ صــ ا نس حت جــ    ــدو  ملســت يا  ا  ــدا  املســاواة الــع  مــن اعتباسريــا 

 ا    ــ   اإل ســاإ، وحتــ إ تت ةــد الــدول حتالتاامــا  س جمــن حتاوــد مــن ا  ــدا  املســاواة متمشــجمن مــا ا ــ
 .(28 الشديد

  
 عالاة هذه الدجاوزاة بأهداف الدنمية المسددامة -جيم 

 
لـجم  ة ـو همـ اس د حتـد منـف  التـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعناود من التوـاو ا  اللـ يبجمن ومـن  -31

 4-16هيلــاس لتح جمــ  التنمجمــن املســتدامن. ةــ   ا  ت ــد  حتشــ إ الغايــن إلعمــال   ــ   اإل ســاإ ولمــن 
مــن هريــداا التنمجمــن املســتدامن، واملت   ــن حتاوــد مــن التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن،  جميســةم ق ــةاماس 

وبـــ لب    2030مةمـــاس     جمـــ  هريـــداا هاـــ   اـــ  مدسجـــن   املـــن التنمجمـــن املســـتدامن ل ـــا  
  ساإ.  جم  التمتا حب    اإل

__________ 

( وحتجما ـف الشـي   الـ   ه و حتـف A/HRC/29/31ت  يـ  امل ـ س اسـاا امل ـآ اسـ لن الي ـ  املـديا و  ـ   اإل سـاإ   ا ظ  (26 
      اإل ساإ، متاا ع ف ال احتواهما       2015 اي اإ/ي  جمف  22  
 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16131&LangID=E. 

 .(26 اوااجمن ، UNDP, Humanity Divided, pp. xi, 1 and 5-6 ا ظ ا (27 
 (.27جمن  اواا ،ا ظ  البجماإ الشي   ال   ه و حتف امل  س اساا امل آ اس لن الي   املديا (28 
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وحتجمنمــا يمل ــ  الــدول ع ــف ه يســةا ت ةــدا  مي امــن    ــال   ــ   اإل ســاإ، ةــ إ الـــ رياج  -32
 2030قو هحت ــد مــن ت ةــداغا اساصــن حتتنيجمــ  هريــداا التنمجمــن املســتدامن واملــن التنمجمــن املســتدامن ل ــا  

ت   ـــن حب ـــ   ريـــ  همـــ  ألـــد ه ا ـــاس لـــف   اإلعـــسإ ال ـــامله و ـــ   اإل ســـاإ و  امل اريـــدا  الدولجمـــن امل
، مــن حت ــ  النــ ا ه، مــا التاامــا  الــدول 2030وتتسيــه املــن التنمجمــن املســتدامن ل ــا   .(29 اإل ســاإ

حتاإلعمــــال التــــدسأله ل ح ــــ   اديتمــــا ين وادجتماعجمــــن والن اةجمــــن املقت يــــن. وع ــــف  ــــبجم  املنــــال، ةــــ إ 
(، وحتال لـــاء ع ـــف اجلـــ   وتـــ ةمل األمـــن الغــــ اعه 1ادلتاامـــا  املت   ـــن حتال لـــاء ع ـــف الي ـــ   اهلـــدا 

ــنن  اهلــدا و  (، و ــماإ الت  ــجمم 3(، و ـماإ وتــا اجلمجمــا حت لـاإ عــجم   صــحجمن  اهلـدا 2التغ يـن ا س 
(، و ـــــماإ تـــــ اة  املجمـــــاا واـــــدما  المـــــ ا المـــــحه 4اجلجمـــــد املنمـــــف والشـــــام  ل ومجمـــــا  اهلـــــدا 

ن (  مــ8(، وت ايـا ال مالـن المام ـن واملنتوــن وتـ ةمل ال مـ  السعـ  ل ومجمـا  اهلـدا 6ل ومجمـا  اهلـدا 
هإ تيســـــةم   قعمـــــال او ـــــ   الـــــ اس ة   ال ةـــــد الـــــدو  اســـــاا حتـــــاو    اديتمـــــا ين وادجتماعجمـــــن 

 التـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعنوالن اةجمن و  م اريـدا  هاـ   تت  ـ  حب ـ   اإل سـاإ. بمـا هإ اوـد مـن 
ةجممـا حتـا الـدول من ا  ف، بما   ي  هعـسا، هإ يسـاعد   اوـد مـن ا  ـدا  املسـاواة  ااـ  بـ   ولـن و 

التــدة ا  ( وهإ ييســةم   مماةحــن التمجمجمــا امل  ــ عه. ولــ لب ينبغــه النظــ  قو اوــد مــن 10 اهلــدا 
ع ــف ه ــف لــجم  ة ــو ريــدةاس    ــد ذاتــف ولمــن هيلــاس ع ــف ه ــف و ــجم ن مةمــن إل ــ ا   املالجمــن غــمل املشــ وعن

 .2030امن ل ا  ت د  حتش إ بنمل من األريداا األا   ال اس ة   املن التنمجمن املستد
التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل ويـــد ياس ـــ   سا ـــن هج غـــا مـــلا اس منظمـــن النااريـــن املالجمـــن ال املجمـــن حتـــا  -33

اساسجــن مــن هة ــ  ايتمــا ا  ال ــا  حتال ديــد مــن امللاــ ا  الت  جمديــن ل تنمجمــن، اــا   ذلــب  املشــ وعن
س األجنـــ  املبااـــ  واإل يـــا  ال ـــا  ع ـــف النـــاتج ا  ـــه اإلعـــا  واملســـاعدة اإللاعجمـــن ال  جمـــن واد ـــتنما

المـــحن والت  ـــجمم و مـــ   اإليـــ ا ا  اللـــ يبجمن. وتســـ و  تـــاعج ريـــ ا الدسا ـــن األ ـــ اء ع ـــف ال سيـــن 
وا يـاا مسـت يا  التنمجمـن. وع ـف  ـبجم  املنـال،  التدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعنادستبا جمن ال  ين حتا 

حت ـداس  امجمـاس ريـه  31اساسجـن مـن  التـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعنإ ت ّدس منظمن النااريـن املالجمـن ال املجمـن ه
التـــدة ا  ، وهإ 2012-2008هبـــ  مـــن اإل يـــا  ال ـــا  هلـــ ا الب ـــداإ ع ـــف المـــحن اـــسل اليـــ ة 

حت ــداس  امجمــاس با ــ  هبــ  مــن اإل يــا  ال ــا  هلــ ا الب ــداإ ع ــف  35اساسجــن مــن  املالجمــن غــمل املشــ وعن
تيـــ    مـــ    التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل املشـــ وعنحت ـــداس، ييـــدس هإ  12يســـةا. و  الت  ـــجمم اـــسل اليـــ ة  

غـــمل اساسجـــن التـــدة ا  املالجمـــن اإليـــ ا ا  اللـــ يبجمن. وهاـــملاس ةيجممـــا يت  ـــ  حت شـــ ين حت ـــداس  امجمـــاس، با ـــ  
تيـــ    مـــ   التـــدة ا  املالجمـــن الداا ـــن قو ريـــ ا الب ـــداإ   اـــم  مســـاعدة قلاعجمـــن س جمـــن  املشـــ وعن

وتشـــمل ريـــ ا األسيـــا  قو هإ   جمـــ  هريـــداا التنمجمـــن  .(30 ا ـــتنماس هجنـــ  مبااـــ  ه نـــاء ت ـــب اليـــ ة هو
 .التدة ا  املالجمن غمل املش وعناملستدامن واد تنماس األجن  املباا   جمشم   دياس رياعسس ق اء 

__________ 

 .10، الي  ة 70/1ا ظ  ي اس اجلم جمن ال امن  (29 
 J. Spanjers and H. Foss, “Illicit financial flows and development indices: 2008-2012”, Global Financial ا ظ ا (30 

Integrity, pp. 30-33 (2015). 
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جـد عسيـن    يـن حتـا وتبا  هيلاس من الدسا ن الع هج غا منظمن الناارين املالجمـن الدولجمـن ه ـف ت   -34
وا يـاا مسـت يا  التنمجمـن البشـ ين بمـا ت ـات الاـ  التنمجمـن البشـ ين،  التدة ا  املالجمن غمل املشـ وعن

 .(31 وحتجمنةا وحتا استيا  مست يا  الي   وعد  املساواة اديتما  
مــن  4-17و ــتمل ا التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن  ــدياس املــملاس هيلــاس همــا    جمــ  الغايــن  -35

هريــداا التنمجمــن املســتدامن، املت   ــن حتال ــدسة ع ــف  ّمــ  الــدي إ. ةةــ ا التــدة ا   مــن هإ تيســةم   
تشــمجم  ه مــا   يــ إ حتــالنظ  قو هإ حت ــ  اوم مــا  تمــ إ ملــمل ة، ق اء ة ــداإ ريــ ا اإليــ ا ا ، 

غــمل املشــ وعن  قو ال وــ ء قو اديــ اا اســاسجه. ولــ لب ينبغــه النظــ  قو ايــ  التــدة ا  املالجمــن
ع ـــف ه ـــف عنمـــ  ريـــا    التمـــّد  ل ـــدي إ الـــع د  مـــن  ّم ةـــا. حتجمـــد هإ ه مـــا  الـــدي إ  مـــن هإ 
ـــــدي إ  ـــــن غـــــمل املشـــــ وعن  ظـــــ اس قو هإ الني ـــــا  امل تي ـــــن سدمـــــن ال ـــــدة ا  املالجم تـــــل   قو تيـــــايم الت

حـن التـدة ا  املالجمــن  ـتقّي  م ـداس اإليـ ا ا  ال امـن املتا ـن للغـ اا األاـ  ، اـا   ذلـب مماة
هإ تمـ إ لـف تـ  ملا  قألاحتجمـن  4-17غمل املش وعن. ول لب  من ل ت ّد  ا ـ     ابـاا   جمـ  الغايـن 

 ةجمما يت    حتالتدة ا  املالجمن غمل املش وعن. 4-16ع ف   جم  الغاين 
 اس ريــه ة ــداإ وهاـملاس، وحتــالنظ  قو هإ ق ــد  هيــ ج  تــاعج التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن  ــدو  -36

اإليــ ا ا  اللــ يبجمن، ةــ إ ريــ ا التــدة ا ، ود  ــجمما التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن املتمــ ن حتاللــ اع ، 
من هريداا التنمجمن املسـتدامن، املت   ـن حتت ايـا ت بمـن املـ اس  ا  جمـن، اـا  1-17تت اسا حت   ا ما الغاين 

  ت ايا ت بمن املـ اس  ا  جمـن ت ايـااس   جم جمـاس، يمـ إ   ذلب عن   ي  حتناء يدسا  الب داإ النامجمن. ةمن هج
مــن اللــ وس  لــجم  ة ــو حتنــاء ال ــدسا  الــع تســاعد الب ــداإ النامجمــن ع ــف التمــّد  ملشــاب  التوــاو ا  
اللـــ يبجمن، ولمـــن هيلـــاس ع ـــف التمـــّد  لل ـــباج اجل سيـــن املنةوجمـــن ل توـــاو ا  اللـــ يبجمن ول سجما ـــا  

ا  رمنــن   امل ــا  األول. ومــن املةــم اإلاــاسة قو هإ  يــا ة اإليــ ا ا  واأل ظمــن الــع ب ــ  ريــ ا التــدة 
اللــــ يبجمن لــــجم  غايــــن    ــــد ذاغــــا حتــــ  ريــــه حتــــاأل    ه اة ل نةــــ ا حب ــــ   اإل ســــاإ ول  ةــــاء دــــا. 
ةاوم ما  الع ت اجـف صـ  حتا  وريـه  ـاول التمـد  ل تـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعن ألـ  ع جمةـا مـا 

 لنظم الل يبجمن تماعدين وهد تايد ري ا النظم من ا  د  املساواة.ذلب  ماإ هإ تم إ ا
  
 اصلدزاماة المدعلقة بحقوق اإلنسان  والدجاوزاة الضويبية -رابعاا  

 
، وامل ــ سة ‘ ــجميات ل مجمنــا‘بمــا  ــاي  اسبــمل املســت   الســاحت  امل ــآ حتر ــاس الــدي إ اساسججمــن،  -37

، تــنص المــم   الدولجمــن ‘ماغــدالجمنا  ــجمب ليجمدا باسم  ــا‘املــديا، اساصــن الســاحت ن امل نجمــن اســ لن الي ــ  
املت   ــــن حب ــــ   اإل ســــاإ ع ــــف التاامــــا  يا   جمــــن م جمنــــن ينبغــــه اد  اــــا  دــــا   التمــــّد  ملشــــم ن 

 .(32 التواو ا  الل يبجمن

__________ 

 .22-18امل جا  يسف، الميحا   (31 
 .A/HRC/26/28و ،A/HRC/25/52، وA/HRC/22/42ا ظ  ال  اع   (32 
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اا حتــاو    اديتمــا ين وادجتماعجمــن والن اةجمــن، ( مــن ال ةــد الــدو  اســ1 2ا جــ  املــا ة  -38
تت ةــد بــ   ولــن  ــ ا   ريــ ا ال ةــد حتــ إ تتقــ ، اي  ريــا وعــن   يــ  املســاعدة والت ــاوإ الــدولجما، "

 ــجمما ع ــف المــ جمدين اديتمــا   والت ــآ، وحت يمــف مــا تســمح حتــف م اس ريــا املتا ــن، مــا ي ــا  مــن  ود
حتـاو    امل ـ ا دـا   ريـ ا ال ةـد،  ـالمن قو ذلـب عجمـا امل ا  للـماإ التمتـا الي  ـه التـدسأله 

 ." بجم  اعتما  تداحتمل تش ي جمن السب  املنا بن، وام صاس 
ويتمن  جاء من ادلتاا  امل ب س ا يـاس   ااـ اإ هإ تميـ  الدولـن وختمـص هيمـف مـا تسـمح  -39

 ه ــف ألـ  ع ــف اوم مــا  حتـف م اس ريــا املتا ـن للــماإ اإلعمـال التــدسأله و ــ   اإل سـاإ. وريــ ا ي ـآ
لجم  ة و هإ تسـتقد  املـ اس  امل جـ  ة حتمـ سة ة الـن ولمـن ألـ  ع جمةـا هيلـاس، عنـد اللـ وسة، هإ تايـد 

وعـــسوة ع ـــف ذلـــب ةـــ إ بـــ   ولـــن  ـــ ا، بمـــا  .(33 اإليـــ ا ا  حتملـــ   منمـــين وحتشـــم  غـــمل ت اج ـــه
، ي ـــا ع جمةـــا التـــاا  عاجـــ  هو ـــح  ذلـــب ال ونـــن امل نجمـــن حتـــاو    اديتمـــا ين وادجتماعجمـــن والن اةجمـــن

ـــد جما لمـــ   ـــ  مـــن او ـــ   اديتمـــا ين  حتلـــماإ ال ةـــاء، ع ـــف هيـــ  ت ـــدي ، حتاملســـت يا  األ ا ـــجمن ال
 عجمــاألــ  ع جمةــا هإ تنبــ  هيــا يــد حتــ ل  بــ  جةــد مــن هجــ  ا ــتقدا   ، بمــاوادجتماعجمــن والن اةجمــن

وحت بـاسة  .(34 دـ ا ادلتاامـا  الـد جما   تم ةةا    بجم  ال ةاء، ع ف  بجم  األول ين،  امل ج  ةامل اس  
هاــ  ، ةاوم مــا  الــع ت تمــد تــداحتمل ت شــف  وإ النظــ  هودس   ه    ي ــن هاــ   لايــا ة اإليــ ا ا  
ساا تم إ يد تمـ ة  ع ـف اـسا ال ةـد قذا با ـ  ريـ ا التـداحتمل ت اج جمـن وه ـي   عـن  تـاعج وجمجمايـن 

امل نجمـن. وريـ ا يشـم ، بمـا  ح ـ   ل  األ ا ـجمن املسـت ياهو   م  النات مـن قمما جمـن اومـ ل ع ـف 
املـــ اس  الــع يـــد يمــ إ مـــن املممــن ع ةـــا عــن   يـــ   ذبــ  امل ـــ س اســاا امل ـــآ اســ لن الي ـــ  املــديا،

الل اع  هو عن   ي  التمّد  ل تة  ج الل ي  ول تدة ا  املالجمن غمل املش وعن األا    ا ظ  ال  جم ن 
A/HRC/26/28 27، الي  ة.) 

  
 المساعدة والدعاون الدوليان -باء 

 
( مـــن ال ةـــد 1 2الـــدولجما منمـــ ا ع جمـــف   املـــا ة التـــاا  الـــدول حتت ـــد  املســـاعدة والت ـــاوإ  -40

ووة ــاس ملــا سهتــف ريــ ا ال ونــن، ةــ إ عبــاسة  .(35 الــدو  اســاا حتــاو    اديتمــا ين وادجتماعجمــن والن اةجمــن
قو بــ  مــن املــ اس  امل جــ  ة ة ــسس  ااــ  الدولــن وت ــب " تشــمل حت يمــف مــا تســمح حتــف م اس ريــا املتا ــن"

ولـ لب ةـ إ ال اجـ  ال ايـا ع ـف  .(36 املتا ن من ا تما الدو  عن   ي  الت ـاوإ واملسـاعدة الـدولجما
__________ 

 R. Balakrishnan et al, Maximum Available Resources and Human Rights, Center for Women‘s Global ا ظــــــــــــ  (33 

Leadership (Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 2011). 
املت  ــ  حتملبجم ــن التاامــا  الــدول  3ا ظــ  ال ونــن امل نجمــن حتــاو    اديتمــا ين وادجتماعجمــن والن اةجمــن، الت  جمــ  ال ــا  سيــم  (34 

 (.E/C.12/2007/1  وحتجماإ ال ونن امل نجمن حتاو    اديتما ين وادجتماعجمن والن اةجمن  ال  جم ن 10األ  اا، الي  ة 
مـن اتيايجمـن   ـ    32من اتيايجمن   ـ   المليـ ، واملـا ة  4مم املتحدة، واملا ة من مجمنا  األ 56و 55ا ظ  املا تا  (35 

 .األاقاا ذو  اإلعاين

 .5، الي  ة E/C.12/2007/1ا ظ  ال  جم ن  (36 
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الـــدول حتبـــ ل بـــ  جةـــد مـــن هجـــ  قعمـــال او ـــ   اديتمـــا ين وادجتماعجمـــن والن اةجمـــن يشـــم  التاامـــاس 
 .(37   ي  الت اوإ الدو  حتالتمات املساعدة حتشم   شو عن

وبمــا يشــ ا امل ــ س اســاا امل ــآ اســ لن الي ــ  املــديا، ي ــا ع ــف عــات  الــدول واجــ  م احتــ   -41
... ع ف ه ات  ت د  املساعدة والت اوإ الدولجما اا يتنا   ما يدساغا وم اس ريا و ي ذريايتمن    "

المامـ  ل ح ـ   اديتمـا ين وادجتماعجمـن ادع اا حت إ حت   الب داإ لن تتممن مـن   جمـ  اإلعمـال 
 .(38 الدولجما   ت م حت لب" والن اةجمن قذا  د  هإ الب داإ الع تستملجما ت د  املساعدة والت اوإ

، ةـ إ املسـاعدة اجموالت ن ااملساعدة والت اوإ اديتما يوحتجمنما يشمل ال ةد حتم سة ااصن قو  -42
مل امل   مــا  للاــقاا   حت ــداإ هاــ   هو الت ــاوإ مــا داحتمل هاــ  ، منةــا تــ ةالدولجمــن يــد تشــم  تــ

(39 املســ وين ال امــن وهلــم، مــنسس مــن هجــ  تتبــا األمــ ال 
و مــن حتســة لن ت  ــجما  ملــا  ريــ ا التيســمل  ."

وريـ   -لمه ينملب  ع ف املساعدة   تتّبا التة  ج الل ي . و  ال ايا، ة إ تبا ل امل   ما  الل يبجمن 
يــد هصــبح ريــ  امل جمــاس ال ــامله اجلديــد وجــ   الت بجمــد  -ن ل ت ــاوإ اللــ ي  الــدو  ه ــد التــداحتمل ال عجمســجم

ع جمـف ع ـف حنـ  متمـ س   عجمـا اإلجـ اءا  املت   ـن حتتح جمـ  هريـداا التنمجمـن املسـتدامن، اـا   ذلـب   
 ه د ةا وري  املن عم  ه ي  هحتاحتا.

 ــداإ تــ  ملا    حت ــداإ هاــ  . وريــ ا و  عاملنــا امل ــ   ، يمــ إ ل سجما ــا  املني ــ ة   ه ــد الب -43
يشم   جما ا  الل اع ، الع  مـن هإ ت ـّ ا التمتـا حب ـ   اإل سـاإ   اسـاسج. ويتمل ـ  ال ـا  إ 
الــــدو  مــــن الــــدول هإ وتنــــا عــــن ه   ــــ    يلــــ  حتــــالتمتا حب ــــ   اإل ســــاإ اــــاسج  ــــدو  قي جممةــــا 

دول هو هد ت مـد قو ت ـ ي  جةـ   ويتمل   واج  ا  ا       اإل ساإ هد تتـدّا  الـ .(40 ال  آ
  خيمبــــا س ما ــــ  ةالــــدول األاــــ   ال امجمــــن قو قعمــــال او ــــ   اديتمــــا ين وادجتماعجمــــن والن اةجمــــن. 

، التاامــا  الــدول اــاسج  ــدو ريا ال  نجمــن    ــال او ــ   اديتمــا ين وادجتماعجمــن والن اةجمــنحت املت   ــن
هعا   ت بجمد مبا س ال ةد وال ا  إ الدو    ري ا المد ، يد ذب   ع ف  ـبجم  املنـال ه ـف ي ـا  الع

ـِبو هو ييلــ ف وتــا األاـقاا امل جــ  ين اــاسج  ع ـف عجمــا الـدول "التــاا  حتادمتنــا  عـن ه   ــ     ي
(  بمـا "ألـ  20 دو ريا حتاو    اديتما ين وادجتماعجمن والن اةجمن وراس تةم هل ا او   "  املبده 

ـــن هو منظمـــن  ولجمـــن هاـــ   ع ـــف ادمتنـــال لسلتاامـــا   هإ وتنـــا عـــن ه   ـــ    ... ييلـــ ف يـــدسة  ول
 (.21الدولجمن ال اي ن ع جمةا ةجمما خيص او    اديتما ين وادجتماعجمن والن اةجمن"  املبده 

اللـــ يبجمن والي ـــ   واتباعــاس هلـــ ا املنملــ ، هصـــدس  ساحتملــن ا ـــاما الدولجمـــن ت  يــ اس عـــن التوــاو ا  -44
هو  تشــــوا التوــــاو ا  اللــــ يبجمن"تتقــــ ا الــــدول مــــن قجــــ اءا  هإ مــــا  و  ـــ   اإل ســــاإ ذبــــ   ةجمــــف

، هو قج اءا  تت مد ق بـاإ جةـ   الـدول األاـ     مماةحـن التوـاو ا  اللـ يبجمن،  مـن هإ رياتجمس  
__________ 

 .26، الي  ة A/HRC/26/28ا ظ  ال  جم ن  (37 

 .32-29امل جا  يسف، الي  ا   (38 
 39) O. De Schutter et al “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the 

Area of Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, No. 34, p. 1157 (2012). 
ســـلولجمن الـــدول عـــن مشـــاسيا املـــ ا  املت   ـــن امـــن مجمنـــا  األمـــم املتحـــدة، و  56و 55ا ظـــ  ع ـــف  ـــبجم  املنـــال املـــا تا  (40 

 (.A/56/10ال  جم ن   األة ال غمل املش وعن  ولجماس 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/56/10
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واسبــمل ،    سا ــتف املليتـنوريـ ا ي ــ  اـاس  ةجمــف اسبـمل املسـت    .(41 "شـم  ا تةابـاس دلتااماغــا الدولجمـني
 .(42 املست   الساحت  امل آ حتر اس الدي إ اساسججمن، وامل  س اساا الساحت  امل آ اس لن الي   املديا

وتل   التواو ا  الل يبجمن، خبيلةا لدي ا ا  اوم مجمن، قو هإ ت ّ ا حتدسجن اململة يدسة   -45
  ال ــــا ، ع ــــف ال ةــــاء حتــــاو    اديتمــــا ين  بنــــمل مــــن الب ــــداإ األاــــ  ، ود  ــــجمما هة ــــ  الب ــــداإ

وادجتماعجمـن والن اةجمــن. قذ ت جـد لــد  الب ــداإ الي ـملة ياعــدة قيـ ا ا   ــ يبجمن هصــغ  حتمنـمل مــن منجم تةــا 
لد  الب داإ املت دمن وذلب حتسـب  النمـجم  األصـغ  ل يـ   مـن النـاتج ا  ـه اإلعـا  وبـ لب حتسـب  

و تجموـنس لـ لب، ي تمـد   .(43 بةا ا  ه اإلعا  بـ ي ا ا   م مجمـنهيا  ّم   سبن هصغ  حتمنمل من  ا
بنمل من ري ا الب داإ ع ف امل   ن اساسججمن. وع ف  بجم  املنال، ة ة ـاس لت  يـ  صـا س عـن حت  ـامج األمـم 

  املاعــن مــن  مــ   املســاعدة  24.1، ي احتــن 2009املتحـدة اإللــاعه ت ّ ــ  هيــ  الب ــداإ لــ اس،   عــا  
  املاعــن مــن بــ   60عجمــن ال  جمــن حتجمــد هإ الت ــدي ا  تيجمــد هيــا بموم عــن ة ــد    ال يــ   يســف اإللا

وةجممــا يت  ــ  حتــب    .(44  ودس مــن املســاعدة اإللاعجمــن ال  جمــن وســاج التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن
مب ـ  املسـاعدة ري ا الب داإ، با ـ  التـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعن اساسجـن منةـا تايـد عـدة مـ ا  عـن 

اإللاعجمن ال  جمن املت ّ اة. ووجد الت  ي  هيلـاس هإ التـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعن اساسجـن مـن هيـ  الب ـداإ 
  املاعن من الناتج ا  ه اإلعا  هل ا الب داإ، وري  ما يشم   سبن   4.8ل اس با   تب     املت  و 

 ين.ببملة من ايتما ا  ريه حتالي   ايتما ا    جم
وتلّبد هيلـاس  سا ـن  دينـن صـا سة عـن منظمـن النااريـن املالجمـن ال املجمـن هإ التـدة ا  املالجمـن غـمل  -46

املشــ وعن هلـــا تــ  مل هبـــ  مـــن الملبجم ــه ع ـــف الب ـــداإ النامجمــن األ ـــ ه  ــادس، اـــا ةجمةـــا هيــ  الب ـــداإ لـــ اس 
ـــ ـــاس مشـــم دس  82ا والب ـــداإ الي ـــملة املن  ـــن حتالـــدي إ. ويـــد وجـــد  ريـــ ا املنظمـــن ه ـــف مـــن حت حت ـــداس  امجم

  املاعـن منةـا هبـ  مـن املسـاعدة اإللاعجمـن  20حتالدسا ن، با   التدة ا  غمل املشـ وعن اساسجـن مـن 
  املاعــن منةــا با ــ   40ال  جمــن واد ــتنماس األجنــ  املبااــ  الــداا ا  قلجمةــا  تم ــا   وه ــف    الــن 

  املاعــن هو هبــ .  10سجــن منةــا قو  مــ   يجممــن التوــاسة  ســبن التــدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن اسا
وتبـا  مـن الدسا ــن هيلـاس وجـ   استبــاإ يـ   حتـا املســت يا  امل تي ـن ل تـدة ا  اساسجــن غـمل املشــ وعن 
وةوــ ة الي ــ   عــد  األاــقاا الــ ين ي جمشــ إ  وإ  ــد الي ــ ، ووجــ   عسيــن استبا جمــن عمســجمن حتــا 

وستبــن الب ــد امل ــآ ع ــف ملاــ  التنمجمــن  دة ا  املالجمــن اساسجــن غــمل املشــ وعناملســت يا  امل تي ــن مــن التــ
 .(45 البش ين

__________ 

 .S. Cohen et al, Tax Abuses, Poverty and Human Rights, International Bar Association, p. 2 (London 2013) ا ظ  (41 

 32-30 ـــــــ ا  ي، الA/HRC/26/28و  25، الي ـــــــ ة A/HRC/25/52و  24، الي ـــــــ ة A/HRC/28/60ا ظـــــــ  ال  ـــــــاع   (42 
 .77-74و 62-61و

 T. Pogge, “Illicit financial outflows as a drag on human rights realization in developing countries”, in ا ظــــــــــــــ  (43 

“Illicit Financial Flows: The Most Damaging Economic Condition Facing the Developing World”, Global 

Financial Integrity, pp.15-16 (2015). 
 .Illicit financial flows from the least developed countries: 1990-2008”, UNDP, pp. 3 and 16 (New York, 2011)“ ا ظ  (44 
 .(31 اوااجمن  Spanjers and Foss, “Illicit financial flows” pp. vii-ix ا ظ  (45 
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وقو جا   هإ التواو ا  الل يبجمن تتسب     جما  قي ا ا  ع ف اوم مـا ، ة يـا تشـم   -47
هيلــاس قجةــا اس ل ــدسا  اوم مــا  الــع لــجم  لــديةا مــن املــ اس  الــع  مــن اد ــتغناء عنةــا  ــ   هيــ  

ه ــف  مـن هة ي جمـااساسجـن الي يـ  ال ةجمـا املسـت   امل ـآ حتالتـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعن ويـد اـ ا  .ل  جمـ ا
يمــ   ع ــف بنــمل مــن اوم مــا  األة ي جمــن قألــا  املــ اس  اململ  حتــن ل تمــّد  ل توــاو ا  اللــ يبجمن،  ــ  

قو هإ ريــ ا اإل يــا   ــجمم إ وقإ بــاإ ق يــا  ريــ ا املــ اس   ــجم    حتالياعــدة   األجــ  المل يــ ، حتــالنظ  
 .(46 مناةساس ألول يا  ها   لد  اوم ما  ذا  امل اس  الشحجمحن

ومن املةم هيلاس ت ّب  هإ التواو ا  الل يبجمن تمل ا مشاب  من منظ س      اإل ساإ لـجم   -48
ريــا اديتمــا ين ولمــن هيلــاس حتســب  ا اس  - ة ــو مــن  جمــث املــ اس  اململ  حتــن ل  ةــاء حتــاو    ادجتماعجمــن

ع ــف او بمــن واملل ســا  السجما ــجمن. و مــن هإ تــل   التوــاو ا  اللــ يبجمن البــاس ة مــن جا ــ  النقبــن 
قو ا يـــاا امل ن يـــا  اللـــ يبجمن وقو اتســـا   ملـــا  عـــد  ادمتنـــال. وريـــ ا التوـــاو ا  ت ـــّ ا هيلـــاس 

 هيد   بن صغملة مش وعجمن اوم من و جما ة ال ا  إ،    ا هإ ت ّبا األم ال غمل املش وعن والن وة  
 مــــن هإ يايــــد مــــن الســــجممل ة ع ــــف اهلجممــــا  التنظجممجمــــن وهإ ي ــــّ ا يــــدسة اجلمةــــ س ع ــــف املشــــاسبن   

 ال م جما  السجما جمن.
و ا  حت   النّ ا   ون ميا ريا هإ وج   تش ي ا  مليدة لس تيـاظ حتـالن وة اساصـن اـاسج  -49

هو   السجما ة. ويشاس  اسبمل املست   ال ونـن الب د ري  جاء من    ه  ودين يلاعجمن   ت  ي  املممل 
املنش ة من جا    م مـن النـ ويج ل تح جمـ    ريـ وج سذوت األمـ ال مـن الب ـداإ النامجمـن سهيةـا ال اعـ  
حت  ــف لــجم  لــد  الــدول سامــن غــمل  ــدو ة تســمح هلــا حتالســ ه قو   جمــ  ممــ حتةا ال اتجمــن حتــ    ــن  

لــدول ريــ  هإ السجما ــا  الداا جمــن ينبغــه هد ت ــّ ا  ــجما ة بــاإ  حتــ  قإ ال جمــد ال عجمســه ع ــف  ــجما ة ا
 ولــن هاــ  . "ولــ لب ةــ إ التشــ ي ا  الــع ت ــا ا اسريــا  مــ اس هو حتمــ سة سعجمســجمن    ول هاــ  ، منــ  
األ ظمــن املالجمــن امل  وةــن   ال ديــا  ال لــاعجمن الــع ت اــ  حتســ ين امل ــامس ، د تشــم  راس ــن ل ســجما ة 

 .(47 ا ين"حت  ت دياس ع ف  جما ة ار
  

 اةدخدام األموا  -جيم 
 

مـن املةـم الت بجمـد ع ـف ه ـف، ملـا بـاإ اوـد مـن التوـاو ا  اللـ يبجمن مـن اـ  ف هإ يايـد حتالت بجمـد مـن  -50
اوجمـــا املـــا  املتـــاا ل حم مـــا ، ةجموـــ  ق يـــا  ريـــ ا اإليـــ ا ا  اللـــ يبجمن األبـــ    ظـــ  اد ـــ ا  ال اجـــ  

اإل ســـاإ. وحتجمنمـــا ي ملـــه يـــا  إ   ـــ   اإل ســـاإ الـــدول يـــدساس ببـــملاس مـــن لسلتاامـــا  الدولجمـــن املت   ـــن حب ـــ   
الس ملن الت دي ين دتّبا   جما اغا اديتما ين، ت جد ما ذلب  ـدو  م جمنـن. ة  ـف  ـبجم  املنـال، يت ـا ع ـف 
الدول  ماإ هإ يتمتا عجما األاقاا ع ف هي  ت ـدي  حتاملسـت يا  األ ا ـجمن الـد جما ل  ةـاء حتمـ   ـ  مـن 

تســمح حتــف    اديتمــا ين وادجتماعجمــن والن اةجمــن. وةلــسس عــن ذلــب، يت ــا ع جمةــا هإ تمــّ ت هيمــف مــااو ــ  
__________ 

، Illicit financial flows”, Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa, p. 59“ ا ظــــــــــــــــ  (46 
 .www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf متا ن ع ف ال احتوا

 Commission on Capital Flight from Poor Countries, Tax Havens and Development, p. 145 (Government ا ظــ  (47 

of Norway, Oslo, 2009). 
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م اس ريا من هج  اإلعمال التدسأله ل ح    اديتما ين وادجتماعجمن والن اةجمـن. وحتاإل ـاةن قو ذلـب، يت ـا 
 ــــ   اإل ســــاإ   ا ــــال قعمــــال عجمــــا او ــــ   حتمل ي ــــن غــــمل وجمجمايــــن. ولــــ لب، ةــــ إ ادلتاامــــا  املت   ــــن حب

اديتما   وادجتماعه تتمل   اجمماس من  ديـد األول يـا  لد يـا  ال ـا ، اـا   ذلـب هإ تيسـتقد   املـ اس  
ال امــن للــماإ هإ تتمتــا اليمــا  املةم شــن حتـــاو    امل ــد  ة   ال ةــد الــدو  اســاا حتــاو    اديتمـــا ين 

 ألا   املت   ن حب    اإل ساإ، حتس وجمجما.وادجتماعجمن والن اةجمن و  امل اريدا  ا
ود ي تم  ا ملبا  ري ا املنمل  ع ف ا تقدا  اإلي ا ا  اللـ يبجمن اإل ـاةجمن. ةبجمنمـا يـد تيـ ا  -51

التـــدة ا  املالجمــــن اساسجــــن غــــمل املشــــ وعن حت ــــ  ال جمـــ   ع ــــف الــــدول   مســــ اريا قو قعمــــال او ــــ   
د يي يــه مــن سصــد خمممــا    املجماا جمــن حتاد ــتنا  قو  اديتمــا ين وادجتماعجمــن والن اةجمــن، ةــ إ ريــ ا

 اإلي ا ا  ال امن امل ج  ة ة سس وقد ةسجمت اسا ذلب ما املبا س امل ب سة هعسا.
وةلـــسس عـــن ذلـــب، ةمـــن سه  اسبـــمل املســـت   هإ ا ـــ ا  والتـــاا  مبـــا س الشـــياةجمن واملســـاءلن  -52

الغـــا األلجمــــن    ـــماإ ا ــــتقدا  األمـــ ال ال امــــن واملشـــاسبن    ـــال   ــــ   اإل ســـاإ لــــا عـــامسإ حت
 ا تقداماس  مجمياس.

  
 مسؤولياة الجئاة الفاعلة عيو الحكومية -دا  

 
بمــا  ــاي  اسبــمل املســت      سا ــتف املليتــن، د تشــم  التوــاو ا  اللــ يبجمن، وحتمــ سة هعــم  -53

ل دول و دريا. ةيه  ا ي ا ع ف التدة ا  املالجمن غمل املش وعن، ااغسس من ا اغ       اإل ساإ 
 ه( مـــن 13عـــات  الـــدول ادلتـــاا  ال عجمســـه حتـــا  ا    ـــ   اإل ســـاإ ويايتةـــا وال ةـــاء دـــا، ةـــ إ املبـــده 

يي ـــا  عجمـــا الشـــ با  حتـــ د "تتســـب   األعمـــال التواسيـــن و  ـــ   اإل ســـاإحت املت   ـــنت ججمةجمـــن البـــا س امل
   ــدو  ت ــب ار ــاس، وحتــ إ يتمــد  هلــ ا ه شــملتةا   ا ــاس  ــاسة ع ــف   ــ   اإل ســاإ هو تســةم 

 .(48 "ار اس قذا  د  
ويـــــد  ايشـــــ  ريـــــ ا الدسا ـــــن مـــــن يبـــــ  بجمـــــف يســـــتقد  بنـــــمل مـــــن الشـــــ با  عـــــ  ال  نجمـــــن  -54

ا ـــ اتجموجما  التقملـــجمو اللـــ ي  التوـــاو   الـــع ريــــه اناحتـــن بـــاو ا   ـــ يبجمن. وعنـــدما يت  ـــ  األمــــ  
اـــا   ذلـــب حت ـــ  هبـــ  وهاـــة   -ملالجمـــن ب امـــ  سعجمســـه حتـــالتة  ج اللـــ ي ، تـــ   هيلـــاس املل ســـا  ا
 الـــن  845،  ـــد  ه ـــد املـــلليا وجـــ   2014-1998املمـــاسا   ال ـــا . وةجممـــا يت  ـــ  حتـــالي ة 

ت  ـ  ةجمةــا مل سـا  مالجمــن، بــسس ع ـف  ــدة، جــااءا  وغ امـا  م  نــن  ــد ة حتسـب  خماليــا  بنــملة  
ا با  ع ف راس ن اد تجمـال اللـ ي . وعـسوة ع ـف باإ هو  ةا ا تشاساس ري  مساعدة عمسء ه  ياء و 

 14ذلب، ويجد هإ  ينن صغملة من املمـاسا مسـلولن عـن هغ بجمـن ريـ ا املقاليـا ا ةـالنظ  قو هع ـف 
مـ ة  655مم ةاس ع ف ال اعمـن يـد غي مـ     م عةـا  22  عاس من املقاليا  يمشف عن هإ هع ف 

 .(49 حت    مجمبةا هبن  من  مف ري ا امل ا  وهإ هع ف عش ة مماسا خمالِين ع ف ال اعمن
__________ 

األعمــــال التواسيــــن و  ــــ   حت املت   ــــنت ججمةجمــــن البــــا س املاإل ســــاإ، "ميّ  ــــجمن األمــــم املتحــــدة الســــامجمن و ــــ    ا ظــــ  (48 
 (.2011 جم ي س  وجنجمف،  "، اإل ساإ

 .(8 اوااجمن ، ”!Henry, “Let‘s tax anonymous wealth ا ظ  (49 



 A/HRC/31/61 

 

20/30 GE.16-00535 

 

ـــ اس ة   الدسا ـــن،  ة ـــ  املمـــاسا غ امـــا  حت ـــ   م عةـــا  -55 م جمـــاس  11ووة ـــاس ل حســـاحتا  ال
 ودس حتسـب  تجمســمل التةــ  ج اللــ ي . حتجمــد هإ ريــ ا اجلـااءا ، وبــ لب اجلــااءا  امل ي  ــن حتســب  جــ اعم 

صـ هلا. وعـسوة ع ـف ذلـب، ةمـن حتـا اوـاد  مالجمن هاـ  ،   تمـن  ـ   جـاء مت ا ـا مـن  مـ   ه
هي  ةجمةا مم ا   -ريه  الن غ  ج   ي   -الع ج   ا ت  ا ةا،   تمن ت  د      الن وا دة 

ببـمل حتالــ    ق اء غمـن استمــاج جنايـن مــن جنايـا  اهلجممــا  ادعتباسيـن. و ــ    ريـ ا اوالــن،   تي ــ  
جـــ   ال تجمـــ  لمـــي ن ل تقيجمـــف مـــن ال   حتـــن لمـــه  سامـــن النشـــاإ املمن  ـــن ل ممـــ ا امل ـــآ  حتـــ 

 د  ذلب. وي جد ةلسس عن ذلب ق سـات حتـاإلةس  مـن ال   حتـن ةجممـا يتمـ  حتسـ    ممـ ةجما   د
 بباس خبم ا اجل اعم املالجمن امل تم بن من جا   مل ساغم.

ن الــــع وألــــ  ع ــــف املل ســــا  املالجمــــن الــــع تســــّة  التةــــ  ج اللــــ ي  والشــــ با  عــــ  ال  نجمــــ -56
تســتقد  ا ــ اتجموجما  التقملــجمو اللــ ي  التواو يــن هإ ت ـــ ا حتــ إ قج اءاغــا يــد يمــ إ هلــا تـــ  ملا  

ات بــا   عــن   يــ حت  ــ ةا هإ تيــ رين ع ــف ا  امةــا و ــ   اإل ســاإ ريــه و  ــ بجمن ع ــف   ــ   اإل ســاإ. 
 ـف  ـدة، اـا   وعـن   يـ  ت ـد  الت ـاسي  عـن بـ  حت ـد ع  جما ا  مسعمن وقجـ اءا  ال نايـن ال اجبـن

ذلب  ش  م   ما  عن الل اع  الع تدة ةا لم  حت د ت م  ةجمف. وحتاملنـ ، ألـ  ع ـف املةنجمـا الـ ين 
يتشـــم  مـــنةم يملـــا  التقملـــجمو اللـــ ي ، منـــ  ا ـــاما وا ا ـــبا واملمـــ ةجما ومـــدي   النـــ وا ، هإ 

 لل يبجمن.يتحّم  ا املسلولجمن عن ق ةاماغم   األ  اس الناعن عن التواو ا  ا
وحتجمنما ت ا ع ف عات  مل سا  األعمال مسـلولجما     ـال   ـ   اإل سـاإ وألـ  ع جمةـا  -57

هإ تّتبـــا ال ـــا  إ ا  ـــه، ةـــ إ ع ـــف الـــدول واجـــ   ـــماإ عـــد  ا تةـــا    ـــ   اإل ســـاإ مـــن جا ـــ  
يــــن األعمــــال التواس حت املت   ــــنت ججمةجمـــن المبــــا س مل ســـا  األعمــــال الــــع ت مـــ    قي جممةــــا. ووة ــــاس ل 

أل  ع ف الدول هإ  مه من ا تةا       اإل ساإ  اا  قي جممةـا و/هو  ة  ف  ه( ،و     اإل ساإ
وي تلـه ذلـب اختـاذ املـ ا    وديتةا ال لاعجمن من جا   ه  اا  النن، اا ةجمةا املل سـا  التواسيـن

ا ـا  وتشـ ي ا  منا بن ملنا ري ا اد تةا  والتح جم  ةجمف وامل ايبن ع جمف واد تماا منف مـن اـسل  جم
ينبغــه ل ــدول هإ ت  ــن حت  ــ ا ت ي ةــا مــن عجمــا املل ســا    و ج( وه ظمــن وه مــا  يلــاعجمن ة الــن

. وي جــد التواسيـن امل جممـن   قي جممةــا و/هو اسا ـ ن ل ديتةـا هإ  ــ     ـ   اإل سـاإ   بــ  عم جماغـا
 من مبا س ما  خي . 27و 24التاا  را   منم ا ع جمف   املبدهين 

وتتمــ  ريــ ا املتمل بــا  حتالتمــّد  ل تةــ  ج اللــ ي  الــ   تســّة ف املل ســا  املالجمــن وحتتوّنــ   -58
 ةـــا اللـــ اع  مـــن جا ـــ  الشـــ با  عـــ  ال  نجمـــن. وألـــ  ع ـــف اوم مـــا   ـــماإ هإ تمـــّف ريـــ ا 
املل سا  عن الل      ري ا األ شملن، الع تل  حتاإلعمـال المامـ  و ـ   اإل سـاإ. وريمـ ا، ةـ إ 

وغ امــا  ع ــف مل ســا  األعمــال حتســب  استمــاج بــاو ا   ــ يبجمن يــد يمــ إ هيلــاس  ةــ ا جــااءا 
جاءاس من عم جمن  ماإ ادمتنال دلتااما       اإل ساإ. وةلـسس عـن ذلـب، ينبغـه هيلـاس هإ ت  ـا 
  ادعتبـاس   املــو ال مــ  ال  نجمــن املت   ــن حتاألعمــال التواسيــن و  ــ   اإل ســاإ تــ  ملا  التوــاو ا  

 ن من جا   الش با  ع ف      اإل ساإ.الل يبجم
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المبااادراة الدوليااة الحديثااة الواميااة  لااى الحااد مااف الداادفقاة الماليااة عيااو  -خامساا  
 الم ووعة

 
ا ــت  ا اسبــمل املســت      سا ــتف املليتــن عــد اس مــن املبــا سا  الدولجمــن ال امجمــن قو اوــد مــن  -59

املســـت   هإ ي جـــف اد تبـــاا رينـــا قو عـــد  مـــن التملـــ سا  التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل املشـــ وعن. ويـــ   اسبـــمل 
 اودينن،  د  اس حت لب امل   ما  ال اس ة   الدسا ن املليتن.

 
 مف أفويقياالخارجة الم ووعة  الفويق الوفيع المسدوى المعني بالددفقاة المالية عيو  

ةجمـا املسـت   امل ـآ حتالتـدة ا  املالجمـن الي يـ  ال  ه ش  اد ا  األة ي ه وال ونن اديتما ين ألة ي جمـا  -60
املتمن ـــن   حتغجمـــن التمـــّد  ل مشـــم ن امللـــنجمن  2012  اـــباإ/ة اي   مـــن هة ي جمـــااساسجـــن املشـــ وعن  غـــمل

التدة ا  املالجمن غمل املش وعن اساسجن من هة ي جمـا. وهجـ   الي يـ  مشـاوسا  و يـاسا  يمل يـن و سا ـا    
. ويســـ   2015اـــباإ/ة اي   1  يـــ ا الـــ   هي  ـــ    ه يـــ  هحتاحتـــا    ـــتن حت ـــداإ هة ي جمـــن حتغجمـــن قعـــدا  ت

الي ي    ري ا الت  ي   ون ميا ريا هإ التدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعن تشـم  ممـدساس  ـتمسس لت بمـن مـ اس  
  جمن من هج  ال اسة  من، قذا ا تيغ  ، هإ     ت  ملا  قألاحتجمن من  جمث التنمجمن، واود مـن ادعتمـا  

 ع ف امل   ن، واو بمن.
 

 خطة عم  أديس أبابا  
ــــاء اليــــ ة  -61 ــــ  التنمجمــــن، امل  ــــ     ه يــــ  هحتاحتــــا ه ن ــــث لتم ي  16-13يــــا  املــــلو  الــــدو  النال

، حتاعتما  املن عم  ه ي  هحتاحتا،   الجم   األامل منـف. وتـنص اسملـن ع ـف هإ اختـاذ 2015و  /ي لجمف 
ـــن تـــداحتمل ل حـــد مـــن التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل  املشـــ وعن  ـــجمم إ جـــاءاس د يتوـــاه مـــن عم جمـــن   جمـــ  التنمجم

(، وييمــ  ت   اسملــن جــاء مةــم مــن الن ــا  املت  ــ  حتــامل اس  ال امــن ا  جمــن ملســ لن 18املســتدامن  الي ــ ة 
من املن عم  ه ي  هحتاحتـا، ت ةـد  الـدول حتادلتاامـا   23مماةحن التواو ا  الل يبجمن. و  الي  ة 

 املةمن التالجمنا
و نلـــــاعف اجلةـــــ   ل حـــــد مـــــن التـــــدة ا  املالجمـــــن غـــــمل املشـــــ وعن حتدسجـــــن ببـــــملة حب ـــــ ل 

، احتتغــــاء ال لــــاء ع جمةــــا   يايــــن اململــــاا، حت  ــــاع  منةــــا مماةحــــن التةــــ  ج 2030 عــــا 
 .اللــــ ي  واليســــا  عــــن   يــــ  ت ايــــا ال ــــ اعح التنظجممجمــــن ال  نجمــــن وتمنجمــــف الت ــــاوإ الــــدو 

 ، و ــننظ    تلــما عجمــا امل اريــدا  اللــ يبجمن و ــنحّد هيلــا مــن ةــ ا بنــ  اللــ اع
و ــــن ا  راس ــــا  اإلةمــــاا والشــــياةجمن   حت ــــداإ  .ملماةحــــن ق ــــاءة اد ــــتقدا  ه مامــــاس 

مد ع ف السـ اء، حت  ـاع  منةـا السـ ه للـماإ اـياةجمن عجمـا امل ـامس  املالجمـن دس وامل   املم  
و ــنح ا ع ــف يجمــا  عجمــا  .حتــا اوم مــا  والشــ با  همــا  الســ ملا  اللــ يبجمن املقتمــن

الشــ با ، اـــا ةجمةــا الشـــ با  املت ـــد ة اجلنســجما ، حتـــدةا اللــ اع  قو  م مـــا  الب ـــداإ 
ل  ـ ا ا والسجما ـا   الع تلمل ا ةجمةا ت ب الشـ با  حتنشـاإ ايتمـا   وت لّـد ة اعـد، وة ـاس 

 .ال  نجمن والدولجمن
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الســ ه قو امــ  الــدول حتالت مــن املــن عمــ  ه يــ  هحتاحتــا، 25وةلــسس عــن ذلــب، ةيــه الي ــ ة  -62
ال لـاء ع ــف املــسذا  ارمنـن الــع تــ ةّ   ــ اةا لن ـ  األصــ ل املســ وين والتـدة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن 

ال مــــ  ع ــــف ت ايــــا األ ــــ  التنظجممجمــــن ع ــــف عجمــــا املســــت يا  لايــــا ة مســــت   الشــــياةجمن حتو  اســــاسج، قو
 .ب ا اإل اسا  ال امنواملساءلن   املل سا  املالجمن وا با  ال ملا  اساا، و 

وي  ـــ  اسبـــمل املســـت   حتمنـــمل مـــن عناصـــ  املـــن عمـــ  ه يـــ  هحتاحتـــا، اـــا   ذلـــب مملالبتةـــا  -63
الم  ن حتا  ا       اإل ساإ وادريتما  ا د  الـ   ت لجمـف ملسـ لن التوـاو ا  اللـ يبجمن، اـا   ذلـب 

ال ديــدة الــع ه اسريــا اسبــمل املســت   ه نــاء التةــ  ج اللــ ي  وبنــ   ةــا اللــ اع . حتجمــد هإ هوجــف ال  ــ  
عم جمــن التحلــمل ل مــلو    ألــ    ااوــن اململــاا تناوهلــا   ال  جم ــن استامجمــن النةاعجمــن. ةمــاإ مــنسس يــد 

ت  ـــجمص التــدة ا  املالجمــن غـــمل املشــ وعن حتدسجـــن  " هعــ ج عــن ي  ـــف ق اء غمــ ا ادلتاامــا  ال ا ـــجمن حتـــ
"، وهوصــف حتــ  ساج غايــن هبنــ  ياحت جمــن ل  جمــات وهلــا هجــ  يايــن اململــاا ال لــاء ع جمةــا  "احتتغــاء  "ببــملة
و ا  هيلاس  وـن ميا ريـا ه ـف مـن هجـ  قيـسء الشـ اغ  املت   ـن حب ـ   اإل سـاإ الـع تنملريـا  .(50  د 

التواو ا  الل يبجمن   ةا من ادريتما  المام  دا، ي ا  قيـ ا  قاـاسا  هبنـ  صـ ا ن قو مسـ لن تنـاول 
ل لاعجمن الع ت ا  حتس ين امل امس ، وت ايا ال ياحتن ع ف املماسا و ماإ هإ  است م دم  ال ديا  ا

   ــ جمين  ظــ اس قو ه ــف  الــ مــااسـدما  املالجمــن ال نايــن ال اجبــن. ومــا ذلــب، ةــ إ ال غــن النةاعجمــن امل تمــدة 
تي  ــف الــدول "املــسذ اللــ ي " ومــا الــ   ألــ  ع ــف وجــف التحديــد هإ  مــن غــمل ال ا ــح مــا يي مــد حتـــ

واملل ســا  املالجمــن ل حــد مــن  ــ اةا استمــاج التوــاو ا  اللــ يبجمن. وحتاملنــ ، ةمــن غــمل ال ا ــح بجمــف 
ورــا لــف هلجمــن  ا ــن  .(51 ألــ  ت ايــا األي ــ  التنظجممجمــن حتغجمــن  يــا ة اــياةجمن ومســاءلن املل ســا  املالجمــن
 من التواو ا  الل يبجمن. ت د  م   ا  م م  ن للماإ هإ يم إ من املممن ق  ا  ت د    اود

 
 مفد و ضواةب بال حدود  

اةد هيلاس امللو  الدو  النالث لتم ي  التنمجمـن ق ـس  مبـا سة "ميتشـ   ـ اع  حتـس  ـدو "،  -64
وريــه مبــا سة مشــ بن حتــا منظمــن الت ــاوإ والتنمجمــن   املجمــداإ اديتمــا    األويســجمد( وحت  ــامج األمــم 

عدة الب ـداإ النامجمـن ع ـف تـدعجمم قي ا اغـا ا  جمـن عـن   يـ  ت ايـا يـدساغا املتحدة اإللـاعه ت مـه قو مسـا
ع ف م اج ن الل اع . و جمجمّسـ  ال  ـامج   ـ  امل ـاسا واملةـاسا  املت   ـن ا اج ـن اللـ اع  عـن   يـ  

ا اء م اج ن  ـ اع  ومـ ظيا   جمـا ل  مـ  م ـاس حتمـ سة مبااـ ة حتشـ إ عم جمـا  امل اج ـن  املاام ن حتا
اوالجمــن املت   ــن حتال لــايا الدولجمــن املنــاسة ولت ا ــم راس ــا  امل اج ــن ال امــن. ول جمــ  املبــا سة ت  جمبــاس مــن 
ن اجلةـــــا  صـــــا بن املمـــــ حن   يملـــــا  األعمـــــال ومـــــن ا تمـــــا املـــــدب، وبـــــ لب مـــــن جا ـــــ  منظمـــــ

و   ـا هإ ت ـد  املسـاعدة الت نجمـن قو الب ـداإ النامجمـن  .(52 "األويسجمد" والب داإ النامجمن   ه ي  هحتاحتا
__________ 

، متا ن ع ف ال احتوا 2015هياس/ماي   26 امللسانا ظ  ت  جم ا  اسبمل املست    (50 
.pdf2015May22FFD3www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/Paper. 

 .The Road to Addis and Beyond: Financing ”, hortsalls fhapter cebt dWhy the Addis “ ,BohoslavskyJ.P ا ظـــــ  (51 

)2015( Nations Research Institute for Social Development United ,for Social Development. 
-www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/07/13/tax-inspectors  الــــــــــــــــ احتوا ا ظـــــــــــــــ (52 

without-borders-oecd-and-undp-to-work-with-developing-countries-to-make-tax-audits-more-effective.html. 
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ري  م  ا ت  جم  و  وس ، ي ا  ت ّاه او ا حتشم  بـاا  حتغجمـن بنـ   ـاد  تلـاسج املمـ حن. 
 ّدم إ املشـ سةوع ف  بجم  املنال، ج   اإلع اج عن هوجف ي   من هإ حت   اـ اء اللـ اع  الـ ين ي ـ

يــد  ــاعدوا  ــاحت اس الشــ با  عــ  ال  نجمــن ع ــف التيــاوا ع ــف اتيايــا  تســ مل مســب ن مــن هجــ  ريــ ا 
 الش با  تمل ا قاماد  هو  اعدوريا حتمل   ها   ع ف بّن   ةا   اع .

 
 2030خطة الدنمية المسددامة لعام   

، الـ   2015نمجمن ملا حت د عـا    ملو  يمن األمم املتحدة امل     من هج  اعتما  املن الت -65
 17، اعتمـــد  الـــدول األعلـــاء 2015هي  ل/ ـــبتم   27قو  22عي ـــد    جم يـــ س    اليـــ ة مـــن 

ريدةاس من هريداا التنمجمن املستدامن، اا   ذلـب غايتـاإ تتمـسإ حتشـم  اـاا حتالتـدة ا  املالجمـن غـمل 
حت دس ببمل من التدة ا  غمل املش وعن  اودحت"من ري ا األريداا تي ا  الدول  4-16املش وعن. ةالغاين 

" للم ال واأل  حن، وت ايا ا   ا  األص ل املس وين وقعا غا ومماةحـن عجمـا هاـمال اجل  ـن املنظمـن
ت ايــا ت بمــن املــ اس  ا  جمــن، حت  ــاع  ، واة ــ  الــدول ع ــف 1-17. و  ق ــاس الغايــن 2030حب ــ ل عــا  

النامجمــن، لتحســا ال ــدسا  ا  جمــن    ــال  مــجم  اللــ اع  تشــم  ت ــد  الــدعم الــدو  قو الب ــداإ 
هجــ   مــنامل  ــ   ال  جم ــن استامجمــن ملــلو  يمــن األمــم املتحــدة . ويــد جــاء هيلــاس   وغملريــا مــن اإليــ ا ا 

التنيجمــ  ، امل ةــ ( هإ 70/1 يــ اس اجلم جمــن ال امــن  2015اعتمــا  املــن التنمجمــن املســتدامن ملــا حت ــد عــا  
 وغاياغا. ه ي  هحتاحتا هم  ه ا ه لتح جم  هريداا التنمجمن املستدامن المام  سملن عم 

املت  ـ  حتالشـ ابن ال املجمـن مـن هجـ   8و  تشتم  األريداا اإللاعجمـن للليجمـن، اـا ةجمةـا اهلـدا  -66
، ع ـف التاامـا  را  ـن ةجممـا يت  ـ  ، وال   يتناول الدي إ اساسججمـن والت ـاوإ التوـاس  واإللـاعهالتنمجمن
و عــم عم جمــن ت لجمــد اإليــ ا ا  ا  جمــن. ولــ لب ي  ــ  اسبــمل املســت   ة ا  املالجمــن غــمل املشــ وعن حتالتــد

 حت  ساج ري ا الغايا  املت   ن حتالتدة ا  املالجمن غمل املش وعن   هريداا التنمجمن املستدامن.
 

لقااةي ب اأن الدبااد  الدألويسايد  ا)م اريع منظمة الدعاون والدنمياة فاي الميادان اصاديااد    
 تحوي  وجئة األرباحللمعلوماة الضويبية وتآك  ااعدة الضويبة و 

ا ـــتواحتنس لس ـــتنماس ال ـــا  ل تةـــ  ج اللـــ ي  ولتونـــ  الشـــ با   ةـــا اللـــ اع ، ت ةـــد   -67
ــــا، امل  ــــ      ــــالتاا    مــــلو  يمتةــــا التا ــــا والنس  ــــداإ النما جمــــن المــــناعجمن المــــ   حت  م عــــن الب 

حتاألاـــ  حتالتبـــا ل الت  ـــاعه ل م   مـــا  مـــن جا ـــ  الســـ ملا  اللـــ يبجمن عـــ  ، 2013 اي اإ/ي  جمـــف 
ال ــا  مــن هجــ  مماةحــن اةــن التةــ  ج اللــ ي   وحتتغجمــمل ال  اعــد الــع تســمح ل شــ با  حتتغجمــمل وجةــن 
هسحتا ةــا عــ  اوــدو  حتغجمــن بنــ  اللــ اع   واســاعدة الب ــداإ النامجمــن عــن   يــ  تاويــدريا حتامل   مــا  

 مـــجم  اللـــ اع  املســـتح ن هلـــا، وحتاألاـــ  حترلجمـــن عامـــن لدحتـــس  عـــن ه شـــملن اـــ با  وحتال ـــدسة ع ـــف 
اد ــتق اج  وحتتنـــاول يلــجمن ق ـــاءة ا ــت مال الشـــ با  المـــ سين حتغــ ا تجمســـمل التــدة ا  املالجمـــن غـــمل 

 .(53 املش وعن
__________ 

-www.gov.uk/government/publications/g8-action-plan-principles-to-prevent-the-misuse-of-companiesا ظــــــــ  الــــــــ احتوا  (53 

and-legal-arrangements/g8-action-plan-principles-to-prevent-the-misuse-of-companies-and-legal-arrangements. 
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، يامـــ  منظمـــن الت ـــاوإ والتنمجمـــن   املجمـــداإ اديتمـــا    األويســـجمد( 2014و  و  /ي لجمــف  -68
م عـن ال شـ ين حتنشـ  م جمـاس عـامله جديـد ل تبــا ل الت  ـاعه ل م   مـا  اللـ يبجمن يـنص ع ـف تبــا ل و 

امل   مــــا  عــــن اوســــاحتا  املالجمــــن لغــــمل امل جممــــا مــــا الســــ ملا  اللــــ يبجمن   حت ــــد اإليامــــن لمــــا   
حت ـــداس يـــد ت ةـــد حتتنيجمـــ  م جمـــاس التبـــا ل  96، بـــاإ 2015تشـــ ين األول/هبتـــ حت   30اوســـاج. و ـــ 

 .(54 2018  اعه ل م   ما  الل يبجمن حب  ل ياين عا  الت
وعةــد هيلــاس و ساء مالجمــن  م عــن النما جمــن و م عــن ال شــ ين قو منظمــن الت ــاوإ والتنمجمــن    -69

و  يـــ   ال اعـــدة اللـــ يبجمنو ـــا املـــن عمـــ  حتشـــ إ ت  ـــص املجمـــداإ اديتمـــا    األويســـجمد( اةمـــن 
قجــ اءس  ــد اس مل اجلــن  اعيــن  15، وتتلــمن 2013ي لجمــف  يشــ     و  / وجةــن األسحتــاا، وريــه املــن

. ويــد هيــ  و ساء مالجمــن مــن املســاع  املت   ــن حتالشــياةجمن واملســاءلن وتبــا ل امل   مــا     ــال اللــ اع 
اوامـــــــن المام ـــــــن النةاعجمـــــــن هلـــــــ ا  2015تشـــــــ ين األول/هبتـــــــ حت   8 م عـــــــن ال شـــــــ ين   لجممـــــــا   

ا ة  م عـــن ال شـــ ين ه نـــاء مـــلو  يمـــتةم امل  ـــ     ه ملالجمـــا اإلصـــس ا ، وع  ـــ ريا د  ـــاس ع ـــف يـــ
. و عـــا ال ـــا ة منظمـــن الت ـــاوإ والتنمجمـــن   املجمـــداإ 2015تشـــ ين النـــاب/  ةم   16و 15حت بجمـــا   

اديتمــــا    األويســــجمد( قو و ــــا ق ــــاس ل صــــد تنيجمــــ  املشــــ و  املت  ــــ  حتــــت ّ ص ال اعــــدة اللــــ يبجمن 
وقو تشـــوجما عجمـــا الب ـــداإ وال ديـــا  ال لـــاعجمن، اـــا    2016عـــا  و  يـــ  وجةـــن األسحتـــاا حب ـــ ل 

ذلـب الب ـداإ النامجمـن، ع ـف املشـاسبن ةجمـف. وحتجمنمـا يشـم  ريـ ا املشـ و  هإ ت ـد  الشـ با  عـ  ال  نجمـن 
ت ــاسي  عــن الب ــداإ، بــسس ع ــف  ــدة، حتاعتبــاس ذلــب ق ــد  الن ــاإ التنيجم يــن ةجمــف، ة  ــف يتمل ــ  عــد  

  قد قو السـ ملا  اللـ يبجمن   الب ـد األصـ ه هلـ ا الشـ با  وهد ألـ   قتا تةـا ت د  ري ا امل   ما
ل ومةــ س. ومــن ا تمــ  هد تــتممن حت ــداإ هاــ   مــن اد ــس  ع ــف ريــ ا امل   مــا  قد عــن   يــ  
المل بـــا  ال  جمـــن امل جةـــن ا جـــ  م اريـــدا ، األمـــ  الـــ    ـــجمو   مـــن األصـــ   ع ـــف الســـ ملا  

 لنامجمن هإ تمل ا ع ف ري ا امل   ما  و جمح ل  وإ وحجممةا حتشم  عا .الل يبجمن   الب داإ ا
 

 ضواةب ال وكاةلالدولي  النظاماللجنة المسدقلة إللالح   
ال ونـــن املســـت  ن إلصـــسا النظـــا  الـــدو  للـــ اع  الشـــ با  ريـــه  م عـــن مـــن ال ـــا ة مـــن  -70

للـ اع  الشـ با . ويـد اجتم ـ  هسجاء ال ا  املقت يـن غـدا قو النةـ ا حت صـسا النظـا  الـدو  
ملالجمــــا     ت ينتــــ  حت ي (55 وهصــــدس  قعسيــــا 2015اذاس/مــــاست  19و 18ال ونــــن    جم يــــ س    

 . وينص اإلعسإ    يباجتف ع ف ما ي ها2015 اي اإ/ي  جمف 
ايتناعــاس منــا حتــ إ  ظامنــا املت  ــ  حتيــ ا اللــ اع  ع ــف األسحتــاا ال املجمــن ل شــ با  عــ  ال  نجمــن يــد 

صـــجم  حتاس ـــ  وه ــــف ألـــ  تغجمـــمل ال  اعــــد واملل ســـا  املنظمـــن لنظــــا   ـــ اع  الشـــ با  ع ــــف هي 
المــ جمد الــدو ، ة  نــا يــد اــم نا جلنــن مســت  ن إلصــسا النظــا  الــدو  للــ اع  الشــ با . ويــد 

__________ 

-www.oecd.org/newsroom/global-forum-on-tax-transparency-pushes-forward-international-co  الـــــــــ احتوا ا ظـــــــــ (54 

operation-against-tax-evasion.htm. 
 ./www.icrict.org/declaration متا ن ع ف ال احتوا (55 
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ا مـــنا، ب ونـــن، قو هإ امل   ـــا  ال امجمـــن قو قصـــسا النظـــا  اوـــا  ريـــه حت  ـــ ا غـــمل باةجمـــن 
 ع تنة  حتالت اوإ الل ي  الدو  د تشم  اجلمجما اا ةجمف المياين.وهإ املل سا  ال

م   ـــاس لدصـــسا    ـــتن  ـــاد  خمت يـــن "للـــماإ ق شـــاء  ظـــا   34ويـــنص اإلعـــسإ ع ـــف  
 ــ ي   و  ي مــ  مــن هجــ  عجمــا النــات." وق ــد  الت صــجما  ال عجمســجمن لدعــسإ ريــه ةــ ا  ــ اع  

حت  شـملن هعمـال عـ  اوـدو  الدولجمـن مـا اـ باغا الي عجمـن امل جـ  ة ع ف الش بن ع  ال  نجمـن الـع تلـمل ا 
   وديا  يلاعجمن خمت ين ع ف ه ات اعتباسريا عجم اس ا بن وا دة.

  
 تحقيق أهداف الدنمية المسددامة -ةادةاا  

 
التنمجمـن من سه  اسبمل املست   هإ تنيجم  الغاين املت   ن حتالتـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعن مـن هريـداا  -71

غايـن تشـتم  ع جمةـا املـن التنمجمـن  169املستدامن  جمشم   دياس. ةةه هودس لجمس      غايـن وا ـدة مـن 
ممــاخم خمت يــن وه جما ــاس متلــاسحتن يت ــا هإ  .  ا جمــاس، ت جــد جةــا  م نجمــن بنــملة ذا 2030املســتدامن ل ــا  

   اجلةــا  الياع ـن  ا  املــ  ت مـ  م ـاس مــن هجـ  ق ــ ا  ت ـد  حتشـ إ ريــ ا الغايـن حتمــ سة ااصـن. وب مـا  ا
 تشت  املسلولجمن عن التنيجم ، قذا   يمن يد  يد  حت   ا م ن يي   ماذا وم .

وري ا ينـمل مسـ لن ا ا ـبن عـن تنيجمـ  هريـداا التنمجمـن املسـتدامن وسصـد تنيجمـ ريا. واألمـ  مـ و ،  -72
تاامــا  قذا   يمــن مــن املممــن  ـ  ارإ، ل ــدول ل  ةــاء حتالتااماغــا. ولمــن مــن غــمل ا تمــ  ال ةــاء حتادل

 ديــد املســلولجمن عــن تنيجمــ  قجــ اءا   ــد ة وقذا   ي جــد  ــغو عــا  مــن هجــ  اختــاذ قجــ اءا . ومــن 
 رينا تنبا اواجن قو قألا  الجما  سصد  يجم ن ومست  ن.

و  ريـــ ا الســــجما ، يمـــ إ هيلــــاس مـــن اللــــ وس  ل غايـــن تتبّــــا الت ـــد  ا ــــ   حتشـــ إ اوــــد مــــن  -73
ة يـ  اسـ اء املشـ   املالجمن غـمل املشـ وعن عـن   يـ  األاـ  الاـ ا  منا ـبن. وي ـ    الجمـاس التدة ا  

ــــن املســــتدامناألمــــم املتحــــدة حتــــا وبــــاد   حت  ــــا ريــــ ا امللاــــ ا ،  امل ــــآ الاــــ ا  هريــــداا التنمجم
   الت ّصـ  قو ت اةـ  اساء حتشـ إ بجميجمـن يجمـات الت ـد  ا ـ 2015يتسّن    بـا  إ األول/ يسـم   و 

  اود من التـدة ا  املالجمـن غـمل املشـ وعن، وريـ  مـا  ـجمتمل   ادتيـا  ع ـف منةوجمـن مشـ بن لت ـدي  
التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل املشـــ وعن  ـــمن ق ـــاس هريـــداا التنمجمـــن املســـتدامن. ول حيـــاظ ع ـــف املســـاءلن، 

جمـــث  ـــجمم إ مـــن اللـــ وس  تتبّـــا ويجمـــات لـــجم  ة ـــو التـــدة ا  املالجمـــن غـــمل املشـــ وعن ذاغـــا، مـــن  
اووم، ولمن هيلاس اجلة   السجما اتجمن ال امجمـن قو اوـد منةـا   حت ـداإ منشـ  ريـ ا التـدة ا  وبـ لب 

 .امل مدهيلاس   حت داإ 
وهاملاس،  جمم إ من الل وس  قألـا  الجمـن ي يـن ومسـت  ن للـماإ سصـد ادلتاامـا  املت ةـد دـا  -74

 ــ  الــدول وريجممـا  األمــم املتحــدة ولمــن   ه يـ  هحتاحتــا و   جم يــ س  سصـداس  يجم ــاس لــجم  ة ــو مـن جا
 هيلاس من جا   ا اء هبا  جما وا تما املدب.
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 اةدنداجاة وتولياة -ةابعاا  
 

ص باااد ماااف مكافحاااة الدجااااوزاة الضاااويبية  وبياااورة أعااام مكافحاااة الدااادفقاة المالياااة  -75
المدعلقااة بحقااوق الم ااووعة  وذلااك لدحقيااق تقاادم أفضاا  فااي تنفيااذ اصلدزاماااة الدوليااة  عيااو

اإلنسان. فمف شاأن  درا  عاياة محاددة توماي  لاى الحاد ماف الدادفقاة المالياة عياو الم اووعة 
فااي  رااار أهااداف الدنميااة المسااددامة أن يجعاا  مااف الواضااح أن الحااد مااف هااذه الداادفقاة أمااو 

 بد منه لدئيئة بيئة تمكينية مف أج  تحقيق الدنمية المسددامة. ص
ياااو المسااادق  اإلتياااان علاااى ذكاااو الحاااد ماااف الدااادفقاة المالياااة عياااو بينماااا يمدااادح الخب -76

ت زالا مااالم ووعة في  حدى الغاياة الواردة في أهداف الدنمية المساددامة  فا ن هاذه الغاياة 
فضفاضااة وعامضااة. ويلاازم اتخاااذ تاادابيو محااددة لدفعياا  هااذه الغايااة بغيااة ضاامان تحقيااق تقاادم 

 قدم واياةه.وضمان أن يكون مف الممكف تدّبع هذا الد
أخَذ الخبيو المسدق  في اصعدباار  هاو يضاع تولاياته  الدولاياة الساابقة الداي كاان ااد  -77

وضعئا المقور الخاص المعني بمسألة الفقاو الماداع وةالفه هاو  والدولاياة الاواردة فاي دراةاده 
ي الفويااااق الوفيااااع المساااادوى المعنااااوأحااااام علماااااا أيضاااااا بالدولااااياة المقدمااااة مااااف  .(56 المؤادااااة

  وبالدولاياة المقدماة ماف هيئااة الخباواء ماف أفويقيااالخارجاة بالددفقاة المالية عيو الم ووعة 
المسدقلة  مث  اللجناة المسادقلة إللاالح النظاام الادولي لضاواةب ال اوكاة. وتعزيازاا للمسااءلة  

 تُوجَّه تولياته  لى الجئاة المحددة لاحبة الميلحة  كما يلي.
 

 الدو  األعضاءتولياة موجَّئة  لى   
ينبغاااي أن تكفااا  الااادو  احداااوام حقاااوق اإلنساااان والنئاااور بئاااا فاااي جمياااع الدااادابيو  -78

 المدخذة واألن طة المضطلع بئا للحد مف الددفقاة المالية عيو الم ووعة.
ينبغاااي أن ت اااارل الااادو  بن اااام فاااي الحوكاااة العالمياااة نحاااو تحقياااق الدبااااد  الدلقااااةي  -79

ااا  فاااي الخاااار . ومواعااااةا للمعلومااااة الضاااويبية  ماااف أ جااا  مناااع  خفااااء ألاااو  وتااادفقاة دخم
للدحاااّد  الفوياااد الاااذ  تواجئاااه البلااادان النامياااة  وباااووح مبااادأ المساااؤولياة الم ااادوكة ولكاااف 
المدباينااة  ينبغااي وجااود فدااوة اندقاليااة محااددة تدلّقااى أثناءهااا البلاادان األدنااى دخااالا المعلوماااة 

بالمثاا  بالكاماا . وذلااك ةاايديح الوااات المطلااوب لكااي  الضااويبية تلقاةياااا دون اشاادوام المعاملااة
يجااو  تعاادي  نظمئااا المحليااة وتحسااينئا لكااي تكااون اااادرة علااى اصةاادفادة بالكاماا  مااف مزايااا 

 تباد  المعلوماة.
ينبغاااي أن تفاااور الااادو  اشااادواراا اانونيااااا باإلفيااااح العلناااي عاااف المعلومااااة المفيااادة  -80

علااى احدمااا  الملكيااة المجئولااة لل ااوكاة والكياناااة المدعلقااة بالملكيااة  مااف أجاا  القضاااء 
 اصةدثمارية والمؤةساة.

__________ 

 .77، الي  ة A/HRC/28/60  و82-79، الي  ا  A/HRC/26/28  و50، الي  ة A/HRC/25/52ا ظ  ال  اع   (56 
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ينبغي أن ت دوم الدو  اياام ال اوكاة عباو الورنياة بدقاديم تقااريو علنياة عاف البلادان    -81
كالا على حدة  مف أج  الك ف عف أوجاه عادم اصتسااق الوةيساية بايف توزياع األربااح ومكاان 

وينبغي  تاحاة هاذه الدقااريو بحوياة لاتداراة الضاويبية كماا ينبغاي  الن ام اصادياد  الحقيقي.
  تاحدئا للجئور خال  فدوة تقديم محددة.

يجااب أن تحاةااب الاادو  المؤةساااة الماليااة علااى دورهااا فااي تيساايو الدئااوُّب الضااويبي.  -82
وينبغي  ن اء نظم اوياة ماف أجا  اإلشاواف علاى المؤةسااة المالياة ماف جاناب وكااصة  شاواف 

الي. وينبغاااي أن تدطلااب هاااذه الاانظم اإلباااالا اإللزامااي عاااف المعااامالة الداااي اااد تنطاااو  علاااى ماا
ن اااام عياااو م اااوو . وينبغااااي أن تكفااا  الااادو  امدثاااا  مقااااّدمي الخااادماة المالياااة والخاااادماة 
األخاااوى لتجاااواءاة الياااارمة المدعلقاااة بالعناياااة الواجبااااة  كماااا هاااي منياااوص عليئاااا ماااثالا فااااي 

 .عنية باإلجواءاة الماليةفواة العم  المتولياة 
ينبغاي أن تجاو  الادو  عمليااة تقيايم للداأثيو المدوتاب علاى ةياةااتئا الضاويبية لضاامان  -83

أص يكااون لئااذه السياةاااة تااأثيواة ةاالبية فااي الخااار . وينبغااي أن تكااون عملياااة الدقياايم دوريااة 
ياااد المخاااارو ويمكاااف الدحّقاااق منئاااا علاااى أياااد  جئااااة مسااادقلة  ماااع الم ااااركة العاماااة فاااي تحد

والدااأثيواة المحدماا  واوعئااا خااار  الحاادود الورنيااة. وينبغااي أن تحلَّاا  فااي تقييماااة الدااأثيواة 
لاايس فقااع انعكاةاااتئا علااى تاادفقاة اإليااواداة ولكااف أيضاااا انثااار الدبمعيااة للنظااام الضااويبي للبلااد 

بغاااي أن فاااي الخاااار  ماااف حيااال الدوزياااع والحوكماااة. وعناااد اكد ااااف وجاااود  ثاااار تبعياااة ةااالبية  ين
ُتطِلااق تقييماااة الدااأثيواة  جااواءاا علااى لااعيد السياةاااة يدضاامف تولااياة لااويحة موجَّئااة  لااى 

 األرواف المسؤولة ومواعيد نئاةية وُةب  اندياف واضحة.
ينبغااي أن تكفاا  الاادو  أن ت ااك  تااأثيواة الدجاااوزاة الضااويبية علااى حقااوق اإلنسااان  -84

جئاااة الفاعلااة فااي اطااا  األعمااا  وأن يجااو  تناااو  جاازءاا مااف العنايااة الواجبااة المطلوبااة مااف ال
 هذه الدأثيواة في خطع العم  الورنية المدعلقة باألعما  الدجارية وحقوق اإلنسان.

 1-17ينبغي أن تفي الدو  بالدزاماتئا الواردة في خطاة عما  أدياس أباباا وفاي الغاياة  -85
اراة الضاااويبية  بماااا فاااي ذلاااك ماااف أهاااداف الدنمياااة المساااددامة فيماااا يدعلاااق ببنااااء اااادراة اإلد

بناؤهاااا عاااف روياااق اةااادخدام المسااااعدة اإلنماةياااة الوةااامية اةااادخداماا محااادد الوجئاااة. وينبغاااي 
أيضااااا تقاااديم المسااااعدة الدقنياااة وأشاااكا  الااادعم األخاااوى  بماااا فاااي ذلاااك تقاااديمئا عاااف روياااق 

ُارِلقات فاي الدعاون بيف الجنوب والجنوب أو عف رويق الم اركة فاي مباادرة أدياس أباباا الداي 
 المؤتمو الدولي الثالل لدموي  الدنمية.

ينبغااي أن تحظااى مبااادراة بناااء القاادراة فااي المجاااصة الوةيسااية األخااوى لمكافحااة  -86
الدجاوزاة الضويبية بدعم مماث . ومف أج  الحاد ماف الدالعاب فاي الفاواتيو  ينبغاي أن ُتسائم 

 ااأن أةااعار الدجااارة تداايح لمااو في البلاادان المدقدمااة فااي اةاادحداب ااعاادة بياناااة عالميااة ب
الجماااارل  مكانياااة اصراااال  علاااى مدوةاااع أةاااعار المندجااااة. وينبغاااي أيضااااا توجياااه األشاااكا  
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المالياااة واألشاااكا  األخاااوى ماااف المسااااعدة نحاااو تااادريب ماااو في  داراة الجماااارل وتزويااادها 
 باااألجئزة بمااا يساامح لئااا بااأن تكد ااف علااى نحااو أفضاا  الدالعااب المدعمااد فااي المعااامالة
الدجارياة. وينبغاي أيضااا توجياه المزياد ماف الاادعم  لاى وحاداة الدحويااة المالياة ماف أجا  تدبّااع 
الداادفقاة عيااو الم ااووعة المدجئااة  لااى الخااار  تدبعاااا أفضاا  و لااى وحااداة مكافحااة الجااواةم 

 المالية مف أج  مقاضاة الجناة.
 ينبغي ايام دو  المن أ بما يلي: -87

انيف ولواةح واضحة ووجيازة تجعا  ماف عياو القاانوني ضمان أن يكون لديئا او   ه( 
تعّمااد ِذكااو السااعو أو الكميااة أو الجااودة أو أ  جانااب  خااو مااف جوانااب الدجااارة فااي الساالع 
والخاادماة علااى نحااو عيااو لااحيح أو عيااو دايااق مااف أجاا  نقاا  رأى المااا  أو األرباااح  لااى 

واةب  بماا فاي ذلاك وصية اضااةية أخاوى أو ماف أجا  الدالعاب فاي أ  شاك  ماف أشاكا  الضا
 الجمارل ورةوم اإلندا   أو الدئوُّب مف دفع هذه الضواةب أو تجنب دفعئا؛

  ن اء وحداة للدسعيو الدحويلي داخ  هيئاتئا المعنية باإليواداة؛  ج( 
اشاادوام ايااام مو فيئااا الجمااوكييف باةاادخدام اواعااد البياناااة المداحااة للحيااو    ج( 

ن للدجااااارة العالميااااة فااااي الساااالع بغيااااة تحلياااا  الااااوارداة علااااى معلوماااااة عااااف الدسااااعيو المقااااار 
 ؛واليادراة وتحديد المعامالة الدي تدطلب تمحيياا  ضافياا 

اةاادعوار اتفاااتئااا الحاليااة والمندظااوة المدعلقااة باااصزدوا  الضااويبي  وخالااة    ( 
اصتفااااااة القاةماااة فعاااالا ماااع وصيااااة اضااااةية ت اااك  مقالاااد هاماااة للدااادفقاة المالياااة عياااو 

 الم ووعة  بغية ضمان عدم  تاحدئا الفوص صرتكاب تجاوزاة ضويبية.
ينبغااااي القيااااام  فااااي األجاااا  الطوياااا   باصةدعاضااااة عااااف نظااااام فااااور الضااااواةب علااااى  -88

ال اااوكاة الفوعياااة الدابعاااة ل اااوكة عباااو ورنياااة الاااذ  يعدبوهاااا كيانااااة منفيااالة بنظاااام لفاااور 
عااة لئااا يعدبوهااا شااوكة واحاادة وموحاادة. الضااواةب علااى ال ااوكاة عبااو الورنيااة وال ااوكاة الداب

وينبغااي أن تبااادر الاادو  األعضاااء  لااى  جااواء مفاوضاااة ليااياعة اتفاايااة ل ماام المدحاادة ب ااأن 
مكافحاااة الممارةااااة القاةماااة علاااى تجااااوزاة ضاااويبية  وأن تدطاااور هاااذه اصتفااياااة  لاااى اتفااياااة 

 تعدمد نظاماا لدجميع ضواةب ال وكاة عبو الورنية وتوزيعئا.
 

 تولياة موجَّئة  لى المنظماة الدولية والمؤةساة المالية الدولية  
 لجنااااة الخبااااواء المعنيااااة بالدعاااااون الاااادولي فااااي المساااااة  الضااااويبيةينبغااااي زيااااادة تعزيااااز  -89

وجعلئااا أكثااو شااموصا للجميااع  مااع زيااادة تمثياا  البلاادان األدنااى دخااالا فيئااا لكااي يمكااف للجنااة 
أن تديوف كمحفا  عاالمي لوضاع القواعاد المدعلقاة بالمسااة  الضاويبية. وينبغاي تزوياد اللجناة 

 بالدموي  والموارد على نحو واٍف وعيو خاضع للسلطة الدقديوية.
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لااااادولي والبنااااك الاااادولي تقاااااديواة بحجاااام وتكاااااويف ينبغااااي أن ين ااااو لاااااندوق النقااااد ا -90
الددفقاة المالياة عياو الم اووعة وذلاك علاى أةااى ةانو  بغياة رلاد الدقادم المحاوز فاي تنفياذ 

 مف أهداف الدنمية المسددامة والمدعلقة بالددفقاة المالية عيو الم ووعة. 4-16الغاية 
ليااة عيااو الم ااووعة  فااي  رااار ينبغااي تدبّااع الدقاادم المحااوز فااي الحااد مااف الداادفقاة الما -91

أهااداف الدنميااة المسااددامة  وذلااك عااف رويااق األخااذ بمؤشااو ثااان يولااد الجئااود السياةاااتية 
الدي تضطلع بئاا بلادان المن اأ وبلادان المقياد والوامياة  لاى الحاد ماف الدادفقاة المالياة عياو 

 .(57 الم ووعة. ويمكف لمؤشو السوية المالية أن ُيسدوَحى في هذا اليدد
ينبغي أن ين و ميوف الدساوياة الدولياة بياناتاه عاف األلاو  المياوفية الدولياة حساب  -92

 بلد المن أ وبلد المقيد.
ينبغي أن تضع المؤةساة المدعددة األرواف أحكامااا نموذجياة لحماياة المبلنغايف عاف  -93

فاي الفساد الذيف يك فون عف الممارةاة القاةمة علاى تجااوزاة ضاويبية بغياة ةاد الفجاواة 
 الحماية الدي تديحئا. وينبغي  شوال المجدمع المدني في هذه العملية.

ينبغاااي أن تاااولي انليااااة الدولياااة لحقاااوق اإلنساااان اهدمامااااا أكباااو لداااأثيواة الدااادفقاة  -94
المالية عياو الم اووعة والدئاوُّب الضاويبي والدجااوزاة الضاويبية علاى الدمداع بحقاوق اإلنساان. 

اةادخدام األماوا  العامااة بماا يدم اى ماع اصلدزامااة الاواردة فااي وينبغاي أن ي ام  ذلاك رلاد 
 المعاييو الدولية لحقوق اإلنسان.

 
 تولياة موجَّئة  لى الجئاة الفاعلة عيو الحكومية  

ينبغااي أن تمااارى ال ااوكاة عبااو الورنيااة العنايااة الواجبااة فيمااا يدياا  بااالدئوُّب الضااويبي  -95
دوجيئياة المبااد  بااة باذ  العناياة المنياوص عليئاا فاي الوتجنب دفع الضواةب بغية تلبياة مدطل

. وينبغاااي أن تن ااااو مؤةساااااة األعمااااا  بياناااااة األعمااااا  الدجاريااااة وحقااااوق اإلنسااااانب المدعلقاااة
الضاااواةب الداااي تااادفعئا  لاااى كااا  دولاااة تعمااا  فيئاااا  وذلاااك كجااازء ماااف اإلباااالا عاااف المساااؤولية 

 اصجدماعية الدي تدحملئا ال وكاة.
اصتفاق العالمي ل مام المدحادة عاف روياق اصعداواف لاواحةا بااصلدزام بادفع ينبغي تعزيز  -96

الضاااواةب بطويقاااة عادلاااة كعنياااو رةيساااي ماااف عنالاااو المساااؤولية اصجدماعياااة لل اااوكاة. وينبغاااي 
 عااداد مدونااة دوليااة لقواعااد الساالول الضااويبي مااف أجاا  ال ااوكاة عبااو الورنيااة تواّااع عليئااا هااذه 

 .ال وكاة المدعددة الجنسياة
ينبغااي أن تمااارى الميااارف الدجاريااة والمؤةساااة الماليااة ومقاادمو الخاادماة الماليااة  -97

ومحااامو الضااواةب والمحاةاابون الداازام العنايااة الواجبااة مااع عمالةئاام وأص ي اااركوا فااي أن ااطة 
__________ 

 ./www.financialsecrecyindex.comا ظ  ال احتوا  (57 



 A/HRC/31/61 

 

30/30 GE.16-00535 

 

تجاريااة يكااون الئاادف الوةيسااي منئااا هااو تيساايو الدئااوُّب الضااويبي وتجنااب دفااع الضااواةب مااا 
ق اإلنسااان. وينبغااي  عااداد مباااد  توجيئيااة محااددة مااف أجاا  هااذا القطااا  يقااّور الدمدااع بحقااو 

 وهذه المئف لضمان اصمدثا .
دور ن ااع فااي عمليااة رلااد واةاادعوار  ينبغااي أن توالاا  منظماااة المجدمااع الماادني أداء -98

  كماااا ينبغاااي مسااااءلة 4-16بغياااة ضااامان تحقياااق الغاياااة  2030خطاااة الدنمياااة المساااددامة لعاااام 
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