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التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  : ١٦الهدف  

 سسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستوياتالجميع إلى العدالة، وبناء مؤ 

، الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول ٢٠٣٠بحلول عام  :٤-١٦  الغاية
ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة  المسروقة وإعادتها 

والخارجة )بالقيمة الحالية لدوالرات الواليات  : ١-٤-١٦  المؤشّر الداخلة  القيمة اإلجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة 
 المتحدة(

 

 المعلومات المؤسسية
 :المنظمة الراعية

والتنمية مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
 

 تعاريفالمفاهيم وال
 التعريف:
بالقيمة الحالية المالية غير المشروعة  اتتدفّقالقيمة اإلجمالية لل  المؤشّريقيس   . لدوالرات الواليات المتحدةالداخلة والخارجة 
)على سبيل المثال، الناشئة عن اتجة عن أنشطة غير مشروعة  النالمالية    اتتدفّقهي الالمالية غير المشروعة   اتتدفّقإّن ال

غير    بشكل    المستخدمةغير مشروع )مثل انتهاك ضوابط العملة( أو   بشكل    المنقولةالضريبي(، أو   تهّربأنشطة إجرامية أو ال
 مشروع )على سبيل المثال، لتمويل اإلرهاب(.

 
 األساس المنطقي:

تحقيق ا ا  رئيسي ا  يتحدّ ،ما في البلدان الناميةلمجتمعات حول العالم، وال سيّتواجه ا في العديد من   ليتمثّ لتنمية المستدامة أمام 
.  بها   رتبطتأو مالية غير المشروعة ال اتتدفّقال  ا  تشكّل مصدرالتي  غير المشروعة الضريبية  األنشطة اإلجرامية والممارسات  

عائدات األنشطة اإلجرامية بين البلدان ليتم غسلها واستخدامها وإعادة استثمارها في أنشطة مشروعة أو غير   تُنقلما   غالبا  و 
ال .مشروعة مكافحة  فإن  عنصر    اتتدفّقوبالتالي،  هي  المشروعة  غير  والعدالة   من  أساسيالمالية  السالم  تعزيز  هدف 

 .2030من خطة التنمية المستدامة لعام   16والمؤسسات القوية، على النحو المنصوص عليه في الهدف 
 

 المفاهيم:

المالية غير المشروعة إلى األنشطة التي تعتبر جرائم جنائية وإلى سلسلة من السلوكيات في مجال الضرائب  اتتدفّقتشير ال
 .1تعاريف للجرائم ذات الصلة م التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائيةيقدّو والممارسات التجارية. 

 :أربعة أنواع رئيسيةإلى  المالية غير المشروعة  اتتدفّقال تولّداألنشطة التي    تنقسم
 

المشروعة  اتتدفّقال • غير  والتجارية  الجمركية  المالية الضريبية  مثل التعريفة  غير القانونية  تشمل الممارسات   :
والالجمركية  الرسوم    وجرائم وممارسات    تهّربواإليرادات  السوق  في  والتالعب  الشركات  وجرائم  الضريبي 

أو المخفية أو غير الرسمية أو جزء مما يسمى اقتصاد الظل   الملحوظةبعض األنشطة غير    تولّدو مختارة أخرى.  
وتجنب   عادة  .المشروعةالمالية غير    اتتدفّقال  المستترأو  السّريأو  ما يكون الدافع وراء الممارسات زيادة األرباح 

الضريبي، والتعريفات   تهّربالضرائب. وتشمل األنشطة ذات الصلة المدرجة في التصنيف الدولي للجرائم المالية ال
الرسوم   وجرائم  واألفعال  الجمركية  الجمركية،  التصدير،   / االستيراد  وجرائم  المنافسة،  وجرائم  واإليرادات، 

باإلضافة إلى ذلك، يشمل    التجارة، والقيود أو الحظر، وجرائم االستثمار أو التكديس / األسهم.  أنظمة  رتكبة ضدالم
 ،والتربّح الضريبي من المعاهدات  ،ونقل الملكية الفكرية  ،وتحويل الديون  ،الضريبي التحويل الخاطئ للسعر  تهّربال

عندما و الضريبي األخرى.    تهّربوممارسات ال  ،وتغيير هياكل الشركات ومواقع المقر الرئيسي  ،والتأجيل الضريبي
 .المالية غير المشروعة اتتدفّقال تولّدحدود البلد، فإنها عبر   اتتدفّقمباشر أو غير مباشر   بشكل  هذه األنشطة   تولّد

ف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد األفعال التي تعتبر فساد ا، تعّر    المالية غير المشروعة من الفساد: اتتدفّقال •
للجرائم،    وتُعّرف التصنيف الدولي  في  الرشوةبأنها  باستمرار   ،الوظائف  استغاللوإساءة    ،واالختالس  ،مثل 

بالنفوذ   بشكل    -هذه األفعال   تولّدعندما و . نطاقهاوغير ذلك من أفعال الفساد في   ،واإلثراء غير المشروع  ،واالتجار 
 .المالية غير المشروعة  اتتدفّقال تولّدعبر الحدود، فإنها    اتتدفّق -مباشر أو غير مباشر 

واإلرهاب:من نوع  أنشطة  • السرقة هي أنشطة غير منتجة تنطوي على من نوع  أنشطة   السرقة وتمويل الجريمة 
وتمويل الجريمة  االقتصادية بين فاعليْن. إن تمويل اإلرهاب  هما نقل قسري وغير إرادي وغير مشروع للموارد 

، السرقة االبتزازمن نوع نشطة األن. ومن األمثلة على عمليات تحويل غير مشروعة وطوعية لألموال بين فاعليْ

 
 . في سياق هذه الوثيقة  كمترادفينوغير قانوني"    مشروعن "غير  االمصطلحيُستخدم   1
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تشكل   اتتدفّقواالختطاف. عندما تعبر ال  ،المشروع واإلثراء غير  والسرقة، المالية ذات الصلة حدود الدول، فإنها 
 .المالية غير المشروعة اتتدفّقال

: التجارة المحلية والدولية في السلع والخدمات غير من األسواق غير المشروعةالمالية غير المشروعة    اتتدفّقال •

وتهدف إلى تحقيق الربح. وهي   المشروعة. غالبا   ما تنطوي مثل هذه العمليات على درجة من التنظيم اإلجرامي 
بالبضائع مثل المخدرات  تولّدأو الخدمات مثل تهريب المهاجرين.  ،واألسلحة النارية، تشمل أي نوع من االتجار 

غير المشروعة    اتتدفّقال غير المشروعة،   اتتدفّقالخالل  من  المالية  والخدمات  للسلع  الدولية  بالتجارة  المتعلقة 

 عبر الحدود من إدارة الدخل غير المشروع من هذه األنشطة. اتتدفّقوكذلك من خالل ال
 

  (2015التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية الذي أعدّه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )يقدم 
واألنشطة التي  واألحداث  السرقة من نوع  نشطة األالمالية غير المشروعة مثل   اتتدفّقال  تولّدتعاريف لعدد من السلوكيات 

والفساد، فضال  عن العديد من األنشطة ذات الصلة بالممارسات الضريبية والتجارية. واالتجار غير المشروع   2واإلرهاب 
 

 الصلة:تشمل المفاهيم األخرى ذات 
 المالية غير المشروعة التي تدخل البلد. اتتدفّق: الالداخلة المالية غير المشروعة اتتدفّقال• 
 المالية غير المشروعة التي تغادر البلد.  اتتدفّق: الالخارجة المالية غير المشروعة اتتدفّقال• 

مباشر  بشكل  دخال  غير مشروع    تولّدإلى مجموعة المعامالت التي إما أن  المفهوم  يشير هذا  توليد الدخل غير المشروع:•  
 اتتدفّقللعامل أثناء نشاط غير مشروع منتج أو غير منتج، أو تتم في سياق إنتاج سلع وخدمات غير مشروعة. تشكل المعاملة  

 مالية غير مشروعة عندما تعبر حدود الدولة.
الدخل غير المشروع:•   وغير المالية   إدارة  لالستثمار في األصول المالية  تستخدم هذه المعامالت الدخل غير المشروع 

تشكل المعاملة   غير القانونية(.  )القانونية أو  والخدمات  استهالك السلع  غير القانونية( أو  مالية غير   اتتدفّق)القانونية أو 
 مشروعة عندما تعبر حدود الدولة.

مع سلعة أو خدمة غير مشروعة   األسواق غير المشروعة• تشتمل   ة.  معيّن على جميع المعامالت المتعلقة باإلنتاج والتجارة 
إنشاؤها في كل  بغض النظر عن الطبيعة غير المشروعة، ألن القيمة المضافة يتم   تعتبر أنشطة السوق هذه منتجة اقتصادي ا،

 معاملة. تصف القيمة المضافة صافي الزيادة في القيمة )السعر مضروب ا في الكمية( للمنتج في كل معاملة.
 

 قياس تصاعدي ومباشر
تقدر األساليب  المؤشّرومباشر لبناء تصاعدي يُقترح نهج قياس  ما  في  مباشرة   المالية غير المشروعة اتتدفّقال  التصاعدية. 

 ه األنشطة غير المشروعة.تولّديتعلق باألنشطة الرئيسية األربعة وتبنيها بعيدا  عن الدخل االقتصادي اإلجمالي الذي 
المالية   اتتدفّقال  تولّدإلى حقيقة أن البيانات التي تشير إلى المراحل المختلفة للعمليات االقتصادية التي  "  مباشرمصطلح "شير  ي

نتيجة حصرية    المسوحفردي )من خالل   بشكل    تُقاس  غير المشروعة طرق شفافة أخرى( وليست  أو البيانات اإلدارية أو 
مع "كتيّ نهج القياس  يتماشى  النموذج.  المستندة إلى  بشأن تجميع  لإلجراءات  األوروبية  ب المكتب اإلحصائي للجماعات 

لتقدير مساهمة األنشطة    3اإلحصاءات المتعلقة باألنشطة االقتصادية غير القانونية في الحسابات القومية وميزان المدفوعات"
  4غير القانونية في الناتج المحلي اإلجمالي.

 
 :تفصيلال

نهج   يُقترح  األنشطة االقتصادية غير القانونية،  بشأن قياس  األوروبية  على غرار توصيات المكتب اإلحصائي للجماعات 
على التوالي من الممارسات الضريبية    -ذات الصلة    المالية غير المشروعة اتتدفّقالل يقيس كل نوع من أنواع  قياس مفصّ
 بطريقة منفصلة. -األسواق غير القانونية و نوع السرقة وتمويل الجريمة واإلرهاب،   األنشطة منو الفساد،  و والتجارية، 

 

 التعليقات والقيود:
ز ال يركّ و . ستُقاسالمالية غير المشروعة لألغراض اإلحصائية إلى تقديم تعريف شامل للظاهرة التي    اتتدفّقيهدف تعريف ال

غير المشروع من خالل التناقضات في إحصاءات   المالي تدفّقال  يُقاس)على سبيل المثال،   محدّدعلى نهج قياس  التعريف 
بين البلدان(.  التجارة 

 
2 analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf-and-https://www.unodc.org/documents/data  
هنا:   3  N.pdf/eaf638df-EN-202-17-05-ropa.eu/eurostat/documents/3859598/8714610/KShttps://ec.eu-متاح 

fe68476100ec-9ab7-47a1-17dc 
واحد. إن مجرد تحويل األموال )أنشطة من نوع السرقة وتمويل اإلرهاب(   4 االعتبار في تقديرات الناتج المحلي  في  ال تؤخذمع اختالف مبدأ 

هذه األنشطة مبالغ جديرة بالمالحظة للدخل غير    تولّدت مثمرة وقد ال تتم باتفاق متبادل بين الطرفين. ومع ذلك، اإلجمالي، ألنها ليست معامال
 د\ الالحقة. يتضمن اإلطار الحالي أنشطة ال تعتبر منتجة في إطار نظام الحسابات القومية.  والتدفّقات المالية غير المشروعةالمشروع  

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8714610/KS-05-17-202-EN-N.pdf/eaf638df-17dc-47a1-9ab7-fe68476100ec
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8714610/KS-05-17-202-EN-N.pdf/eaf638df-17dc-47a1-9ab7-fe68476100ec
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ي مع األطر القائمة مثل الحسابات القومية وميزان المدفوعات، ويتبع الجهود الدولية يتماشى نهج القياس التفصيلي والتصاعد
 لقياس األنشطة االقتصادية غير المرصودة أو غير القانونية.

 

مالية غير مشروعة. وهي في المقام األول مجموعة مختارة من الجرائم  اتتدفّق تولّدعدد من الجرائم الجنائية على أنها  ُحدّد
 أمثلة على مثل هذه السلوكيات أدناه.تمّ توضيح  كما وصفها التصنيف الدولي للجريمة.  

 
 مالية غير مشروعة من الجريمة، حسب فئات التصنيف الدولي للجريمة  اتتدفّق  تولّدأمثلة على األنشطة التي 

  أمثلة

والرسوم   08041 والضرائب  الجمركية  التعريفة  جرائم 
 واإليرادات

جرائم الشركات بما في ذلك جرائم المنافسة واالستيراد   08042
 ضد أنظمة التجارة  األفعال المرتكبةالتصدير؛   /

 التالعب بالسوق أو التداول من الداخل وتحديد األسعار  08045

 الممارسات الضريبية والتجارية

 الخطف  020221

 االحتجاز التعسفي  020222

 االختطاف  020223

 الحرمان من الحريةشكل آخر من أشكال    020229

 اإلتجار بالبشر  0204

 كراهاإل  0205

 السلب  0401

 السطو   0501

 السرقة  0502

 تمويل اإلرهاب  09062

من  أنشطة من نوع السرقة وتمويل اإلرهاب )أجزاء 

 (09، و04، و02األقسام 

 

للجريمة   قائمة    اإلحصائيةلألغراض  يشمل التصنيف الدولي 
االتجار  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  األنشطة،  من  طويلة 

( النارية  060132بالمخدرات  باألسلحة  واالتجار   ،)
(090121( القانوني  غير  والتعدين  وتهريب  10043(،   ،)

(، واالتجار  08044(، وتهريب البضائع )08051المهاجرين )
 (100312ياء البرية )باألح

قانونية  أسواق غير 

 

 الرشوة  07031

 االختالس  07032

 إساءة استغالل الوظائف  07033

 النفوذب  متاجرةال  07034

 اإلثراء غير المشروع  07035

 أفعال فساد أخرى  07039

 (0703الفساد )القسم 
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التنمية المستدامة مؤشّ   يدعو  أهداف  "القيمة  إلى  16.4.1ر  القياس  غير المشروعة  اتتدفّقاإلجمالية" لمجموعات   المالية 
. في حين أن ذلك مفيد كدليل على الحجم الكلي للمشكلة ولقياس التقدم، إال أن القياس األكثر دقة لمجموعات والخارجة الداخلة

والقنوات الرئيسية لمجموعات ال  اتتدفّقال تحديد المصادر  يساعد في  المالية غير المشروعة   اتتدفّقالمالية غير المشروعة 
 المالية غير المشروعة.  اتتدفّقه التدخالت التي تستهدف اليوجّ و 

بأنواع مختلفة من ال تحديد األنواع الرئيسية من ال  اتتدفّقتتأثر البلدان  ومن المقترح  المالية  اتتدفّقالمالية غير المشروعة، 
 ،المالية غير المشروعة بطريقة شاملة  اتتدفّقمن إمكانية قياس جميع أنواع ال  . وهذا يحدّالصعيد القطريغير المشروعة على  

،  القطري   الصعيدعلى   اتتدفّقتسجيل أهم ال  يكمن فيلهدف  وقد تتأثر المقارنة بتغطية مختلفة من بلد إلى آخر. ومع ذلك، فإن ا
باع نموذج قياس األنشطة االقتصادية غير القانونية واالقتصاد باتّ   ا  تدريجي المؤشّرتحسين شمولية  تتيح    العمل جار  إليجاد أليةو 

 في ميزان المدفوعات والحسابات القومية. الملحوظغير 
لألنشطة  التقديرات  العند جمع   قد  مالية غير مشروعة  اتتدفّقل  المولّدةواضحة  الحساب   خطأفي    احتمال الوقوعيبرز  ، 

تقديرات  بسيطة ل جمعبعملية  يتلّخص ال    ،المالية غير المشروعة  تدفّقاتقياس القيمة اإلجمالية لمجموعات ال  إنالمزدوج.  
)على سبيل   األنشطة األخرىخاصة بتقديرات  بالفعل أجزاء من هذه التقديرات  ن  تتضمّ . فقد المالية غير المشروعة اتتدفّقال

بالمخدرات والرشوة(   المزدوج   عملية العدّ نوقشتخالل مشاورات الخبراء، و .  مزدوج  عدّ  ما قد يفضي إلى المثال، االتجار 
 تناولها في المبادئ التوجيهية الصادرة للدول األعضاء. وتمّ 

 
 المنهجية

 :طريقة االحتساب

 .في أطر القياس االقتصادي مثل الحسابات القومية وميزان المدفوعاتُوضعت  بع طريقة االحتساب المقترحة المبادئ التي  تّ تَ
 دول. خمسفي    اختُبرت، و 16.4.1 المؤشّر احتسابعملية من خطوتيْن تساعد الدول األعضاء في   ضعتقد وُ و 

 
 ع المنهجية:تتوقّ 

في دولة ما. يتبع تقييم المخاطر ويستند إلى   مشروعمالي غير   تدفّقبد المصادر الرئيسية واألكثر صلة  ( تقييم للمخاطر يحد1ّ
  5.اإلجراءات الماليةب  المعنيّة فت بها فرقة العملتقييمات المخاطر الحالية، على سبيل المثال تلك التي كلّ 

 بطريقة مفصلة.  اتتدفّقال تُقدّر، اتتدفّقأهم ال  تولّدد تحديد األنشطة التي  ( بمجرّ 2
 

 بطريقة منفصلة.   تدفّق، يجب معالجة كل نوع من أنواع المشروعمالي غير    تدفّق  تولّدبالنظر إلى النطاق الواسع لألنشطة التي  
في  األالخطوة  إّن   ال  هي  مشروعالمالي غير  ال  تدفّقللر  مؤشّ   وضعولى  من أنواع  غير   ةالمالي  اتتدفّقالتركيز، لكل نوع 

إلى مجموعة المعامالت  ذلك: يشير  توليد الدخل غير المشروعأثناء    شئأُنالذي   المشروعالمالي غير   تدفّق، على الةالمشروع
الدخل غير المشروع لفاعل  مباشرة  تولّدالتي إما  -تلك المتعلقة بالتجارة الدولية للسلع غير المشروعة  ،على سبيل المثال  –

 أثناء نشاط غير مشروع منتج أو غير منتج، أو الذي يتم في سياق اإلنتاج غير المشروع للسلع والخدمات.
 

  المتعلقة بأنشطة غير قانونية مختارة المشروعةالمالية غير   اتتدفّقال أمثلة على

 من االتجار بالمخدرات مشروعمالي غير  تدفّق

بالمخدرات في دولة منتجة للمخدرات، على  المشروعةالمالية غير   اتتدفّقال طريقة تقدير توصف المشتقة من االتجار 

 :نطاق واسع على النحو التالي

يتم ضبطها من قبل جهات إنفاذ القانون  ،(C) في البلد محلي ا  تُنتجالتي   المخدراتجميع  تُستهلك  ، أو تصديرها(S) أو 

(E)  أو فقدانها (L). 

    P = C + S + E + Lبذلك 

الخسائر واستبعادها  تُقدّر. )ال  Sو   Cو   Pتقوم عادة  البلدان التي لديها زراعة غير مشروعة للمخدرات بجمع البيانات عن  
 الصادرات السنوية من المخدرات.  وتُقدّرمن الحسابات( 

بالقيمة اإلجمالية للمخدرات ذات الصلة في بلدان المقصد   تُقاس هذه  تُسترد لمخدرات المنتجة في البلد.لقيمة الصادرات 
بلد  توفر معلومات عن  البيانات من البيانات الدولية عن المضبوطات التي أبلغت عنها الدول األعضاء األخرى )التي 

 
5/gafi.org-https://www.fatf  
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والتي  بالتقارير السنوية  اإللزاميأيضا  من خالل االستبيان   عنها سنويا    يُبلّغالمنشأ( وبيانات األسعار،  المقدّم إلى  الخاص 
 (https : //dataunodc.un.org/ إلى  المعني بالمخدرات والجريمة )انظرمكتب األمم المتحدة 

ن إنتاج المخدرات واالتجار م تولّدالمة من الدخل معيّنأجزاء   تُحتسبحيث  6تم تطبيق هذه المنهجية في بيرو وأفغانستان
 .الحسابات القوميةبها في  

 

 7المالية غير المشروعة من تهريب المهاجرين  اتتدفّقال

بشأن تجميع    في أعقاب دليل المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية " كتيّب المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 

أربعة أنواع من   تُميّز، اإلحصاءات المتعلقة باألنشطة االقتصادية غير القانونية في الحسابات القومية وميزان المدفوعات"
 :مالي غير مشروع  تدفّق يولدانمعامالت التهريب، اثنان منها 

 

والدخول غير القانوني وال  النوع األول: المهربون المقيمون والمهاجرون المقيمون  ال يشملون الجنسية العابرة للحدود 

 .مشروعمالي غير   تدفّقيولدون 

 والمهاجرون غير المقيمين.النوع الثاني: المهربون المقيمون 

 :مشروعغير مالي داخلي   تدفّقيشكل تصدير الخدمات ويتحمل  

 األسعار*  تصدير خدمات النقل = عدد المهاجرين غير المقيمين المهربين من قبل المهربين المقيمين  

 النوع الثالث: المهربون غير المقيمين والمهاجرون المقيمون

 مالي خارجي غير مشروع: تدفّقالتقديرات المسجلة على أنها استيراد للخدمات غير القانونية وتشكل  

 األسعار  استيراد خدمات النقل غير المشروع = عدد السكان المهربين من قبل المهربين غير المقيمين *

 النوع الرابع: المهربون غير المقيمين والمهاجرون غير المقيمين

 رات مسجلةال توجد تقدي

 

 وجدت الدراسات التجريبية أن المنهجية مجدية، ومع ذلك، توجد قيود على البيانات، ال سيما على األسعار.

 

 

إلى  اتتدفّقتشير هذه الو ق بإدارة الدخل غير المشروع. المالية غير المشروعة في ما يتعلّ   اتتدفّقال قدّرتُ في المرحلة الثانية،  
الدخل الناتج عن األنشطة غير القانونية في الخارج )على سبيل المثال،    يُستثمرة عندما  تولّدالمالية غير المشروعة الم  اتتدفّقال

والكيانات األخرى  تُستخدمفي الممتلكات(.   تحتفظ بها السلطات المالية والبنوك المركزية  المعلومات الكمية والنوعية التي 
 .اتتدفّقوالجرائم المالية من أجل تقييم هذه الة بغسل األموال المعنيّ

 
 التفصيل:

 
الهيئة الوطنية لإلحصاءات والمعلومات، أفغانستان ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "مسح  إلى  انظر على سبيل المثال،    6

 . 2019يوليو  تموز/  تحديات التنمية المستدامة والسالم واألمن"،    -  2018األفيون األفغاني  
ل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )بروتوكول تهريب المهاجرين(،  مكمّ ف بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، اليعرّ  7

دخول شخص    منتهريب المهاجرين على النحو التالي: "من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منافع مالية أو مادية أخرى،  
التصنيف الدولي للجريمة  إلى    ". انظر أيضا  من مواطني البلد أو من المقيمين الدائمين  ال يكون الشخص    بحيث  بصورة غير قانونية إلى دولة طرف

 . لألغراض اإلحصائية
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 حسب:  المؤشّرلبلدان أيضا   ا  تُفصّلالمالية غير المشروعة،  اتتدفّقباإلضافة إلى التفصيل حسب األنواع الرئيسية األربعة لل
 النقدية / التجارية / عمالت التشفير( اتتدفّقطريقة الدفع )ال

 / العقارات وما إلى ذلك(  البحريةاألصول الناتجة )الثروة  

 الجهات الفاعلة )شخصيات األفراد / أنواع األعمال التجارية وما إلى ذلك(
 

 معالجة القيم الناقصة:
 المستوى البلدعلى  •

 الوطنية أو مصادر البيانات البديلة. من المهمّ  للحدودمصادر البيانات العابرة   تُفحص البيانات الوطنية،  نقص لمعالجة مشكلة  
. على الرغم من أن البيانات المؤشّروشمولية  لناقصةالبيانات اب  المرتبطةالقائمة  المشاكل  تفصّلتقديم بيانات وصفية شاملة 

 المشروعةالمالية غير    اتتدفّقاللتقييم أهمية  للغاية    مهّمةأنها ال تزال  ففقط،    جزئيا    المشروعالمالي غير    تدفّقالالوطنية تغطي  
والتنميةيدعم  و . وإقليميا    عالميا   ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البلدان في  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

 تقييم المصادر البديلة للحصول على المعلومات الناقصة.
 اإلقليمي والعالمي  المستويينعلى  •
اإلقليمي والعالمي. ومع توفر البيانات   الصعيديْنالبيانات المفقودة باستخدام معلومات من مصادر دولية من أجل حساب  تُقدّر

رة المقدّات المؤشّروال تصدر .  ا  من الممكن احتساب استخدام بيانات البلد نفسه أيضيكون التاريخية للبلدان مع مرور الوقت،  

والعالمي.   مفصّل، بل تصدر فقط في شكل  القطريعلى الصعيد   بو على الصعيدين اإلقليمي  ة  معيّن عتبات ينبغي االلتزام 
بالتقديرات اإلقليمية والعالمية   ال تُنشرتقديرات إقليمية وعالمية مقبولة.  للتوصّل إلى تستوفي شرط االلتزام    العتباتالتي ال 

 .المحدّدة
 

 :اإلقليميةالمجاميع  

القطرية، وتقدير  المؤشّرم بمجرد إصدار قيَ  تقديرات دون إقليمية، وإقليمية،  الناقصةات  المؤشّرات  ، يتم الحصول على أي 
القيمة العالمية من خالل تجميع   تُحسبو ة. محدّدات القطرية داخل منطقة فرعية ومنطقة المؤشّروعالمية من خالل تجميع  

 القيم اإلقليمية بطريقة مماثلة.
 

 مصادر التباين:

من بلد  إلى  توفر البياناتحجم  يختلف  كما   ،المالية غير المشروعة اتتدفّقالر البلدان بأنواع مختلفة من تتأثّ ، كر أعالهكما ذُ 
 الالزمةالمالية غير المشروعة  اتتدفّقالمختلفة من النواع  األتغطية  بين البلدان لناحية وجه تباين  أبعض  تبرز. لذلك، قد  آخر

ومع ذلك، فإن الهدف هو   إمكانيةما من شأنه التأثير على  ،  المؤشّرلقياس   حتى عند تطبيق    اتتدفّقأكبر ال ضبطالمقارنة. 

بلد.  بكل  إلى البيانات الوصفية للبلد، يجوز  و الحلول الخاصة  التعديالت    للوكاالت الراعيةاستناد ا  مناقشة التصحيحات أو 
باع نموذج ، باتّ المؤشّرعملية تدريجية لتحسين شمولية  إجراءيُتوقع و الالزمة إلنتاج المجاميع اإلقليمية والعالمية مع البلدان. 
 في ميزان المدفوعات والحسابات القومية.  الملحوظقياس األنشطة االقتصادية غير القانونية واالقتصاد غير  

 

 :المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني

البيانات   • تحديد مصادر  المشروعة    اتتدفّقللمنفصل   بشكل  يجب  غير  الممارسات المالية  عن  الرئيسية الناشئة 
و    الصعيدعلى  السرقة واألنشطة اإلرهابية واألسواق غير القانونيةمن نوع  نشطة  األالضريبية والتجارية والفساد 

ينبغي .  الوطني تغطّ كما  الأن  المصادر  لتقدير إجمالي   المتّصلةالرئيسية   اتتدفّقي هذه  معلومات  وتوفر  بالدولة 

اإلحصائية  يوفر  و والخارجة.    الداخلة  اتتدفّقال لألغراض  للجريمة  الدولي  للسلوكيات التصنيف  مفيدة  قائمة 
 .المالية غير المشروعة اتتدفّقال تولّدواألحداث واألنشطة التي قد 

بشأن تجميع اإلحصاءات المتعلقة  بع المنهجية النهج المقترح في كتيّتتّ  • ب المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 

 . 1مع االستثناء المذكور في الحاشية   8في الحسابات القومية وميزان المدفوعات  القانونيةباألنشطة االقتصادية غير  

والتنمية تعمل فرقة العمل المشتركة بين   • بالمخدرات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  ومكتب األمم المتحدة المعني 
المالية غير  اتتدفّققياس اليتيح  إطار إحصائي  إلرساءوالجريمة على وضع مبادئ توجيهية عملية وكتاب أبيض 

ب  هاميتقدتمهيدا  لالمشروعة،   المتحدة الستعراضها  في صيغتها النهائية   عدإلى اللجنة اإلحصائية لألمم  .  وضعها 

وقياسها بالتفصيل.  المالية غير المشروعة   اتتدفّقالناقش أنواع مختلفة من  وتُ   ،مواد منهجية أخرى قيد التطوير  تظهر
وأنواع  مشروعة الغير ق  اسو األ  أداءتصف المبادئ التوجيهية  و  المالية غير  اتتدفّقالأو أنشطة إجرامية مختارة، 

 من هذه األنشطة وتوفر إرشادات عملية حول المصادر اإلحصائية وطرق التقدير.  تنشأالمحتملة التي المشروعة 
 

 :ضمان الجودة

 
17dc-N.pdf/eaf638df-EN-202-17-05-https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8714610/KS-:  هنا  متاح 8
 fe68476100ec-9ab7-47a1 
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من الدول األعضاء لعملية تحقق شاملة.  • تخضع البيانات الواردة 
 من خالل المقارنة بالمصادر المتاحة األخرى. المؤشّرمن صحة بيانات   يتحقّق• 

وإدراج  بمجرد التحقّ  • يتم تبادل أي أسئلة للتوضيح أو المقترحات مع الدول األعضاء الستعراضها ق من صحة المعلومات 

 .من مصادر إضافيةالواردة  المعلومات 
المجاميع دون   وتُقدّرات جاهزة للنشر المؤشّرم، تكون الدول األعضاء للقيَ في حال الحاجة إلى أي تعديل، بعد استعراض  • 

 والعالمية.،  واإلقليمية  ،اإلقليمية

 
 مصادر البيانات

 الوصف:

المالية غير المشروعة الجمع بين البيانات التي تحتفظ بها كيانات مختلفة في النظام اإلحصائي الوطني  اتتدفّقيتطلب قياس ال

بعده، ال وبيانات نظام الحسابات  ماسيّ وما  والبنك المركزي. يوفر ميزان المدفوعات  المكتب اإلحصائي الوطني والجمارك 
غير   واالقتصاد  ال  الملحوظالقومية حول األنشطة االقتصادية غير القانونية  المالية غير   اتتدفّقنقطة انطالق جيدة لقياس 

تح  دّعَ تُ و المشروعة.   لتحليل البيانات المعامالت التجارية، التي  ضرورية  غير التجارية  المالية    اتتدفّقتفظ بها الجمارك، 
ع إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات البيانات ذات الصلة لتقدير المشروعة، بما في ذلك الفواتير التجارية. تجمّ 

 .المالية التجارية غير المشروعة اتتدفّقال
بلدان أخرى حساب التدابير الوطنية. تدعم ابالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للمؤشر،   تقوم    9لبيانات المتاحة في 

 ،من البلدان على مستوى العالم المالية غير المشروعة اتتدفّقلا  المناسبة عنأنظمة جمع البيانات الحالية التالية بجمع البيانات  
 :بكل منهاالخاص    المالي غير المشروع  تدفّقالقياس من أجل لدول المصادر التي تستند إليها ان تكوّ و 

 
 المخدرات:  عرض يجمع استبيان التقارير السنوية البيانات التالية، مما يسمح بفهم الحجم الحالي لسوق 

 كميات وعدد الحاالتالب للمخدراتالمضبوطات السنوية  -
والمقصد( وأنماط النقل الرئيسية )الجوية والبرية والبحرية والبريدية(طرق التهريب  -  )بلدان المنشأ والعبور 

 العرض في مستويات البيع بالتجزئة والجملة في سوق  النموذجية   هاأسعارالمخدرات و   نطاق -
 العرض في مستويات البيع بالتجزئة والجملة في سوق  نموذجية درجة نقائهاالمخدرات و   نطاق -
 زراعة محاصيل المخدرات واستئصالها وإنتاجها بصورة غير مشروعة -
التصنيع غير المشروع للمنتجات النهائية النباتية أو ذات الصلة بالمخدرات االصطناعية )الكشف عن المختبرات السرية  -

 وتفكيكها(
باألسلحة النارية ثل عملية تتم واألسعار وطرق االتجاربجمع جمع البيانات العالمية عن االتجار   ،بيانات عن المضبوطات 

 10.هااتتدفّقوهي أداة أساسية لفهم ديناميات أسواق األسلحة النارية غير القانونية و 
في بلدانهم باستخدام استبيان   ُحددوايجمع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانات عن ضحايا االتجار الذين 

ات. ويجمع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معلومات رسمية عن المؤشّرمشترك مع مجموعة قياسية من 
 االتجار. اتتدفّقاألصلية لالحاالت المكتشفة وعن الوجهة 

أنواع الحيوانات والنباتات بكما يحتفظ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة مع اتفاقية االتجار الدولي 
بيانات عالمية لحوادث مصادرة األحياء البرية. ويستند هذا أساسا  إلى البيانات المقد مة البرية المعرضة لالنقراض، بقاعدة 

في   لالنقراض من األطراف  والنباتات البرية المعرضة  الحيوانات  بأنواع  الدولي  عن 11اتفاقية االتجار  ويقدم معلومات   .
 الكميات المضبوطة حسب األنواع ومسارات الوجهة األصلية.

المالية غير  اتتدفّقالالبيانات ذات الصلة لتقييم الفجوة الضريبية، والتي يتكون جزء منها من  جمع السلطات الضريبية عادة 
تتطلب تمديدات لجمع البيانات الوطنية. غالبا    المؤشّر. يبني  المشروعة ولكن شموليتها قد  ما يكون   على البيانات الموجودة، 

اإلحصائية الوطنية أقوى تفويض للوصول إلى البيانات الضرورية.   واالجهزةلدى البنوك المركزية، وسلطات الضرائب، 
. تكون بيانات اإلبالغ عن السلطات الضريبية  ١-٤-١٦  رالمؤشّ أجزاء مختلف تقسيم العمل لتجميع   في ذلكيمكن النظر في 

 في المستقبل. المالية غير المشروعة اتتدفّقاللكل دولة على حدة مفيدة لقياس 
 

 جمع البيانات:

 
 المخدرات فيه.  تُنتج  حيثغير المشروعة التي تدخل البلد    تدفّقاتعلى سبيل المثال، يساعد سعر المخدرات في بلدان المقصد في تقدير ال 9

10protocol/index.html-https://www.unodc.org/unodc/en/firearms    
لمزيد من    ،جرائم الحياة البرية  تم تبادل هذه البيانات مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خالل االتحاد الدولي لمكافحة 11

   analysis/wildlife/WLC16_Chapter_2.pdf-and-https://www.unodc.org/documents/dataالمعلومات انظر:  

https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/index.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/WLC16_Chapter_2.pdf
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جمع البيانات بين المؤسسات عملية  مسؤولة تنسيق  تضطلّع بة  معيّن  تنسيقجهات    القطري  الصعيدعيّن النظراء الرسميون على  
على التقسيم الوطني للعمل. ومن المتوقع أن يعمل المكتب   قد تختلف الوكالة المسؤولة عبر البلدان اعتمادا  و الوطنية المختلفة.  

 ق نظام اإلحصاء الوطني، بمثابة النظير الرسمي لمعظم البلدان.اإلحصائي الوطني، بصفته منسّ

األخرى، أو بالتصنيفات والمفاهيم القياسية، تتصل   المتوفّرةالبيانات  بق  في ما يتعلّ البلدان    بينتناقضات كبيرة    ظهرتفي حال  
بيانات وصفية إضافية.  ما يلزم من   للحصول علىة  معيّنال  تنسيقالجهات  ب الراعيةوكاالت  ال  تُراجعتوضيح أو تصحيح أو 

باتّ المؤشّر قبل اإلصدار العالمي  بمؤشرات باع اإلجراءات التي وضعها  ات  بين الوكاالت المعني  فريق الخبراء المشترك 
 .أهداف التنمية المستدامة

 

 

 ر البياناتفّ اتو
 الوصف:

بعد. من المتوقع أن يزداد عدد البلدان التي يتوفر فيها هذا  يبدأ جمع البيانات  وفقا  لقوائم   المؤشّرلم  تدريجيا  بمرور الوقت. 
 اتتدفّقالفي تقدير    تُستخدمفي المائة من البلدان على مستوى العالم تجمع بالفعل بعض البيانات التي    60الجرد، فإن أكثر من  
.  16.4.1 المؤشّرخاص بذل جهود لدعم البلدان في بناء قدرتها على قياس   بشكل  ر . ومع ذلك، من المقرّ المالية غير المشروعة

 ات.المؤشّرباختبار تجريبي لتجميع  حاليا  تقوم البلدان الرائدة  و 
 

 السالسل الزمنية:

 توافر السالسل الزمنية مفيد ا لتحليل التنمية بمرور الوقت. تُراجع جدوى إنشاء بيانات السالسل الزمنية التاريخية. إنّ 
 

 الجدول الزمني
 جمع البيانات:

والتنمية يساعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   الدول األعضاء على بناء ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
 . توضع خطط أكثر تفصيال  بناء  على نتائج المشاورات الحالية ومشاريع بناء القدرات.المؤشّرالقدرات لقياس 

 
 البيانات: نشر 

اإلقليمية في الخريف من كل    ودونالوطنية واإلقليمية    األصعدةالحسابات األولية للمؤشر السنوي على   تُجرىمن المتوقع أن  
بالنظر إلى النطاق الواسع لبيانات المصدر المطلوبة، يتعيّ بين  الالزم  توازن  الإيجاد    الجهات المجمعة للبياناتن على  عام. 

 الشمولية وحسن التوقيت.
 

 للبياناتالجهات المزّودة  
إنفاذ   زةاالجه  للبيانات  المزّودة  الجهاتشمل ت ووكاالت  والسلطات الضريبية والجمارك  المركزية  اإلحصائية والمصارف 

البيانات األولية من األفراد والشركات والمؤسسات  تجمع هذه الجهاتو القانون، بما في ذلك الشرطة والجيش، وما إلى ذلك.  
 وتقديمه. المؤشّرة عن تجميع  الوطني مسؤول  الصعيدجهات االتصال على إّن والوحدات اإلحصائية األخرى.  

 
 الجهات المجّمعة للبيانات

 يتيح لهاوهي في وضع  .  في النظام اإلحصائي الوطني  ا  تنسيقي  ا  دور  على الصعيد الوطني  ،اإلحصائية الوطنية االجهزةتؤدي  
تقوم  المالية غير المشروعة  اتتدفّقاللقياس   الجهات المعنية  قيادة أعمال التجميع وجمع   اإلحصائية الوطنية إما   جهزةاال. 

تنسيق تجميع    اتتجميع مؤشرل المناسبةجميع البيانات    بترتيب المالية  اتتدفّقالأنواع  مختلف أهداف التنمية المستدامة، أو 
.  ١-٤-١٦ التنمية المستدامةأهداف   اتمؤشر لمجموعة  العام  المؤشّر  لوضعبين السلطات الوطنية في ما  غير المشروعة  

ات  المؤشّرجمع بيانات  مهّمة  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  ويتولّى  
 .واإلبالغ عنها عالميا  

 

 المراجع
URL: 

www.unodc.org 

https://unctad.org/statistics 

http://www.unodc.org/
https://unctad.org/statistics
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https://dataunodc.un.org/ 

dstat.unctad.orghttps://uncta 

 

 2020  طشبا/من فبراير  اعتبارا    مؤشرات ذات صلة
 :ات ذات الصلةالمؤشّرالروابط مع 

باألسلحة النارية  ٢-٤-١٦  رالمؤششير  ي  إلى االتجار غير المشروع 
 بالبشرإلى االتجار   ٢-٢-١٦  المؤشرشير  ت
بجميع أشكاله  ٢-٥-١٦  و   ١-٥-١٦  المؤشرشير  ت  امإلى الفساد والرشوة 

 إلى سياسات الهجرة ٢-٧-١٠  المؤشرشير  ت
بها جرى التي  المتجر بها، البرية   األحياءإلى نسبة   ١-٧-١٥  المؤشرشير  ت  غير مشروععلى نحو صيدها أو االتجار 

 

https://dataunodc.un.org/
https://unctadstat.unctad.org/EN/

