
    
 
 

 

 

ك المستدامة التنمية أهداف صندوق  دعم    المتحدة لألمم المشتر
 
 المستدامة  التنمية ألهداف المتكامل  التمويل  ف

وعة    مص التدفقات المالية غتر المشر
 
 ف

 ( )مرص االقتصادية والتنمية التخطيط  وزارة   -األونكتاد 

 

 

وعة   التجريبية نشطةاأل  طالقإ   عمل ورشة  لقياس التدفقات المالية غتر المشر

  مص 
 
 ف
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 مذكرة مفاهيمية

 

وع يهدف ي     ( تمويل أهداف التنمية المستدامة) المستدامة التنمية  أهداف  لتمويل  المتكامل المتحدة  األمم مشر
   إىل مرصف 

ي  لمهمةا  العنارص من  . مستمر  بشكل ومقارنتها  تحديدها و  المالية  التدفقات لقياس بسيطة أنظمة ووضع ، القدراتتعزيز 
 هذا  ف 

وع  المالية  بالتدفقات  المتعلقة  البيانات  سيما  ال  ، عالية ال جودة ات ال ذ لبيانات ا  ي  توف خالل من  ،التمويلية الفرص  تحديد هو المشر

وعة غي    . المشر

 

وعة قدرة البلدان عىل تحقيق خطة عام   من  (  SDGs)وأهداف التنمية المستدامة    2030تهدد التدفقات المالية غي  المشر

   عن التنمية،    المالية  خالل تحويل الموارد 
 
ي إفريقيا.   خاصة
وعة غي   المالية التدفقات  لحد منا     ات  تتطلب سياس ف  تأمي     المشر

وعة غي   المالية  تدفقات لل أعمق     يانات أفضل وفهًما  وتوفي  ب  ، من أجل التنمية المستدامةالمالية  الموارد   مها  ا حجأأنواعها و   - المشر

اتها وقنواتها و  ي يوليو  مصادرها   وتأثي 
إطار عمل  (  A / RES / 71/313، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة )2017ووجهاتها. ف 

ات لرصد التقدم المحرز نحو  ات   عمل  ح إطار ا قي  ا ، و أهداف التنمية المستدامة تحقيق للمؤشر ي المؤشر
   16.4.1مؤشر رقم ال كما ف 

  .") وعة إىل الداخل والخارج )بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي تدعو    ذلككلقياس "القيمة اإلجمالية للتدفقات المالية غي  المشر

وعة  ويالت المالية الدوليةحبشأن تمويل التنمية إىل مضاعفة الجهود للحد بشكل كبي  من الت  1أجندة عمل أديس أبابا    غي  المشر

 . 2030بحلول عام 

 

الوكاالت   رقم  ب  المعنيةأصدرت  المستدامة  التنمية  أهداف  و 16.4.1مؤشر  والتنمية  هي  ،  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر 

ي بالمخدرات والجريمة )األونكتاد)
ي للتدفقات المالية  (،  UNODC( ومكتب األمم المتحدة المعن 

اإلطار المفاهيمي للقياس اإلحصائ 

وعة  المشر ا 2غي   ين  تشر  / أكتوبر  ي 
مايو  و.  2020ألول  ف  ي 

من  2021ف  األونكتاد  انتىه  النسخة  ،  المبادئ    لمسودةالنهائية  إعداد 

وعة غي   المالية التدفقات  التوجيهية المنهجية لقياس ائب   الناتجة عن  المشر ،   والتجارة   الرص  ي المبادئ  تستهدف  و لالختبار التجرين 

ها من  التوجيهية الجهات الوطنية يقوم مكتب األمم  كما  بجمع المعلومات ذات الصلة.     المعنية   الوطنية  الجهات   اإلحصائية وغي 

 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php؟page=view&type=400&nr=2051&menu=35 
2 analysis/statistics/IFF/IFF_Conceptual_Framework_FINAL.pdf-and-https://www.unodc.org/documents/data 

https://www.jointsdgfund.org/programme/un-joint-sdg-fund-support-egypt-integrated-sdgs-financingLINK
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/IFF/IFF_Conceptual_Framework_FINAL.pdf


    
ي بالمخدرات والجريمة بوضع

ة  اللمسات   المتحدة المعن  وعة  غي   المالية التدفقات  لقياس التوجيهية  المبادئ  عىل  األخي   من المشر

وعة غي   المخدرات وأسواق االستخراجية األنشطة  .المشر

الوطنية  الظروف   وضع    تفرض 
ً
   نهجا

 
   شامل

ً
إحصاءات   ومصمم خصيصا  غي   المالية  لتدفقاتل   دقيقة وموثوقة   إلنتاج 

وعة وعة غي   المالية التدفقات. ال يمكن قياس األنواع العديدة من  المشر ي مؤشر واحد إال   المشر
 
التعاون الوثيق داخل  من خالل  ف

( ي 
الوطن  ي 

اإلحصائ  البيانات  اإلدارية   الجهاتومع      ،( NSO-CAPMASالنظام  بتوفي   ي  المعنية 
اإلحصائ  المكتب  مع  بالتنسيق   ،

  . ي
ا إحصائًيا تقنًيا يجب تنفيذه بشكل مستقل      16.4.1    المستدامة التنمية أهدافمؤشر  ب  تجميع البيانات الخاصةعد  ي الوطن 

ً
نشاط

 .3بما يتماشر مع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية 

   : العمل ورشة

 غي   المالية التدفقات  لعرض ومناقشة تنفيذ األنشطة المتعلقة بقياسسيتم تنظيم ورشة عمل إطالق األنشطة التجريبية  

وعة اء    المشر ي مرص  مع الخي 
 
ورشة    قدم  . عىل وجه التحديد، ستالوزارات والجهات المعنية  الوطنيي   وأصحاب المصلحة منف

 :  العمل ما يىلي

ك بي     • ي اإلطار المفاهيمي المشي 
 
وعة عىل النحو الوارد ف تعريف المشاركي   بمفاهيم التدفقات المالية غي  المشر

ي بالمخدرات والجريمة م
ي للتدفقات المالية غي   األونكتاد ومكتب األمم المتحدة المعن 

ن أجل القياس اإلحصائ 

وعة  . المشر

ي وضعها األونكتاد حن  اآلن ، وتقديم أمثلة عملية وممارسات جيدة   •
تقديم المنهجيات والمبادئ التوجيهية الن 

 . من األنشطة التجريبية السابقة

اءب  تعريف ال • الوطنيي   و و   الخي  المصلحة  عملهم  عرض  ب  قيامهمأصحاب   التدفقاتحول    ئهم  آرا و   مجاالت 

وعة  غي   المالية ي مرص  المشر
 . ف 

وا  • األنشطة  بتنفيذ  الخاصة  العمل  ومناقشة خطة  (  تقديم  ي
الذائ  التقييم  )استبيان  حة  المقي  اح اآلليات    ، واقي 

 . آليات التنسيق

 

وعة   غي   المالية تدفقاتل ل  يتطلب القياس الناجح ظاهرة التدفقات  حيث أن    المختلفة،  التعاون عي  التخصصاتالمشر

ي المجتمع وتظل البيانات    المالية
وعة تنتشر ف  الجهاز    ، وال سيما  المعنيةالحكومية  الوزارات والجهات  . لذلك، فإن  متناثرة غي  المشر

ائب، عىل سبيل المثالمصلحة  الجمارك و مصلحة  و   المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   بفعالية ال الحرص ، مدعوون للمشاركة    و   الرص 

ي ورشة العمل
اتهم،  ف  :   لمشاركة خي   لتوضيح ما يىلي

ً
 وتحديدا

مع   .1 للتعامل  الوطنية  اتيجيات  المبادرات والخطط واالسي  وعة غي   المالية التدفقاتما هي  تطويرها    المشر تم  ي 
الن 

 واعتمادها؟ 

ي عملية  الجهود الوطنية  أن يدعم  والذي يمكن    ،بي   الجهات المعنية )إن ُوجد(  ما هو التعاون القائم .2
 التدفقاتقياس    ف 

وعة  غي   المالية  ؟ المشر

، الفهم عىل بناء   .3 وعة غي   المالية التدفقات هي  ما  الحاىلي  هي  ما و  ؟جهتك الموقرة لعمل و ،بمرص  صلة األكي   المشر

  األكي   والسلع واألنشطة  والصناعات التدفقات
ً
وعة  غي   المالية بالتدفقات تأثرا  ؟ المشر

 

ية و العربية   باللغة العمل ورشة ستقام  .اإلنجلي  

 
3 https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx

