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Advances in building a statistical framework to measure IFFs
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The framework:  2030 Agenda

Goal 16 – Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels

• Target 16.4: By 2030, significantly reduce illicit financial and arms 
flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and 
combat all forms of organized crime

• Indicator 16.4.1: Total value of inward and outward illicit financial 
flows (in current US Dollars)

• UNODC and UNCTAD, as co-custodians of indicator 16.4.1, are 
mandated to develop the statistical methodology
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Why important to measure IFFs

✓ to raise awareness and inform the public

✓ to produce research and understanding

✓ to improve policies and promote accountability
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Are we ready for the next step in measuring IFFs?

• Currently used IFFs estimates as a result of double 
misunderstanding: 

• Trade misinvoicing as the only (or main) source of IFFs
• Use of mirror trade statistics as a valuable tool to measure 

trade misinvoicing
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Elements for IFFs definition 
(for statistical purposes) 

Monetary measure of:

• International transfers of illicitly earned capital
• (Originally) legal capital transferred 

internationally for illicit purposes
• (Originally) legal capital transferred illicitly

Illicit
Cross-

Border
(not domestic)

Flows
(not stocks)

Core Elements:
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Distinguishing four types of activities that can 
generate IFFs:

Tax 

Practices
Corruption Theft-Type

Illegal 

Markets

IFFs

 Drug trafficking

UNCTAD Focus UNODC Focus
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Country A

Value is generated

IFF
IFF

Drug processing, 
wholesale and retail sale

Example: main IFFs emerging from drug trafficking
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Dual Focus in Measuring IFFs 

• Illicit financial flows 
connected to illicit 
markets and their 
functioning

• Supply and demand of 
illicit goods and services 
generate cross-border 
financial flows

• Illicit financial flows 
generated to manage 
the income generated 
from illicit activities

• Consumption and 
investment patterns of 
illicit actors

Income Generation Income Management
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Statistical Framework for Measuring IFFs

Key features:

• Country-Level: Allows to measure IFFs at the level of countries 
(in line with SDG indicator framework)

• Disaggregated: identifies main IFFs types and builds separate 
estimates for each of them

• Compatible: Aligned to established concepts and standards 
from economics and accounting (National Accounts and 
Balance of Payments)
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Challenges for measuring IFFs
in relation to drug trafficking

Illicit Income Generation

• Challenge: Comprehensively measuring economic activities related 
to transnational drug trafficking and corresponding IFFs

• Data/information sources: Data on drug production, trafficking, 
consumption and market prices

Illicit Income Management

• Challenge: Measuring international transfers and investments of 
illicit proceeds derived from drug trafficking 

• Data/information sources (currently explored): information from 
case studies/investigations related to OC groups; Qualitative 
information from national experts/practitioners; Financial 
intelligence data on suspicious transactions; Seizure data
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Current activities:

• Two regional projects for technical implementation in Latin America & Africa 
(UNODC partnering with UNCTAD, ECA & ECLAC)

• Latin America IFF project led by UNODC in cooperation with UNODC-INEGI 
Centre of Excellence for Statistical Information; Africa IFF project led by 
UNCTAD

• Joint Expert Group Meetings held in Vienna (December 2017) and Geneva 
(June 2018)

• Regional meeting in Mexico (November 2018); Implementation of draft 
methodology in pilot countries starting in 2019

• Finalisation of methodology to be used at country level by end of 2019

SDG 16.4.1: “Total value of inward and outward illicit financial flows”
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GCBمقياس الفساد العالمي 



التدفقات المالية غير المشروعة والتنمية

قديرات تتم نشر للتدفقات المالية غير المشروعة حيث القيمة الكلية من الصعب تقدير 

التي الحكومية في البلدان العربية وغير والمنظمات قبل السلطات الوطنية من متباينة 

.  قدرت بعشرات المليارات

عام التدفقات المالية غير المشروعة بلغت فيوبحسب منظمة النزاهة المالية العالمية 

السعودية والعراق ، حيث كانت كل من مليار دوالر أمريكي113للمنطقة حوالي 2012

. دولة للتدفقات المالية غير المشروعة25في قائمة أعلى وسوريا وليبيا ومصر 

يث المشروعة يقلل االعتماد على المساعدات الخارجية، حمحاربة التدفقات المالية غير إن 
أو أن حجم األموال المنهوبة قد يصل في بعض األحيان إلى أضعاف المساعدات االنسانية

خل إلى فعلى سبيل المثال مقابل كل دوالر مساعدات د. التنموية التي تحصل عليها الدول
دوالر من رؤوس مليار 12دوالر أي ما مقداره 2,70خرج 2008و 1990اليمن بين 

.األموال في تلك الفترة



الفساد السياسي

هو فساد طبقة الساسة والحكام وقادة األحزاب وأعضاء الحكومة والنخب 
تواطؤ الحاكمة أيا كان موقعهم أو انتماءاتهم السياسية حيث يقوم هؤالء بال

باستخدام مواقع النفوذ السياسي لتوجيه القرارات والسياسات 
الين والتشريعات لتحقيق مصالح خاصة بهذه الطبقة أو أحد أطرافها أو المو

ة لها واإلثراء غير المشروع من السلطة أو الحصول على أموال غير قانوني
لزيادة النفوذ المالي واالجتماعي أو لتمويل حمالتهم االنتخابية، أو 

لتسهيل الحصول على الرشاوي مقابل منح استخدام أو امتالك أراضي
هذه الدولة أو عقود وامتيازات لتصبح الخزينة العامة حسابا بنكيا خاصا ب
نوك أو النخبة ترافقها عمليات تهريب لألموال العامة وبشكل سري إلى الب

.االستثمارات الخارجية



يالفساد السياسي والواقع العرب
:واقع السلطة التنفيذية

على رة للسيطللمتنفذين الفرص اتاح المساءلة نظم الشفافية وضعف غياب مبدأ -1
الثروة بجانب السلطة

اع االنتفعن ممتلكاتهم عزز من قدرتهم على افصاح المسؤولين عدم اعتماد مبدأ -2
بالنفوذواتاح لهم التجارة السلطة من 

وممنوعة عن العامةالمسؤولين من قبل محتكرة العامة المعلومات والسجالت -3





:واقع السلطة التشريعية

بقاء للمحافظة علىشملت البرلمانات سهلت سن تشريعات التي االحتواء عملية ن إ
البرلمانيين في مكافحة وقزمت دور الموازنات وحاصرت المعارضين ووجهت األنظمة 
(غياب المعارضة السياسية الفعالة)الفساد 

:واقع السلطة القضائية

رقيتهم تعيينهم وتفي بالتحكم تضعف استقااللية القضاه التنفيذية لطة سال-1
التقاعدوانتدابهم أو احالتهم على 

المسؤول يد مباشرة في معظم الدول العربية اداه في النيابة العامة جهاز -2
ن مالمساءلة وتسهيل االفالت وحمايتها من الحاكمة لتعزيز نفوذ النخب ويستخدم 

العقاب



إدارة المال العام

س الحكومة وليالعامة باعتبارها ملك للحاكم أو لتصرف في إدارة األموال والممتلكات ا
للدولة من خالل

للبرلمان واقرارها من قبلهالعامة وضع آليات محددة لتقديم الموازنة -1

الصناديق االستثمارية آليات للرقابة العامة على ضمان عدم وجود أو ضعف -2

التحكم في سياسات خصخصة القطاعات والخدمات-3

التحكم بتخصيص أراض الدولة -4

منح امتيازات بالتحكم بالموارد العامة وإدارتها-5

التحكم بنتائج العطاءات والمشتريات العامة-6





ةوتحقيق التنمية المستدام16الهدف 

صول على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص والقانونتعزيز سيادة 16-3
الجميع إلى العدالة

ترداد واألسلحة، وتعزيز اسمن التدفقات غير المشروعة لألموالالحد بقدر كبير 16-4
المنظمةاألصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة 

بجميع أشكالهماالفساد والرشوة الحد بدرجة كبيرة من 5–16

المستوياتعلى جميع للمساءلةمؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة إنشاء 16-6

ي وتشاركوشامل للجميع مستجيب لالحتياجات ضمان اتخاذ القرارات على نحو 16-7
على جميع المستوياتوتمثيلي 

، وفقاً وحماية الحريات األساسيةوصول الجمهور إلى المعلومات كفالة 16-10
الدوليةللتشريعات الوطنية واالتفاقات 













الخالصة والتوصيات
هذا المطلب، يجب أن يكون التصدي للتدفقات المالية غير المشروعةولتحقيق 

:يضمنمتكامل نظام نزاهة وطني تبني بمشروعا متكامل العناصر 

حد للفساد السياسيوضع -1

منظومة تشريعية متكاملة قابلة للتنفيذ -2

استحداث وتطوير الهيئات الرقابية المستقلة-3

استقالل القضاء-4

ةوالمساءلحرية الرأي والتعبير واإلعالم ومساحة آمنة للمجتمع المدني للرقابة -5

وضع اسس واضحة السترداد األموال المنهوبة-6




