
 ؟(TJN)ما ھي شبكة العدالة الضریبیة 
 

تجمع شبكة العدالة الضریبیة المنظمات والحركات االجتماعیة والعمل الفردي التي تعمل من أجل 
وفي عصر . التعاون الضریبي العالمي، والتي تعمل كذلك ضد التھرب والتنافس الضریبي

نظام ضریبي وبتماعیة والدیمقراطیة العدالة االجب (TJN) شبكة العدالة الضریبیة تلتزمالعولمة، 
 .عملي

 
تھدف إلى نظام ضریبي یخدم  (TJN) العدالة الضریبیة من وجھة نظر الدولیین فإن حملة شبكة

الفقراء في الدول النامیة والمتقدمة، وتمویل االستثمارات العامة، وكذلك إلبعاد األخطار العامة 
 .(TJN)فصلة في بیان شبكة العدالة الضریبیة أھدافنا وتطلعاتنا م. كالتلوث وعدم المساواة

 
 من أجل عملیة المنتدى االجتماعي العالمي والحركات (TJN)تطورت شبكة العدالة الضریبیة 

أما . وشبكتنا ھي عبارة عن شبكة تعددیة متنوعة غیر حكومیة وغیر حزبیة. المرتبطة بھا
 المدني المحلي والوطني ومنظمات األعضاء المنتسبون والمساندون لشبكتنا فھم من المجتمع

 والباحثین والصحفیین، ومتخصصي التطور، الحركات االجتماعیة باإلضافة إلى ناشطي العدالة
 . واتحاد التجار ورجال األعمال المھتمین وخبراء الضرائب والسیاسیین ورجال الخدمة العامة

 
غییرات االجتماعیة من خالل التعلیم  بھذه الحملة من أجل الت(TJN)وتعمل شبكة العدالة الضریبیة 

والمناقشات العامة، ومن أجل الوصول إلى عدالة ضریبیة عالمیة، فال بد من فھم العامة للقضایا 
 المعلومات عن طریق وسائل اإلعالم وكذلك من توفیرلذلك تعمل شبكتنا على . الضریبیة أوالًً

والتوضیحات والنشرات والمطبوعات والرموز خالل المؤتمرات والندوات واإلنترنت 
 .وتعتمد أنشطتنا على األبحاث الصوتیة ذات الخبرة. والصحافة

 
 المعلومات واالتصاالت والخدمات بینھم وبین (TJN)یتبادل أعضاء شبكة العدالة الضریبیة 

مامات وكذلك فإن شبكتنا تنظم تبادل دولي ونقاشات دولیة من أجل عرض األفكار واالھت. بعض
 .وتشكل ھذه العملیة األساس لحملة عالمیة قویة في سیاسة الضرائب الدولیة. ألعضائنا

 
 .(TJN)ن لشبكتنا على إدارة شبكة العدالة الضریبیة األفراد المساندوعضاء واألالمؤسسات قوم وت

ة أساس مبدأ المشاركة الدیمقراطیة ومنح السلطة والشفافیة والتفسیریوتوظَّف الشبكة على 
 عند الضرورة أعضاء المنظمات (TJN)وتشجع شبكة العدالة الضریبیة . والفرص المتكافئة

لشبكة ) محلیة(بناء حمالت وطنیة  الشبكةوتدعم . واألشخاص على المشاركة في صنع القرار
وشبكة السكرتاریا الدولیة تنظم نشاطات .  في الدول النامیة بشكل خاص(TJN)العدالة الضریبیة 

 .الشبكة
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